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บรษิัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด มุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยการบริหารทรัพยากร

ให้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงผลกระทบจากการด าเนิน
กิจกรรมขององค์กรมิให้ส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาวะแวดล้อมของชุมชน ประเทศ หรือโลก 
ด้วยความเป็นมิตรท่ีดีต่อสังคม ชุมชม บนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน Sustainable 
Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (Bio-
Circular-Green Economy Model : BCG Model) 

 
คู่มือการพัฒนา ธพส. สู่ความยั่งยืน ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาให้เกิด

ความยั่งยืนขึ้นใน ธพส. ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยบุคลากร ผู้ให้บริการภายนอก คู่สัญญา  
คู่ค้า และผู้ร่วมลงทุนของ ธพส. มีความเข้าใจมองเห็นเป็นภาพรวมเดียวกัน จนสามารถน าแนวคิด
ไปปรับใช้ได้ในการด าเนินงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายของนโยบายการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
และแนวทางท่ีก าหนดไว้ต่อไป 

ค าน า 
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1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  

 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.)  มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในก ากับ 

กรมธนารักษ์ จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547  
ท าหน้าที่ลงทุน ก่อสร้างอาคาร และบริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
และบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นของรัฐตามนโยบายรัฐบาล 
    

 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1  
บริบทของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์สินทรัพย์ จ ากัด 

“องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐ 
ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” 

ค่านิยม C : Customer Relation (ความสัมพันธ์ที่ดีกบัลูกคา้และผู้มีส่วนได้เสีย)  
U : Unity (ความเป็นน  าหนึ่งใจเดียว)  
P : Professionalism & Innovation (ความเชี่ยวชาญในงานและนวัตกรรม( 
I : Integrity (ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น( 
D : Dedication  (ความรับผิดชอบต่อค ามั่นสัญญา)  

วิสัยทัศน ์
VISION 

1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล 
2. พัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั งในเชิงเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ที่หลากหลาย และ 

สร้างประโยชน์แก่รัฐ   
4. พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม ่

 

พันธกิจ 
MISSION 

Core Values 
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1.2 โครงสร้างองค์กร  
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1.3 สมรรถนะหลักขององค์กร )Corporate Core Competency)  
• สมรรถนะหลักขององค์กรในปัจจุบัน 

CC1 ความรู้ความช านาญในการบริหารศูนย์ราชการฯ และมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
หน่วยงานก ากับดูแล/หน่วยงานภาครัฐ ท าให้ได้รับโอกาสในการด าเนินโครงการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐใหม่  

CC2 การพัฒนาโครงการลงทุนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยไม่ใช้งบประมาณรัฐ รวมทั้ง ธพส. 
มีการบริหารจัดการทางการเงิน งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ  

• สมรรถนะหลักขององค์กรที่ต้องพัฒนาในอนาคต 
CC3 ความสามารถในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การพัฒนาโครงการ การบริหารจัดการโครงการลงทุน

รูปแบบใหม่ ที่นอกเหนือจากศูนย์ราชการฯ  
CC4 ความสามารถในการน านวัตกรรม ดิจิทัลเทคโนโลยี มาสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กรให้เกิดมูลค่าเพ่ิม  
 

1.4 กลุ่มผู้มีสว่นได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ธพส. ทั้งในระดับองค์กรและระดับฝ่ายตามห่วงโซ่มูลค่า (Value chain) ของการด าเนินงาน

สามารถสรุปออกมาได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ตามระดับความส าคัญและความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก หมายถึง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเกี่ยวข้องต่อทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรม

รองของ ธพส. และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในภาพรวมของ ธพส. ประกอบด้วย 
(1.1) ผู้เช่าภาครัฐ 
(1.2) ผู้เช่าภาคเอกชน 
(1.3) ผู้ใช้บริการ 
(1.4) พนักงาน ธพส. 
(1.5) คู่ค้า 
(1.6) ชุมชน/สังคม 

(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง หมายถึง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเกี่ยวข้องต่อทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรม
รองของ ธพส. และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในภาคการสนับสนุนและองค์ประกอบย่อยของ ธพส. 
ประกอบด้วย 
(2.1) ผู้บริหาร ธพส. 
(2.2) หน่วยงานก ากับดูแล 
(2.3) คณะกรรมการ ธพส. 
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1.5 กฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน   
 

1) ด้านเศรษฐกิจ 
กฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และภาษี 
• พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 

• กฎกระทรวงการคลังและประกาศต่าง ๆ 
• ประมวลรัษฎากร 
• พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
• ระเบียบบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน  
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
• พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

• ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม 
ข้อก าหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ .ศ . 2563 

• พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 
กฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารจัดการ 
• พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
• พระราชก าหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

• ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
การประชุม พ.ศ. 2563 

• พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
• พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
• พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 
• พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
• พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
• กฎกระทรวงและประกาศ ซึ่งเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนในการใช้พื้นที่ 
• พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
• พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
• พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
• พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 
• พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 
• พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
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• ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 
• หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2563 

• ระเบียบบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน พ.ศ. 2562 
กฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในการคุ้มครองนวัตกรรม 
• พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
• พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
• พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2567 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
(2) ด้านสิ่งแวดล้อม 

• พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
• กฎกระทรวงและประกาศ ซึ่งเก่ียวกับการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
• กฎกระทรวงและประกาศ ซึ่งเก่ียวกับการควบคุมอาคารและประกาศต่าง ๆ 

• พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
• กฎกระทรวงและประกