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สารจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมCSR

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.) มีหน้าที่ในการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ โดยภายในศูนย์ราชการฯ
แห่ งนี้ มี ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งหลายกลุ่ ม ทั้ งพนั ก งาน ลู ก ค้ า ผู้ ถื อ หุ้ น และสั ง คม โดยเฉพาะกลุ่ ม ลู ก ค้ า จ าแนกเป็ น
หน่วยงานราชการภายในศูนย์ราชการฯ ผู้ประกอบการพื้นที่พาณิชย์และผู้ใช้บริการ สาหรับกลุ่มสังคมจาแนกเป็นหน่วยงาน
ราชการภายในศูนย์ราชการฯ หน่วยงานราชการรอบๆ ศูนย์ราชการและชุมชน ทั้งนี้ในการบริหารจัดการของ ธพส. เน้นความ
ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคภายใต้หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ หรื อกฎหมาย เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับคุณค่าและคุณภาพที่ดี ด้วยแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 3E
ได้แก่ Engagement (การสร้างการมีส่วนร่วม)Education (การเสริมสร้างศึกษา)และ Environment (การสร้างจิตสานึกในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม)
จากการดาเนินการจัดกิ จกรรมด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ มีระดับคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2556 มีระดับคะแนน 2.81 ในปี
2557 มีระดับคะแนน 3.59 และในปี 2558 มีระดับคะแนน 3.92 ที่มุ่งเน้นผลสาเร็จและให้ความสาคัญแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
และในปีต่อๆไป ธพส. ยังคงยึดแนวทางการปฏิบัติเช่นนี้ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียควบคู่กันไป โดยมุ่งเน้นการ
มีกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอันจะนาพา ธพส. ไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
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คณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม CSR

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด 2
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วาระการดารงตาแหน่ง
- คณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก
- คณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) มีรายนามการปลี่ยนแปลงคณะกรรมการในปี
2558 ดังนี้
1. นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ
พ้นจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558
2. นางสุนี จิตต์ประจง

พ้นจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558

3. นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์

พ้นจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558
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กรอบนโยบายด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR
คณ ะกรรมการส่ ง เสริ ม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (CSR) ได้ ก าหนดกรอบนโยบายด้ า นแสดง
ความรับ ผิ ดชอบต่อสั งคม (CSR) รวม 4 ด้าน เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการ ผู้ บ ริห ารและพนั ก งาน ธพส. ยึด ถือเป็ น
แนวทางการปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย
1) ด้านคณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
คณะกรรมการส่ งเสริมความรับ ผิดชอบต่อสั งคม (CSR) ยึดมั่นในหลักการและแนวทางการปฏิ บัติที่ ดี
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
10 ข้อ คือการกากับดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริต การเคารพ
สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒ นาชุมชนและ
สังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การจัดทารายงานแห่งความยั่งยืน
2) ด้านการกาหนดกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจน
ใช้แนวทาง ISO 26000 มีหลักการ 7 ข้อ และประยุกต์ใช้กับปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กลยุทธ์ CSR
ตามแผนแม่บ ท โดยยึ ดหลั กความเหมาะสม คุ้มค่า โดยยึด ความสมดุล มั่งคง และยั่ง ยืนในแต่ล ะกิจกรรม ทั้งนี้
ในแต่ละกิจกรรมต้องมีผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มหรือทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มต้นทุนทางสังคม
ขององค์กรอย่างยั่งยืน
3) ด้ า นความมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรม (CSR IN PROCESS) โดยขอความร่ ว มมื อ คณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. เข้าร่วมจัดกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้มีส่วนได้
เสี ย ภายนอกองค์ ก ร (ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยอ้ อ ม) เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างบุคลากรองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
4) ด้านการสร้างพันธมิตรมิติเชิงสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมต่อสังคมและประเทศชาติ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด 4

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2558

CSR REPORT 2558

แผนแม่บทด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR
ที่มาของแผนแม่บท
ปั จ จุ บั น แนวทางในการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมได้ ป รั บ เปลี่ ย นรู ป แบบไปจากเดิ ม ที่ แ สดง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมด้ ว ยการบริ จ าคหรื อ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ต่ า งๆ มาเป็ น รู ป แบบการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการดาเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) ว่าด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ที่เรียกว่ามาตรฐาน ISO 26000 (ISO 26000- Social Responsibility) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้พัฒนาขึ้น
โดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization: ISO)
โดยองค์ ก รมาตรฐานสากลได้ ใ ห้ ค าแนะน าว่ า องค์ ก รทุ ก ประเภทควรแส ดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของภาคส่ ว นต่ า งๆ ในสั ง คมที่ ไ ด้ เข้ า มามี บ ทบาทมากขึ้ น อาทิ เช่ น แสดง
ความรับผิดชอบสาหรับผลกระทบจากองค์กรที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน การ
เคารพต่ อ ผลประโยชน์ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ฯลฯ และในปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ ห้ มี ก ารจั ด ท า
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและมีการกาหนดดัชนีชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินการด้วย
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ น โยบายและแผนการด าเนิ น งานด้ านการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมเป็ น ไปอย่ า ง
เป็นระบบและได้มาตรฐานสากล คณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
จ ากั ด จึ งได้ จั ด ท าแผนแม่ บ ทขึ้ น โดยท าการบู รณาการหลั ก การความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมตามแนวทางของ
ISO 26000 ปรั ช ญ าของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมิ ติ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มกั บ สั ง คมรอบข้ า งและการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของหน่วยงานภายใน ธพส. เพื่อให้การดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส. เป็นไปอย่าง
สมดุล มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ ธพส.เองโดยตรงแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร สังคม และประเทศชาติโดยรวม
วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนแม่บท
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางให้การดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส. เป็นไปอย่างเป็นระบบ
มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดดัชนีตวั ชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมที่จัดทาขึ้น
3. เพื่อให้กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส. สร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. เพื่อสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย
2. เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของ ธพส.
3. สร้างความน่าเชื่อถือ/ความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม
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4. แสดงการตอบแทนสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
5. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ
6. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
แผนปฏิบัติการ
เมื่อ ธพส. ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการพื้นฐาน (Principles) และหัวข้อหลัก(Core Subjects)
ความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นต่างๆ แล้ว ธพส. ควรจะทาการบูรณาการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรโดยขั้นตอนต่างๆ ในการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมให้
เกิดขึ้นในองค์กรอย่างทั่วถึงประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร(ธพส.)กับผู้มีส่วนได้เสียสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. การเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานของธพส.
3.ทบทวนและปรับปรุงแผนการดาเนินงานและแนวปฏิบัติขององค์กรที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
4. จัดทาโครงการ/แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
5. ส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร
6. สื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสังคมได้รับทราบ
7.ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานที่ มี จิ ต อาสา/จิ ต สาธารณะเพื่ อ แสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม
อย่างเป็นรูปธรรม
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กรอบความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้มีส่วนได้เสีย
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ

นโยบาย CSR ธพส.

กากับ
ดูแล
กิจการ
ที่ดี

ประกอบ

กิจการ
ด้วย
ความ
เป็น
ธรรม

ต่อต้าน
การ
ทุจริต

เคารพ
สิทธิ
มนุษย
ชน

ปฏิบัติ
ต่อ
แรงงาน
อย่าง
เป็น
ธรรม

รับ
ผิดชอบ
ต่อผู้
บริโภค

กลยุทธ์ 3E
แผนปฏิบัติการ

ร่วม
พัฒนา
ชุมชน
และ
สังคม

จัดการ
สิ่งแวด
ล้อม

นวัตกรรม

และการ
เผยแพร่
นวัตกรรม

จาก
ความ
รับผิด
ชอบต่อ
สังคม

จัดทา
รายงาน
แห่ง
ความ
ยั่งยืน

ENGAGEMENT สร้างการมีส่วนร่วม
EDUCATION เสริมสร้างการศึกษา
ENVIRONMENTสร้างจิตสานึกใน
การดูแลสิ่งแวดล้อม

ประเมินผล
บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกองค์กร
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คาอธิบายหลักการพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม
องค์ ป ระกอบหลั ก ที่ ส าคั ญ ของมาตรฐาน ISO 26000 ได้ แ ก่ หลั ก การพื้ น ฐาน (Principles) ของ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นแนวทางพื้นฐานที่สาคัญสาหรับหัวข้อหลักในการดาเนินกิจกรรม และขั้นตอน
การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร โดยหลักการพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้ง 7 หลักการ จะประกอบด้วย
1. หลักความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ (Accountability)ได้แก่ องค์กรควรมีความรับผิดชอบ
ต่ อ ผลกระท บ ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น แก่ สั ง คม เศรษ ฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยองค์ ก รจะต้ อ งยอมรั บ การ
ถู ก ตรวจสอบอย่ า งละเอี ย ดและตอบสนองต่ อ การตรวจสอบด้ ว ยดี ผู้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่ ใ นการตอบค าถาม
ของหน่ ว ยงานต่ างๆ ที่ มี อ านาจตามกฎหมาย รวมทั้ งกลุ่ ม ผลประโยชน์ ต่ างๆ ส าหรั บ ผลกระทบที่ เกิ ด จาก
การตัดสินใจและการดาเนินการต่างๆ ขององค์กรที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่งการถูกตรวจสอบนี้จะ
เป็นผลดีทั้งต่อองค์กรและสังคม เนื่องจากจะทาให้องค์กรได้มีโอกาสอธิบายถึงเหตุผ ลในการตัดสินใจดาเนินการ
ขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด
และก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ องค์กรจะได้แสดงการยอมรับผิดและเป็นผู้รับผิดชอบต่อความผิดพลาดนั้น รวมไป
ถึงการหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้คาดคิดเหล่านั้นซ้าอีก ฉะนั้น ใน
การตัดสิน ใจต่อเรื่องใดๆ ก็ตาม องค์กรจะต้องดาเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก ทั้งในประเด็นที่
เกี่ยวข้องโดยตรง หรือในประเด็นที่อาจจะมีการมองข้ามไป
สรุปได้ว่า องค์กรควรมีความรับผิดชอบในประเด็นต่างๆ ดังนี้
- ผลกระทบจากการตัดสินใจและการดาเนินการต่างๆ ขององค์กรที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะผลกระทบด้านลบที่มีนัยสาคัญ
- การดาเนิ นการเพื่อการป้ องกันผลกระทบด้านลบที่ถูกมองข้ามหรือเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดขึ้นซ้า
2. หลักความโปร่งใส (Transparency) ได้แก่ องค์กรควรเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งผู้
ที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ทราบอย่ างชั ด เจน ถู กต้ อ ง ครบถ้ว น โดยมี ก ารชี้ แจงพร้อ มทั้ งระบุ เหตุผ ลเกี่ ย วกั บ นโยบาย
การตัดสินใจและการดาเนินการต่างๆ ที่องค์กรรับผิดชอบ รวมทั้งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่องค์กร
ทราบ ทั้ งนี้ องค์ กรควรเตรี ย มความพร้ อมด้านสารสนเทศเพื่ อ ให้ ผู้ ได้ รับผลกระทบสามารถเข้ าถึงได้ โดยตรง
และสามารถเข้าใจได้ง่าย คือ เป็นข้อเท็จจริง และนาเสนอในรูปแบบที่มีความชัดเจน มีความน่าเชื่อถือ เพื่อผู้มีส่วน
ได้เสียจะได้สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างถูกต้อง
อนึ่ง ในหลักการของความโปร่งใสนี้ มิได้ต้องการให้นาข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้นไปเผยแพร่สู่สาธารณชน
รวมทั้งสารสนเทศที่มีเอกสิทธิ์ การฝ่าฝืนกฎหมายการค้า ความมั่นคง หรือความรับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว
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นอกจากนั้ น องค์กรควรมี ความโปร่งใสในการตั ดสิ น ใจ และในการดาเนิน การต่า ง ๆ ขององค์กรที่ มี
ผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ โดยองค์กรจะต้องสร้างความโปร่งใสในเรื่องต่างๆ ดังนี้
- วัตถุประสงค์ ลักษณะ และสถานที่ตั้งของการดาเนินการต่างๆ ขององค์กร
- คุณลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่กากับดูแลองค์กร
- ลักษณะของการตัดสินใจ
3. หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) ได้แก่ องค์กรจะต้องมีการดาเนินการอย่างมี
จริยธรรมโดยคานึงถึงความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อม
4. หลักการเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Respect for Stakeholder Interests) ได้แก่
องค์กรจะต้องตระหนักถึงสิทธิแ ละผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมขององค์กร เช่น นโยบาย ข้อเสนอ หรือการตัดสินใจต่างๆ ที่จะส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
5. หลั ก การเคารพต่ อ หลั ก นิ ติ ธ รรม (Respect for the Rule of Law)ได้ แ ก่ องค์ ก รจะต้ อ งมี
การปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. หลักการเคารพต่อการปฏิบัติ ตามแนวทางของสากล (Respect for International Norms of
Behavior) ได้แก่ องค์กรจะต้องให้การยอมรับต่อแนวปฏิบัติสากล สนธิสั ญญาสากล คาสั่ง ประกาศ ข้อตกลง มติ
และข้อชี้นาต่างๆ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์กรสากลที่เกี่ยวข้องกับองค์การนั้นๆ
7. หลักการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) ได้แก่องค์กรจะต้องให้ความ
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และยอมรับถึงความสาคัญ และดาเนินกิจ กรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน
หัวข้อหลัก (Core Subjects) ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
นอกจากหลักการพื้นฐาน (Principles) ของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 7 หลักการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้า งต้ น ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมจะมี แ นวความคิ ด ที่ ส าคั ญ ในแต่ ล ะประเด็ น รวมถึ งแนวทางการด าเนิ น การ
และความคาดหวังที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้องค์กรได้เข้าใจในสิ่งที่ควรจะดาเนินการอย่างชัดเจนขึ้น โดยหัวข้อหลัก
ของความรับผิดชอบต่อสังคม จะประกอบด้วย
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี (Organizational Governance) ได้แก่ การจัดระบบบริหารจัดการอย่าง
รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้
2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ได้แก่ การตรวจสอบสถานะขององค์กร สถานการณ์ที่มีความเสี่ยง
ด้านสิ ทธิมนุ ษ ยชน การหลี กเลี่ ย งการสมรู้ร่วมคิด การแก้ไขข้อขัดแย้ง การเลื อกปฏิบัติ และกลุ่ มที่ต้องมีการ
ดูแลเป็นพิเศษ ตลอดจนสิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทางาน
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3. ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices) ได้แก่ การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมใน
การทางาน การปกป้องทางสังคม การสวนเสวนาทางสังคม สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน รวมทั้ง
การพัฒนาบุคคล และการฝึกอบบรมในสถานที่ปฏิบัติงาน
4. การดู แ ลสิ่ งแวดล้ อม (Environment) ได้ แ ก่ การป้ อ งกัน มลภาวะ การใช้ท รัพ ยากรอย่ างยั่งยื น
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟื้นฟู
ถิ่นที่อยู่ทางธรรมชาติ
5. การปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น ธรรม (Fair Operating Practices) ได้ แ ก่ การแข่ ง ขั น อย่ า งเป็ น ธรรม
การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่าการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินการมีส่วนร่วมทางการเมือง
รวมทั้งการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
6. ความใส่ ใจต่ อ ผู้บ ริ โภค (Consumer Issues) ได้แก่ ข้อปฏิบั ติตามสั ญ ญาที่ เป็ นธรรม การตลาด
อย่างเป็นธรรม สารสนเทศที่เป็นข้อเท็จจริงและไม่อคติการปกป้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
การบริโภคอย่างยั่งยืน การบริการ การสนับสนุน และการแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาทจากผู้บริโภค การปกป้อง
ข้อมูล และการรักษาความเป็ น ส่ว นตัวของผู้ บริโภค การเข้าถึงการบริการที่จาเป็น และการให้ ความรู้และการ
สร้างจิตสานึก
7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) ได้แก่
การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน การศึ ก ษาและวัฒ นธรรม การจ้ างงานและการพั ฒ นาทั ก ษะ การพั ฒ นาและการ
เข้าถึงเทคโนโลยี การสร้างรายได้และความมั่งคั่ง สุขภาพ และการลงทุนทางสังคม
อนึ่ ง เพื่อให้การดาเนิ นกิจกรรมตามแนวทาง CSR (ISO 26000) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
องค์ ก รสามารถน าปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว มาประยุ ก ต์ ใช้ เพื่ อ เป็ น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติ หรือเครื่องมือในการกากับการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพราะจะทาให้การปฏิบัติมุ่งเน้น
ไปที่การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสมดุล ความมั่นคง ความยั่งยืนให้ กับผู้ มีส่ วนได้เสี ย และมิติการมีส่ว น
ร่ว มกับ สั งคมรอบข้าง และการมีส่ ว นร่ ว มของหน่ วยงานภายใน ธพส. เนื่ องจากการปฏิบั ติจะตั้งอยู่บ นความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดย
ใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติด้วย ทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข
และเป็นผลดีต่อความยั่งยืน (Sustainability) ขององค์กร เพราะจะนาไปสู่ความเจริญเติบโตอย่าง “สมดุล มั่นคง
และยั่งยืน” ขององค์กรในระยะยาว
ทั้งนี้องค์กรสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยกาหนด
กลยุทธ์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างชัดเจน เพื่อแสดงเจตจานงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ
ยึดถือเป็นนโยบายสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เช่น มีการกาหนด
แผนปฏิ บั ติ ก าร มีผู้ รับ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น การและมี การบู รณาการความร่ว มมื อของบุ คลากรทั่ ว ทั้ งองค์ก ร
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ตลอดจนมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทาการสื่อสารให้ทุกคนได้ทราบโดยทั่วกัน จะได้สร้างความร่วมมือ
ร่วมใจให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และถือเป็นข้อตกลงร่วมกันที่ทุกคนในองค์กรจะร่วมกันแสดงความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนาไปสู่ความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนในที่สุด

ตัวอย่างการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายในองค์การ/บริษัท
– ผู้ถือหุ้น พนักงาน

ขั้นที่ 2 พิจารณาประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย
- ด้านสิทธิมนุษยชน
- ด้านสวัสดิการพนักงาน

ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
– ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง

- ความปลอดภัยของสุขอนามัย
- การปฏิบัติที่เป็นธรรม

ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม
– ภาครัฐชุมชน สังคม

- การปฏิบัติตามกฎหมาย
- การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคม

ขั้นที่ 3เลือกประเด็นที่จะ
ดาเนินการ
ปัจจัยที่พิจารณาเช่น
- ความเหมาะสมของผลตอบแทน
- ความพร้อมด้านทรัพยากรของ
องค์การ เช่น ฐานะทางการเงิน
ทรัพยากรบุคคล
- การจัดระบบทางานที่มุ่งเน้น
ความปลอดภัยและสุขอนามัยฯลฯ
- ดูแลชีวิตและทรัพย์สินให้ปลอดภัย
ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตหรือ
สุขภาพ
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่
ผู้บริโภค
- ให้การสนับสนุนการผลิตหรือ
พัฒนาสินค้าของคู่ค้า
- ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
อย่างเสรี ฯลฯ
- ความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบ
- การกากับดูแลที่ดี
- จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม
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ผังภาพรวมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
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งาน/โครงการ/กิจกรรมของ ธพส. จาแนกตามกลยุทธ์
ENGAREMENT

EDUCATION

ENVIRONMENT

(การสร้างความผูกพันที่ดี)

(การให้ความรู้ในด้านต่างๆ)

(การให้ความสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม)

ตักบาตรเช้าประจาสัปดาห์

ถวายพานพุ่มวันพระเทพรัตนราชสุดาฯ น้าใสไร้ยุงลาย

ออมบุญปี 6

นิทรรศการคล้ายวันพระราชสมภพพระ วันต้นไม้แห่งชาติ
สยามพระบรมฯ

บริจาคโลหิต

นิ ท รรศการวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา การพัฒนาคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย
พระบรมราชินี
(ปลูกสวนหย่อมโรงเรียนทุ่งสองห้องฯ)

เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ธพส.กับผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์

นิ ท รรศการวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา รถโดยสารพลังไฟฟ้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สงกรานต์ชื่นบานศูนย์ราชการฯ รื่น อบรมผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน ธพส. จัดที่สูบบุหรี่
เริง
เกี่ยวกับ CSR
ลอยกระทง

เครื่องผลิตโอโซน

ศูนย์ราชการฯ รวมพลคนรักษ์
หมากรุกไทย
งานว่าว ณ ศูนย์ราชการฯ

การปรับปรุงทัศนียภาพ

ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ
The Winter Festival 2015
โยคะเพื่อสุขภาพ
แอโรบิค ขยับกาย คลายเครียด
KIDS DAY CAMP
วันเด็กแห่งชาติ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด 13

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2558

CSR REPORT 2558

กรอบหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
กรอบหลักการและแนวปฏิบั ติที่ดีการแสดงความรับผิ ดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม มี 10 ข้อได้แก่
การกากับดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริต การเคารพสิทธิ
มนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
การจัดการสิ่งแวดล้อมนวัตกรรม การเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดทา
รายงานแห่งความยั่งยืน
1.การกากับดูแลกิจการที่ดี
หลักการ : การกากับที่ดีมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อสร้างและพัฒนากิจการ โดยกาหนดและคานึงถึง
กระบวนการตัดสินใจ กลยุทธ์และโครงสร้าง ระบบ แผนงาน ระเบียบบวิธีปฏิบัติ ขั้นตอน ตัววัดผลสาเร็จว่าด้วย
เรื่องสิ ท ธิของผู้ ถือ หุ้ น การปฏิ บั ติต่อผู้ ถือ หุ้ นอย่างเท่ าเที ยมกัน บทบาทของผู้ มีส่ ว นได้เสี ย การเปิ ดเผยข้อมู ล
และความโปร่งใส รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรรมการ
ขอบเขตการดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่
1.1.การดาเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ
1.2.สิทธิและความเท่าเทียมของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น
1.3.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.4.บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.5.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและความโปร่งใส
การด าเนิ น งานของ ธพส. ในหัวข้อการกากับดูแ ลกิจการที่ ดีด้านแสดงความรับ ผิดชอบต่อสังคม
1)การเผยแพร่ ร ายงานประจ าปี ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข อง ธพส. (www.dad.co.th)และศู น ย์ ร าชการ
(www.governmentcomplex.com) ทั้งนี้ในรายงานประจาปีจะมีข้อมูลการดาเนินงานของ ธพส. รวมถึง
กิจกรรมด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
2)การเผยแพร่ ข้อ มู ลด้ า นแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อสั งคมเช่ น กรอบนโยบายและกฎบั ต ร รวมถึ ง
กิ จ กรรมต่ า งๆ ด้ า นแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข อง ธพส. (www.dad.co.th) และ
ศูนย์ราชการ (www.governmentcomplex.com)
3) การจ้างที่ปรึกษาด้าน CG
4) การตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอก ได้แก่ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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2.จัดการการสิ่งแวดล้อม
หลักการ : การเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ รวมถึงสังคมและประเทศชาติด้วยการจัดการ
สิ่งแวดล้อมมีแนวทางปฏิบั ติ 4 ส่วนคือ 1) การป้องกันมลภาวะ 2)การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 3)การลดและ
ปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน และ 4) การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบูรณะ
ที่ อ ยู่ อ าศั ย ตามธรรมชาติ โดยกิ จ การควรมี ค วามรู้จ ริ งในการประกอบกิ จ การที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้ อม มีค วามพอประมาณในการใช้ทรัพยากรและใช้งบประมาณ มีการเทียบเคียงการใช้ทรัพ ยากรกับ
กิจ การอื่น ที่ มีการปฏิ บั ติที่ ดี เน้ น การมีส่ วนร่ว มของชุม ชน และมี ห น่ วยงานที่ รับ ผิ ดชอบเพื่ อทาหน้ าที่ ติดตาม
และประเมินผลการทางานอย่างชัดเจน
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่สาคัญประกอบด้วย
2.1.การป้องกันมลภาวะ (Prevention of Pollution)
2.2.การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource Use)
2.3.การลดและปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน (Climate Change Mitigation and Adaptation)
2.4.การปกป้องสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพ และการบูรณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
(Protection of the Environment, Biodiversity and Restoration of Natural Habitats)
การดาเนินงานของ ธพส. ในหัวข้อการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการ
จัดกิจกรรมปรับปรุงทัศนียภาพ กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมน้าใสไร้ยุงลายบริเวณบ่อน้ารอบๆ ศูนย์ราชการฯ
กิ จ กรรมลดกลิ่ น เพื่ อ ชี วิ ต ที่ ดี บ ริ เวณท่ อ น าทิ้ ง และห้ อ งน้ าภายในศู น ย์ ร าชการ และกิ จ กรรมพั ฒ นาด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มและชี ว อนามั ย ร่ ว มกั บ กั บ โรงเรี ย นและชุ ม ชนใกล้ เคี ย ง ทั้ งนี้ เป็ น ไปตามกรอบนโยบายของ
คณะกรรมการ CSR ภายใต้ แ ผนแม่บ ท และกลยุทธ์ ด้าน Environment รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ธพส. (CSR IN PROCESS) ทั้งนี้รวมถึงโครงการรถโดยสารพลังงาน
ไฟฟ้า ซึ่ ง เป็ น รถรั บ -ส่งภายในบริเวณศูน ย์ราชการฯ เป็น การใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นการลดมลพิษ รักษา
สิ่งแวดล้อม และการใช้เครื่องผลิตโอโซนภายในอาคารเพื่อให้สภาวะแวดล้อมในอาคารดีขึ้น
3.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
หลักการ : การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม คือ ความสามารถทางธุรกิจในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มี
การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน ตลอดจนส่งเสริมการเกี่ยวข้องกับ
การเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ
ขอบเขตการดาเนินงานสาคัญ ได้แก่
3.1.การแข่งขันที่เป็นธรรม
3.2.การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า
3.3.การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน
3.4.การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ
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การด าเนิ น งานของ ธพ ส. ในหั ว ข้ อ การประกอบกิ จ การด้ ว ยความเป็ น ธรรมด้ า นแสดง
ความรับ ผิด ชอบต่ อสังคมภายใต้ การจั ด กิ จกรรมด้า นแสดงความรับ ผิด ชอบต่อสั งคม ทุ กกิจกรรมได้ ผ่า น
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องภายใต้ระเบียบของ ธพส. โดยการจัดซื้อจัดจ้างได้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
โดยมี คู่ มื อ ด้ า นจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งให้ พ นั ก งานทุ ก คนได้ ถื อ ปฏิ บั ติ เป็ น แนวทางเดี ย วกั น และการวางแผนการ
ดาเนินงานครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี (CG)
4.การต่อต้านการทุจริต
ความหมาย : การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อานาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิ
ชอบ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ
อาทิ การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวน การเสนอ การให้หรือการรับสินบนทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของการมี
ประโยชน์ทับซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
การค้าภายใต้แรงอิทธิพล
หลักการ : การต่อต้านการทุจริต ทาได้โดยการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์โดยผู้นาของกิจการจะต้องเป็น
แบบอย่างที่ดี มีการวางแผนบริหารความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งในกิจการและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมทั้ง
สร้างกลไกการรายงาน และติดตามผล เพื่อเสริมสร้างให้พนักงาน ตัวแทน คู่สัญญาจ้าง และคู่ค้าตระหนักถึงผล
ของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยการต่อต้านการทุจริตจะใช้วิธีให้การสนับสนุน หรือร่วมมือกันเป็นภาคีเครือข่าย
การดาเนินงานของ ธพส. ในหัวข้อการต่อต้านทุจริตด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
1)ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริต 2)จ้างที่ปรึกษาด้าน CG เพื่อมีกระบวนการทางานที่โปร่งใส และตรวจสอบได้
5.การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
หลักการ : แรงงานมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะเลือกทางานได้ตามความต้องการของตน และมีสิทธิที่จะอยู่ใน
สภาพการทางานที่ดีมีความยุติธรรม ดังนั้น กิจการต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และหลั กจริยธรรม ซึ่ง
แนวทางปฏิบัติของกิจการที่สาคัญ คือ การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก
พนักงานมีเสรีภาพในการสมาคม และร่วมการเจรจาต่อรองเพื่อได้รับความคุ้มครองทางสังคม รวมทั้งกิจการต้อง
จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่คานึงถึงสุขภาพ และความปลอดภัยในการทางาน
ขอบเขตการดาเนินงาน :
5.1.การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน
5.2.การไม่ใช้แรงงานบังคับ
5.3.การไม่ใช้แรงงานเด็ก
5.4.เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม
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5.5.ความคุ้มครองทางสังคม
5.6.สุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน
การดาเนินงานของ ธพส. ในหัวข้อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมด้านแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมดังนี้ 1)การจ้างพนักงานตาม พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2)การปฏิบัติต่อผู้บริหารและพนักงาน
รวมถึงลูกจ้างอย่างเป็นธรรม โดยเริ่มตั้งแต่การรับเข้ามาทางานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ โดยมี ค่ าตอบแทนและสวั สดิ การพื้ นฐานตามกฎหมาย 3)คู่ มื อความปลอดภั ย อาชี วอนามั ยและ
สภาพแวดล้อมในการทางานแจ้งเวียนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการ
ทางาน
6.ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
หลั กการ : แนวทางปฏิบั ติ ด้านความรับ ผิ ด ชอบต่อ ผู้ บ ริโภค มีฐ านความคิดมาจากสิ ท ธิข องผู้ บริโภค
กล่าวคือ กิจการต้องผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัยของผู้บริโภค ที่สามารถไว้วางใจได้
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้บริโภคที่มีประสิทธิภ าพ มีการบริห ารจัดการความสัมพัน ธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลัง
การขาย มีการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคที่ตรงความจริงและเพียงพอ รวมทั้งให้ความรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือก
ซื้อสิ น ค้าและบริการ ท าการวิจั ย และพั ฒ นาเพื่อสร้างนวัตกรรมของสิ นค้าและบริการ โดยให้ ความส าคัญ กั บ
กระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสู่การบริโภคอย่างยั่งยืน
สิทธิของผู้บริโภคมี 8 ประการ ได้แก่ :
6.1.สิทธิในการได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน
6.2.สิทธิด้านความปลอดภัย
6.3.สิทธิด้านข้อมูลข่าวสาร
6.4.สิทธิในการเลือก
6.5.สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
6.6.สิทธิที่จะได้รับการชดเชย
6.7.สิทธิทางการศึกษา
6.8.สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ
การดาเนินงานของ ธพส. ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยการสารวจความพึงพอใจของผู้บริการศูนย์ราชการฯ 3 กลุ่มได้แก่ หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการและ
ผู้ใช้บริการ โดยนาผลสารวจฯ ดังกล่าวมาปรับปรุงการดาเนินงานของ ธพส. และ ธพส. ในฐานะผู้บริหาร
ศูนย์ราชการฯได้จัดให้มีบริการด้านสาธาณู ปการและสาธารณู ปโภคให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น 1)จัดให้มีรถ
โดยสารไฟฟ้ารับ-ส่ง ภายในศูนย์ราชการฯ เพื่อความปลอดภัย ประหยัด และรวดเร็วในการเดินทาง 2)การ
ทาสีถนนและป้ายบอกทองเพื่อการเดินทางที่สะดวกยิ่งขึ้น 3)การดาเนินการซ่อมเล็กซ่อมน้อยได้รวดเร็วโดยมี
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เจ้าหน้าที่ Relation Marketing (RM) ดูแลรายพื้นที่ ทาให้สถิติการดาเนินงานแล้วเสร็จ จากเดิมร้อยละ70
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.83
7.การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
หลั ก การ : การร่ ว มพั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คม มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟื้นฟูสังคมและวัฒนธรรม 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 าเนิ น งานของ ธพส. ในหั ว ข้อ การร่ ว มพั ฒ นาชุม ชน และสั งคมด้ า นแสดงความรั บ ผิด ชอบ
ต่ อ สั งคม โดยการจั ด กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ คนในชุ ม ชนใกล้ เคี ย ง เช่ น กิ จ กรรมพั ฒ นาด้ า น
สิ่งแวดล้อมและชีวอนามัยร่วมกับ โรงเรียนและชุมชนข้างเคียง ได้แก่การจัดสวนหย่อมในโรงเรียนทุ่งสองห้อง
(คุปตัษเฐียรอุทิศ) โดยการประสานงานผ่านผู้แทนชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข
8.การเคารพสิทธิมนุษยชน
หลักการ : กิจการต้องเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน ซึ่งนับเป็นรากฐานของ
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ โดยแนวทางปฏิบัติแบ่งได้เป็น
8.1.การจัดทานโยบายด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐานสากลครอบคลุมทั้ง
กิจการ สร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในกิจการ และมีการประเมินผลเป็นระยะ
8.2.การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงที่การเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งใน
กิจการ ชุมชนและสังคม รวมถึงละเว้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการร่วมกระทาความผิดทั้งทางตรงและทางอ้อม
8.3.มีกลไกการคุ้มครองและเยียวยา โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชนและสังคมส่วนรวมแสดงความ
คิดเห็น
การด าเนิน งานของ ธพส. ในหัวข้อการเคารพสิทธิ มนุษยชนด้านแสดงความรั บผิดชอบต่อสัง คม
โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นจากการประชุมผู้บริหาร
ทุกเดือน และการประชุมกิจการสัมพันธ์ หรือการแสดงความคิดเห็นด้านต่างผ่านส่วนทรัพยากรบุคคลหรือ
ผู้บังคับบัญชา
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9.นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
หลั ก การ : นวัต กรรม เกิด ขึ้น ได้จ ากการดาเนิน ความรับ ผิ ด ชอบต่อ สั งคมที่มี การพั ฒ นาความรู้ใหม่ ๆ
ให้ก้าวหน้าในเชิงเศรษฐกิจ และสร้างสุขภาวะ อย่างเป็นระบบแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมเกิดขึ้นได้ทุก
สาขาวิชาและหลายระดับ ตั้งแต่ระดับหน้าที่ระดับบุคคล ระดับกิจการ และระดับพลเมืองโลก ซึ่งการเผยแพร่
นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ในรายงานแห่งความยั่งยืนของกิจการ จะเป็นผลให้เกิดการ
ยอมรับ ในความคิด และการปฏิ บั ติเหล่ านี้ จะมี ผ ลต่ อโครงสร้างและวัฒ นธรรมของกิ จการ ซึ่งจะส่ งผลต่อ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในที่สุด
การด าเนิ น งานของ ธพส. ในหั ว ข้ อ นวั ต กรรมและการเผยแพร่ น วั ต กรรมจาก การด าเนิ น ความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยการคิดและวางแผนการดานินงานโครงการใหม่ที่เหมาะสมกับการดาเนินงานของ
ธพส.เช่น 1) นวัตกรรมด้านการบริการ โดยจัดทา Virtual Tour 360 องศาภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
อาคารรัฐประศาสนภักดี และรอบๆศูน ย์ราชการ และจัดทา Map Direction เชื่อมต่อ Google Map ผ่าน
www.governmentcomplex.com และโครงการพั ฒ นาระบบแสดงข่ า วสารสารสนเทศผ่ า น mobile
Application ของศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ บนระบบปฏิบัติการของ IOS และ Android เพื่อผู้ใช้บริการมี
ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงข่าวสาร 2)โครงการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นรถรับ -ส่งภายใน
บริเวณภายในศูนย์ราชการฯ 3)การใช้เครื่องผลิตโอโซนภายในอาคารศูนย์ราชการฯเพื่อเพิ่มอ๊อกซิเจน ฆ่าเชื้อ
แบคทีเรียในอากาศ และลดกลิ่น
10.การจัดทารายงานแห่งความยั่งยืน
หลักการ : การจัดทารายงานแห่งความยั่งยื น (Sustainability Reporting) เป็นการเปิดเผยผลกระทบ
และผลลัพธ์ทั้งเชิงบวกและลบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจการ เช่นเดียวกับ
ค าอื่ น ๆ เช่ น รายงานความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมเป็ น ต้ น อั น จะน าไปสู่ ค วามยั่ งยื น ในช่ ว งเวลาที่ ร ายงาน โดย
จุดมุ่งหมายของการจัดทารายงานคือ
10.1.การเทียบเคียง (Benchmarking)
10.2.การสาธิต (Demonstrating)
10.3.การเปรียบเทียบ (Comparing)
การด าเนิน งานของ ธพส. ในหัวข้อการจัดทารายงานแห่งความยั่งยืน ด้านแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเช่นการรายงานกิจกรรมด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจาปี และ CSR REPORT
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจาทุกปี

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด 19

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2558

CSR REPORT 2558

แนวทางปฏิบัติต่อผู้มสี ว่ นได้เสียของ ธพส.
คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กาหนดนโยบาย
ด้าน CSR ภายใต้การกากับกิจการที่ดีโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยแนวทาง ISO 26000 และประยุกต์ใช้
กั บ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ภายในกลยุ ท ธ์ 3E ได้ แ ก่ ENGAGEMENT(การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม)
EDUCATION(การเสริ มสร้ างการศึกษา) และENVIRONMENT(การสร้างจิต ส านึกในการดูแลสิ่ งแวดล้ อม)
ผ่านกิจกรรม CSR กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจในการดาเนินงานของ ธพส.
ทั้งนี้ได้จาแนกผู้มีส่วนได้เสียเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่
1) ผู้ถือหุ้น ได้แก่กระทรวงการคลัง 99.99 %
2) หน่วยงานกากับดูแล ได้แก่กระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์
3) ภายใน ธพส. ได้ แ ก่ ค ณะกรรมการ ธพส. คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยผู้ บ ริ ห าร เจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
ลูกจ้าง ธพส.
4) ภายในศูนย์ราชการฯ ได้แก่หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการพื้นที่พาณิชย์ และผู้ใช้บริการ
5) รอบๆ ศูนย์ราชการฯ เช่นหน่วยงานราชการ ชุมชน
6) OUTSOURCE ได้แก่ รปภ. แม่บ้าน และช่าง
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)
คณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ธพส. ให้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. กาหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนดาเนินงานระยะสั้นและระยะยาว และแนวทาง
พัฒนาด้านส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีมาตรฐาน เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถสร้าง
คุณค่าให้แก่องค์กร สังคมและประเทศชาติเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส.
2. พิจารณากลั่นกรองแผนงานและกรอบงบประมาณประจาปี เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการ ธพส.
3. สอบทานกฎบั ต ร ทบทวนกรอบนโยบาย กรอบหลั ก การและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ก ารแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คู่มือการดาเนินงานเพื่อการมอบหมายงานและถ่ายโอนงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม แผนแม่บท แผนการดาเนินงานระยะสั้นและระยะยาว
4. ให้คาปรึกษา คาแนะนาตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการ ธพส. และฝ่าย
จัดการในการพัฒนาด้านส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
5. ส่ ง เสริ ม และติ ด ตามการด าเนิ น งานด้ า นการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมอย่ า งสม่ าเสมอ
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ ธพส.
6. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
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ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ดังนี้
1.ดาเนินงานกิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติ และรายงานการดาเนินงานต่อ คณะกรรมการส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และคณะกรรมการ ธพส. ไตรมาสละครั้ง
2.นาเสนอกรอบนโยบาย กรอบหลักการและแนวปฏิบัติฯ 10 ข้อ แผนแม่บท คู่มือการดาเนินงานเพื่อ
การมอบหมายและโอนถ่ายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ต่อคณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และ คณะกรรมการธพส.เพื่อทบทวนปี
ละครั้ง
3.นาเสนอแผนการดาเนินงานระยะสั้นและระยะยาวต่อคณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) และคณะกรรมการ ธพส. เพื่อพิจารณาปีละครั้ง
4.นาเสนอกฎบั ตรต่อคณะกรรมการส่ งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และคณะกรรมการ
ธพส. เพื่อสอบทานปีละครั้ง
5.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กิจกรรมสาเร็จตามเป้าหมาย
6.จัดทาและสารวจความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรม
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ช่องทางการติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
1) ศูนย์ราชการฯ CALL CENTER โทร 0 2142 2233
2) ธพส. CALL CENTER โทร 0 2142 2203
3) Information Counter โทร 0 21422222
-ชั้น1อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ สานักงาน ธพส. บน
และสานักงาน ธพส. ล่าง (โทร 0 21422222)
-ชั้น2อาคารรัฐประศานภักดี ประตู 1(ทิศตะวันออก) ประตู 2(ทิศใต้)
และประตู 3(ทิศตะวันตก)

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
1.ศูนย์ราชการฯ Call Center02 142 2233
2. เว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ www.governmentcomplex.com
3. เว็บไซต์ ธพส. www.dad.co.th
4. หมายเลขโทรศัพท์ 02 142 2222 และ 0 2142 2203
5. กล่องรับความคิดเห็น Information Counter
6. ตู้ ป.ณ. 10 ไปรษณีย์ศูนย์ราชการ
7. หนังสือราชการ
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บทสรุปการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน CSR
บทสรุปการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.)
บริษัท ธนารักษ์พัฒ นาสิ นทรัพย์ จากัด (ธพส.)ในปี 2558 มุ่งเน้นให้ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มในผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์ การออมบุญ สงกรานต์
วันเด็กแห่งชาติ อบรมผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับCSR การพัฒนาคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัยกับ
ชุมชนใกล้เคียงเป็นต้น ซึ่งจัดอยู่ ในกิจกรรมเพื่อสังคม CSRAFTER PROCESS และสาหรับ CSR IN PROCESS
ของธพส. ได้สอดแทรกอยู่ในกระบวนการทางานกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การตีเส้นถนนบอกเส้นทางภายในศูนย์
ราชการฯ เพื่ อ ให้ ผู้ เ ดิ น ทางมี ค วามปลอดภั ย และเดิ น ทางได้ ส ะดวก การมี เ จ้ า หน้ า ที่ RELATION
MARKETING(RM)ดูแลในแต่ละหน่วยงานการจัดให้มีรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าวิ่งวนให้บริการรับ - ส่ง ภายใน
ศู น ย์ ร าช ก ารฯ แล ะก ารใช้ เ ค รื่ อ งผ ลิ ต โซน เพื่ อท าให้ อ ากาศภ ายใน อ าค ารส ดชื่ น ขึ้ น เป็ น ต้ น
ทั้งนี้ ธพส. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม CSR IN PROCESS ที่มีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมอย่าง
ครบถ้วนและสม่าเสมอทั้งปี ได้แก่ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อบรมผู้บริหารและพนักงาน ธพส. เกี่ยวกับ CSR
ออมบุ ญ (วัน ปี ใหม่ 2558 วัน วิส าขบู ชา วันอาสาฬหบูช าและเข้า พรรษา) วันต้นไม้แห่ งชาติประจาปี และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย ส่งผลให้ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการศูนย์ราชการฯ
ได้แก่หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ มีระดับความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นจากปี 2557 มีระดับ
ความพึงพอใจ 3.59 และในปี 2558มี ระดับ ความพึงพอใจ 3.92 และระดับความพึ งพอใจในการเข้าร่ว ม
กิจกรรม CSR เพิ่มมากขึ้น จากปี 2557 มีระดับความพึงพอใจ 90.46และในปี 2558มีระดับความพึงพอใจ
91.28
สาหรับมิติของผู้ถือหุ้ นหรือกระทรวงการคลัง ธพส. สามารถบริหารหนี้ ทาให้ ลูกหนี้ทั้ งภายในและ
ภายนอกชาระหนี้ได้เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทาให้สถานะทางการเงินและการดาเนินงานของ ธพส. ดีขึ้นกว่า
ปีที่ผ่าน จากการดาเนินงานที่ดีขึ้นทาให้ ผู้บริหารและพนักงาน ธพส. มีขวัญและกาลังในการปฏิบัติงานทั้งนี้มา
จากการนโยบายการบริหารของ คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผนวกกับการที่ผู้บริหาร
และพนักงานได้รับความรู้ด้านการกากับกิจการที่ดี (CG)และด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทางานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
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การปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส.
งาน/โครงการ/กิจกรรมของ ธพส. จาแนกตามประเภท CSR
CSR IN PROCESS
CSR IN PROCESS (ทริส)
CSR AFTER PROCESS
(กิจกรรม/โครงการเพื่ อสั งคมและ (จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ งเส ริ ม CSR IN (กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในการดาเนิน งาน PROCESSที่ มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที ไ ม่ เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของ
ขององค์กร)
ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน เข้ า ร่ ว ม องค์กรโดยตรง)
อย่างครบถ้วนและสม่าเสมอทั้งปี)
ตีเส้นถนนบอกเส้นทาง
รถโดยสารพลังไฟฟ้า
จัดที่สูบบุหรี่
การปรับปรุงทัศนียภาพ
FREE WIFI
น้าใสไร้ยุงลาย
ลดกลิ่นเพื่อชีวิตที่ดี

ออมบุญ ปี 6
บริจาคโลหิต
ปันธรรมส่งสุข
วันเด็กแห่งชาติ
การพัฒนาคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม
และชีวอนามัย
KIDS DAY CAMP

ตักบาตรเช้าประจาสัปดาห์
ออมบุญ ปี 6
บริจาคโลหิต
ปันธรรมส่งสุข
โยคะเพื่อสุขภาพ
แอโรบิค ขยับกาย คลายเครียด
สงกรานต์ชื่นบานศูนย์ราชการฯ รื่นเริง
ลอยกระทง
ศูนย์ราชการฯ รวมพลคนรักษ์หมากรุก
ไทย
งานว่าว ณ ศูนย์ราชการฯ
ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ
The Winter Festival 2015
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รายงานผลการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม CSR
HI-LIGHT DAD
ธพส.ได้ตระหนักในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียในการใช้พื้นที่ภายในศูนย์ราชการฯ แห่งนี้
และจั ด อยู่ ใน CSR IN PROCESS เป็ น การด าเนิ น งานกิ จ กรรมเพื่ อ สั งคมและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส อดแทรกอยู่ ใน
กระบวนการทางาน ได้แก่
1.รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า
รถโดยสารพลั ง งานไฟฟ้ า ให้ บ ริ ก ารรั บ -ส่ ง ภายในศู น ย์ ร าชการฯเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
หน่ วยงานราชการที่ ป ฏิบั ติ งาน และประชาชนผู้ มาติด ต่อ หน่ วยงานราชการภายในศู น ย์ราชการฯ โดยมี
ผู้ใช้บริการรถโดยสารไฟฟ้าวันละไม่ต่ากว่า 1,000 คน
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2. เครื่องผลิตโอโซน
ได้ ด าเนิ น การติ ด ตั้ ง และเปิ ด ใช้ เ ครื่ อ งผลิ ต โอโซน เพื่ อ ฆ่ า เชื้ อ โรค ท าลายกลิ่ น สารเคมี และ
เพิ่มออกซิเจนในอากาศ เพื่อเพิ่มบรรยากาศที่ดีในการทางานอย่างสม่าเสมอ ภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
จานวน 1 ตัว และอาคารรัฐประศาสนภักดีจานวน 4 ตัว และจะมีป้าย POP UPติดบริเวณที่ได้พ่นโอโซนแล้ว
อีกทั้งยังติดตั้งเครื่องผลิตโอโซนแบบเคลื่อนที่ใช้ภายในศูนย์ราชการฯ อีกด้วย
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3.จัดที่สูบบุหรี่ภายนอกอาคาร
ได้ติดตั้งที่สูบบุหรี่ภายนอกอาคารเพื่อเป็นการจัดระเบียบสาหรับผู้สูบบุหรี่ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมให้
ปลอดจากควันบุหรี่ ทาให้ผู้สูบบุหรี่ได้มีพื้นที่สูบบุหรี่ และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการอยู่ร่วมกันของชาว
ศูนย์ราชการฯ ภายนอกอาคารราชบุรีดิ เรกฤทธิ์จานวน 3 จุด อาคารรัฐประศาสนภักดีจานวน 3 จุด และ
อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ จานวน 1 จุด
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4.การตีเส้นถนนบอกเส้นทางภายในศูนย์ราชการฯ
การตี เส้น ถนนบอกเส้น ทางภายในศู น ย์ร าชการฯได้ดาเนิ น การปรั บปรุ งเมื่อ เดือนมิ ถุน ายน 2558
โดยใช้สีที่เด่น ชัดทาบริเวณพื้น ถนนเพื่อแสดงเส้นทางการเดินทางพร้อมตัวอักษรที่ชัดเจนระบุอาคารที่จะ
เดินทางภายในศูนย์ราชการฯ เพื่อความสะดวก ความปลอดภัยและความถูกต้องในการเดินทางให้กับผู้ขับขี่
ภายในศูนย์ราชการฯ มากยิ่งขึ้น
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5.กิจกรรมศูนย์ราชการฯ น้าใส ไร้ยุงลาย
โครงการน้าใสไร้ยุงลายเป็ นการร่วมมือระหว่าง ธพส. ผู้บริหารศูนย์ราชการฯ กับองค์การเภสัชกรรม
ผู้สนับสนุน ผลิต ภัณ ฑ์ จีพีโอเมกะคลีน พลัส และจีพีโอลาร์ไซต์ พลัส โดยการเทผลิตภัณ ฑ์ลงในบ่อรอบๆ
อาคารศูนย์ราชการฯเพื่อตัดวงจรยุงราคาญ เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ราชการฯ รวมถึงสร้าง
ความผู ก พั น อั น ดี ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ ทั้ ง นี้ ไ ด้ จั ด พิ ธี เ ปิ ด งานและส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วโดย
นางกรศิริ พิณรัตน์ กรรมการธพส. นายสุเมธ ดารงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส.และนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น
ผู้อานวยการองค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่30 เมษายน 2558 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ
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กิจกกรรมที่ได้รับความนิยม
กิจกรรมตักบาตรเช้าประจาสัปดาห์
กิจกรรมตักบาตรเช้าประจาสัปดาห์ จัดขึ้นทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 7.30 – 9.00 น.
ณ บริเวณหน้า 7-11 ประตูทางเข้า 6 ชั้น 1 อาคารราชบุ รีดิเรกฤทธิ์ และบริเวณลานระหว่า งศูน ย์อาหาร
ประตู ทางเข้า 1 ชั้น 1อาคารรัฐประศาสนภักดี มีผู้มาทาบุญ ประมาณ 500 คนต่อวัน โดยมีวัตถุป ระสงค์
เพื่ อเป็น การส่งเสริมพระพุ ทธศาสนาให้ค งอยู่ต่อไปส่งเสริมการสร้างวัฒ นธรรมอัน ดีภ ายในศูน ย์ราชการฯ
ด้วยการทาบุญตักบาตรสร้างสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการฯ และอานวย
ความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีเวลาไปทาบุญตักบาตรในช่วงเช้าของวันทางาน
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กิจกรรมออมบุญ ปี 6
กิจกรรมออมบุญ ปี 6 จัดขึ้นในโอกาสสาคัญทางศาสนา เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
และวั น เข้ า พรรษา เป็ น ต้ น ณ อาคารรั ฐ ประศาสนภั ก ดี ศู น ย์ ร าชการฯ มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมประมาณ
ครั้ งละ 500 – 800 คน ซึ่ งกิ จ กรรมจั ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานและผู้ ป ระกอบการภายในศู น ย์ ร าชการฯ
หน่วยงานราชการและชุมชนรอบศูน ย์ราชการฯ ได้ทาบุญ เนื่องในโอกาสสาคัญ เพื่อเป็น สิริมงคลกับชีวิต
สื บ สานประเพณี อั น ดี งามของไทย และเพื่ อ ให้ เกิ ด ความตระหนั ก และความศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนา
โดยมีผ้เู ข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจา
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กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทยให้จัดทีมแพทย์และพยาบาล มารับบริจาคโลหิตที่ศูนย์ราชการฯ
มีกาหนดจัดกิจกรรมเป็นประจาทุกปีๆ ละ 4 ครั้ง โดยในปี 2558 จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 23
มกราคม 2558ครั้งที่ 2จัดระหว่างวันที่23 – 24 เมษายน 2558 ครั้งที่ 3 จัดระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม
2558 และครั้งที่ 4 จัดระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2558ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ศูนย์ราชการฯ
โดยมีจานวนผู้บริจาคเลือดในปี 2558 ทั้งหมด 1,992 คน โดยหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการภายใน
ศู น ย์ ร าชการฯ หน่ ว ยงานราชการและประชาชนรอบศู น ย์ ร าชการฯ เข้ า บริ จ าคโลหิ ต เป็ น ประจ าทั้ ง นี้
นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันกุล ประธานกรรมการ ธพส. และนายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ กรรมการ ธพส. ได้เข้าตรวจ
เยี่ยมกิจกรรมบริจาคโลหิตด้วย
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กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
งานวัน เด็ก ภายใต้ แนวคิด Kids Day Kids D มหกรรมวัน เด็กแจ้งวัฒ นะฯ ปี 2558 ธพส. ร่วมกับ
หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการและภาคเอกชนภายในศูนย์ราชการฯรวมถึงหน่วยงานราชการและชุมชน
รอบศู น ย์ ร าชการฯ ร่ ว มกั น จั ด กิ จ กรรมวั น เด็ ก แห่ งชาติ ป ระจ าปี 2558 เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558
ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ศูนย์ราชการฯภายในงานมีเกมส์และกิจกรรมภายในบูธของแต่ละหน่วยงาน
พร้อมของรางวัล เกมส์บนเวทีกลางเพื่อชิงรางวัล เครื่องเล่นหลากหลายทั้งเด็กเล็กและเด็กโต และอาหารฟรี
ตลอดทั้ ง วั น ทั้ ง นี้ ใ นพิ ธี เ ปิ ด นายสุ เ มธ ด ารงชั ย ธรรม กรรมการผู้ จั ด การ ธพส. ได้ ขึ้ น กล่ า วเปิ ด งาน
และหน่วยงานราชการภายในและรอบศูนย์ราชการฯ และชุมชนร่วมพิธีเปิดพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก
ที่มาร่วมงาน
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โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ ปลูกต้นไม้หมุนเวียนบริเวณศาลพระพรหมทุกเดือน
โครงการปรับ ปรุงทั ศ นีย ภาพ ได้ ด าเนิ น การปลู กต้ น ไม้ ห มุน เวียนบริ เวณศาลพระพรหมทุ กเดื อ น
เช่น ดอกดาวเรือง บลูซันเวียร์ บานชื่น เสี้ยนฝรั่ง และทานตะวัน เป็นต้น เพื่อให้ทัศนียภาพภายรอบศูน ย์
ราชการฯ แจ้งวัฒ นะสวยงามยิ่งขึ้น เป็น จุดดึงดูดให้ชาวศูน ย์ราชการฯ มาพักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นจุด
ถ่ายภาพที่สวยงามอีกด้วย
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พิ ธี ถ วายเครื่ อ งสั ก การะและถวายพระพรชั ย มงคลสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 2 เมษายน 2558 ณ อาคารรั ฐ ประศาสนภั ก ดี ชั้ น 2
ศูนย์ราชการฯ โดยในงานได้มีพิธีวางพานพุ่มเงิน–ทองถวายเครื่องสักการะและถวายพระพรชัยมงคลร่วมกับ
หน่วยงานราชการภายในและรอบๆศูนย์ราชการฯรวมทั้งผู้ประกอบการและภาคเอกชน ทั้งหมด 48 หน่วยงาน
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ
โดยมีนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และในงานได้มีนิทรรศการฯ
โดยเนื้อหาได้เน้นในเรื่องการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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กิจกรรมสงกรานต์ชื่นบาน ศูนย์ราชการฯรื่นเริง
กิจกรรมสงกรานต์ชื่นบาน ศูนย์ราชการฯ รื่นเริง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 – 9 เมษายน 2558 ณ บริเวณ
หน้ า อาคารรั ฐประศาสนภั ก ดี ศู น ย์ ราชการฯ ภายในงานมี การประกวดเทพี ส งกรานต์ การแสดงบนเวที
การสรงน้ าพระ มอบของที่ ร ะลึก และสิ น ค้ า จาหน่ า ยกว่า 300 ร้า นค้า เป็ น กิ จกรรมที่ จัด ขึ้ น เพื่ อ สื บ สาน
ประเพณีวันสงกรานต์และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย โดยมีนายเกียงไกร อินพรวิจิตร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารงานสนับสนุน ธพส. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ
ภายในและรอบศูนย์ราชการฯ และชุมชนร่วมพิธีเปิดงาน ชมการประกวดเทพีสงกรานต์ ชมการแสดงบนเวที
และเยี่ยมชมร้านค้าภายในงาน
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กิจกรรมศูนย์ราชการฯ ลดกลิ่น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
โครงการศูนย์ราชการลดกลิ่น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการร่วมมือระหว่าง ธพส. ผู้บริหารศูนย์ราชการฯ
กับ องค์ การเภสัชกรรมผู้สนั บ สนุ น ผลิต ภั ณ ฑ์ จี พี โอเมกะคลีน พลัส และจีพี โอลาร์ ไซต์ พลัส โดยการเท
ผลิตภัณฑ์ลงในท่อระบายน้า อ่างล้างมือ และโถสุขภัณฑ์ในห้องน้าส่วนกลาง อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 1
อาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น 2 และท่อระบายน้าหลังศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดีเพื่อลดกลิ่น
เหม็นบริเวณห้องน้าและท่อที่มีปัญหากลิ่นเหม็น เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ราชการฯ ทั้งนี้ได้จัด
พิธีเปิดงานและส่งมอบผลิตภัณ ฑ์ ดังกล่าวโดยนางกรศิริ พิณ รัตน์ กรรมการ ธพส. นายสุเมธ ดารงชัยธรรม
กรรมการผู้ จั ด การ ธพส. และนายแพทย์ น พพร ชื่ น กลิ่ น ผู้ อ านวยการองค์ ก ารเภสั ช กรรม เมื่ อ วั น ที่
30 เมษายน 2558 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ
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กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจาปี 2558
ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กาหนดให้วันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่าเดือน 6)
ของทุกปีเป็น“วันต้นไม้แห่งชาติ” จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดยมีคณะกรรมการ
ธพส. ผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน ร่วมกันปลูกต้นแสงจันทร์ บริเวณลานด้านข้างอาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์
ศูนย์ราชการฯ โดยมีน ายนริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ ธพส. และ นายสุวิชญ โรจนวานิช รองประธาน
กรรมการ ธพส. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ กรรมการ ธพส. นางกรศิริ พิณรัตน์กรรมการ ธพส. และนายสุเมธ
ดารงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ด้วย
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กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธพส. กับผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธพส. กับผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30พฤษภาคม 2558
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในการจัดกิจกรรมล่องเรือมีเส้นทางการเดินทางดังนี้ ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา)
วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร เกาะเกร็ด และวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นการล่องเรือไหว้พระพร้อม
รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนเรือที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ธพส.และผู้เช่า
พื้น ที่พาณิ ชย์ภายในศูน ย์ ราชการฯ โดยมีผู้เช่าพื้น ที่พาณิ ชย์ภายในศูน ย์ราชการฯ ชุมชนแจ้งวัฒ นะผาสุข
และสมาชิกแฟนเพจ facebook ร่วมรับประทานอาหารในเรือ ร้องคาราโอเกะ เล่นเกมส์ชิงรางวัล
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กิจกรรมศูนย์ราชการฯ รวมพลคนรักษ์หมากรุกไทย
กิจกรรมศูน ย์ราชการฯ รวมพลคนรักษ์หมากรุก ไทย จัดขึ้น ระหว่างวัน ที่ 25 - 28 มิถุน ายน 2558
ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯภายในงานมีการแข่งขันหมากรุกไทย หมากรุกสากลกับ
เซียนชื่อดัง การแข่งขันหมากรุกเยาวชนชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 1/58 และการแสดงหมากรุกคน ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ สื บ สานหมากรุ ก ไทยให้ มี ค วามแพร่ ห ลายมากยิ่ ง ขึ้ น โดยมี น ายสุ เ มธ ด ารงชั ย ธรรม
กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมชมการแสดงหมากรุกคน
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กิจกรรมปันธรรมส่งสุข กับท่านเค้าคุณอลงกต สู่วัดพระบาทน้าพุ
กิจกรรมปัน ธรรม ส่งสุข กั บท่านเจ้าคุณ อลงกต สู่วัดพระบาทน้าพุ ประจาปี 2558 จัดขึ้น 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558
ณ อาคารรั ฐ ประศาสนภั ก ดี และครั้ ง ที่ 3 จั ด เมื่ อ วั น ที่ 28 ธั น วาคม 2558 ณ อาคารราชบุ รี ดิ เรกฤทธิ์
โดยท่านเจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้าพุเดินทางมาแสดงธรรมเทศนาและรับเงินบริจาค
และของใช้ จ าเป็น เพื่อน าไปมอบให้เด็ ก และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ที่วัดพระบาทน้าพุ โดยมีนายสุวิชญ โรจนวานิ ช
รองประธานกรรมการ ธพส. และ นายสมพงษ์ ตั ณ ฑพาทย์ กรรมการ ธพส. และนายสุ เมธ ด ารงชั ยธรรม
กรรมการผู้จัดการ ธพส. พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการภายในศูน ย์ราชการฯ หน่วยงาน
ราชการและประชาชนรอบศูนย์ราชการฯ เข้าร่วมบริจาคเงินและของใช้ที่จาเป็น
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร
นิ ท รรศ ก ารเฉ ลิ ม พ ระเกี ย รติ ส ม เด็ จ พ ระบ รม โอ รส าธิ ราช ฯ เจ้ าฟ้ าม ห าวชิ ราล งกรณ
สยามมกุ ฏ ราชกุม าร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา เมื่อวัน ที่ 1 -30 กรกฎาคม 2558
ณ อาคารรั ฐ ประศาสนภั ก ดี ชั้ น 2 ศู น ย์ ร าชการฯ นิ ท รรศการมี พ ระราชประวั ติ พระราชกรณี ย กิ จ
และพระอิสริยยศ
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
นิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาส
เฉลิ ม พระชนมพรรษา 83 พรรษา เมื่ อ วั น ที่ 1 -30 สิ ง หาคม 2558 ณ อาคารรั ฐ ประศาสนภั ก ดี ชั้ น 2
ศูนย์ราชการฯนิทรรศการมีพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอิสริยยศ
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อบรมผูบ้ ริหารและพนักงาน ธพส. เกี่ยวกับ CSR
อบรมผู้บริหารและพนักงาน ธพส. เกี่ยวกับ CSR เป็นกิจกรรมที่เชิญผู้บริหาร พนักงานและผู้รับจ้าง
ของ ธพส. เข้ า ร่ ว มอบรม CSRในหั ว ข้ อ “CSR ให้ ป ระโยชน์ ท่ า นอย่ า งไร” เมื่ อ วั น ที่ 21 สิ งหาคม 2558
ณ ห้ อ งประชุ ม 1ธพส. ซึ่ ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากท่ า นมั ช ฌิ ม า กุ ญ ชร ณ อยุ ธ ยา มาเป็ น ผู้ ใ ห้ ค วามรู้ แ ละมี
นายภิรมย์ จั่นถาวรกรรมการ CSR เข้าร่วมอบรมด้วย
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กิจกรรมKids Day Camp 2015
กิ จ กรรม Kids Day Camp 2015จั ด ระหว่ า งวั น ที่ 5-9 ตุ ล าคม และ 12-16 ตุ ล าคม 2558 เวลา
10.00-15.00 น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูน ย์ราชการฯ เป็นกิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะสาหรับเด็กอายุ
7-12 ปี ประกอบไปด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะสิ่งประดิษฐ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ AEC กิจกรรมเสริมสร้าง
การทางานร่วมกับผู้อื่นและกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยในพิธีปิดนายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ นางกรศิริ
พิณรัตน์ กรรมการ ธพส. และนายภิรมย์ จั่นถาวร กรรมการ CSR และผู้บริหารหน่วยงานราชการภายในศูนย์
ราชการฯ ร่วมพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร และของรางวัลให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม
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กิจกรรมงานว่าว ณ ศูนย์ราชการฯ
งานว่าว ณ ศูนย์ราชการฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการฯ กิจกรรมภายในงานมีการแสดงมายากลและการแสดงของตัวตลกการแข่งขันระบายสีบนตัวว่าว
ในหัวข้อเรารักในหลวงระดับนักเรียนและหน่วยงานภายในศูนย์ราชการฯนิทรรศการเกี่ยวกับว่าวไทย และว่าว
นานาชาติโชว์ว่าวบนท้องฟ้า สอนการทาว่าวและการเล่นว่าว จุดถ่ายรูปและอุโมงค์ว่าวซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัด
ขึ้น เพื่ อ สื บ สานการเล่ น ว่ าวให้ เป็ น ที่ แ ผร่ ห ลายมากยิ่งขึ้ น โดยมี น างกรศิ ริ พิ ณ รัต น์ กรรมการ ธพส. และ
นายสุเมธ ดารงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมพิธีเปิดงาน ชมการแสดงบนเวที และมอบรางวัลให้กับ
ผู้ชนะการประกวดระบายสีบนตัวว่าว
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กิจกรรมปลูกส่วนหย่อม ให้โรงเรียนทุ่งสองห้อง
กิจกรรมปลูกสวนหย่อมโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
อันส่งผลให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ของโรงเรียนและชุมชนข้างเคียง โดยมีนายจักรกฤศฏิ์ พาราพัน ธกุล
ประธานกรรมการ ธพส.เป็นประธานพิธีเปิดสวนหย่อม และนางกรศิริ พิณรัตน์ กรรมการ ธพส. เข้าร่วมพิธี
เปิดสวนหย่อมและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดการตั้งชื่อสวนหย่อม
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กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจาปี 2558 จัดขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 บริเวณหน้าอาคาร
รัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการฯ ภายในงานมีการประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศและกระทงดอกไม้สด
ร่วมถึงการจัดแพกลางน้าสาหรับ ลอยกระทง มินิคอนเสิร์ตดาว มยุรี การแสดงบนเวทีและร้านขายของเป็น
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีวันลอยกระทงและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้คง
อยู่สืบไป โดยมีนายวีระวุฒิ ศรีเปารยะกรรมการ ธพส. เป็นประธานเปิดงาน และนางกรศิริ พิณรัตน์ กรรมการ
ธพส. ร่วมเป็น กรรมการติดสินการประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และกระทงดอกไม้สด พร้อมด้วย
หน่วยงานราชการและผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ หน่วยงานราชการและประชาชนรอบศูนย์ราชการฯ
เข้าร่วมงานวันลอยกระทง
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
88 พรรษา เมื่อวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ศูนย์ราชการฯนิทรรศการ
มี พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอิสริยยศ
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กิจกรรมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ
กิ จ กรรมตั ก บาตรเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 3 ธั น วาคม 2558 เวลา 07.00 น.
ด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ เป็นกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จานวน
99 รู ป เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ เนื่ อ งในโอกาสเฉลิ ม พระชนมายุ
88 พรรษา
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กิจกรรมThe Winter Festival 2015
เทศกาลฤดูหนาว“The Winter Festival Bangkok 2015” ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-13 ธัน วาคม
2558 ณ บริเวณถนนบูเลอวาร์ด หน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ภายในงานมีการจาหน่ายสินค้า
ทั้งร้านค้าดารา และร้านค้าแบรนด์ดังมากมายกว่า 1,000 บูธการประมูลของจากดาราคนโปรดการประกวด
วงดนตรีจากเยาวชน การประกวด Miss Winter Queen 2015 ซุ้มถ่ายรูปสวนสนุก และซุ้มชิงรางวัลต่างๆ
มากมายเป็น กิจ กรรมที่ จั ด ขึ้น เพื่ อเป็ น การเฉลิมพระเกียรติพ ระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่หั วฯ และจัดหาทุ น
เพื่อบารุงสภากาชาดไทยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
โดยมีนายจักรกฤศฎิ์ พาราพันกุล ประธานกรรมการ ธพส. นางสาวรื่นวดี สุวรรรมงคล นางกรศิริ พิณรัตน์
กรรมการ ธพส. และนายสุ เมธ ด ารงชั ย ธรรม กรรมการผู้ จั ด การ ธพส. พร้ อ มทั้ งข้ า ราชการ พนั ก งาน
ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการฯเฝ้ารับเสด็จ
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กิจกรรมสอนฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะแก่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการฯ เป็นกิจกรรมสอนฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ
โดยได้เริ่มจัดกิจกรรมขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 เป็นต้นมา ภายใต้แนวคิด Good Health Good Life &
Peaceful Mind มีจุ ด มุ่ งหมายหลั กเพื่ อให้ ผู้ ป ฏิ บั ติงานภายในศู น ย์ร าชการฯมี ส ถานที่ ออกกาลั งกายเพื่ อ
ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทางานและเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ข้าราชการ พนักงาน ผู้ประกอบการ
ในศู น ย์ ร าชการฯ หน่ ว ยงานใกล้ เ คี ย งและประชาชนโดยจั ด ให้ มี กิ จ กรรมตั้ ง แต่ วั น จั น ทร์ ถึ ง วั น เสาร์
วันละ 2 รอบ ที่บริเวณศูนย์อาหาร ประตู 3 ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ
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กิจกรรมแอโรบิค ขยับกาย คลายเครียด
กิจกรรมแอโรบิค ขยับกาย คลายเครียดจัดขึ้นทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดีเวลา 17.00 น.–18.00 น.
ณ อาคาร Bus Terminal ศูนย์ราชการฯเป็นกิจกรรมสอนเต้นแอโรบิค เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกอบการ
ภายในศูนย์ราชการฯ หน่วยงานใกล้เคียงและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง อารมณ์ เบิกบาน
จิตใจแจ่มใส มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และยังช่วยลดปัญหาการจราจรคับคั่งในช่วงเย็น โดยนาเวลา
ที่สูญเสียไปบนท้องถนนมาออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
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Free Wi-Fiภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี (B) บริเวณชั้น 1 และชั้น 2
Free Wi-Fi เป็น บริการเพิ่มเติ มสาหรับประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี
บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2 โดยได้ให้การบริการFree Wi-Fi จานวน 1 ครั้งต่อวัน และครั้งละไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
โดยเริ่มเปิดให้ใช้ Free Wi-Fi ตั้งแต่เดือนกันยายน2558 โดยมีนายสุเมธ ดารงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ
ธพส. เป็นประธานในพิธีเปิดและทดลองใช้ Free Wi-Fi
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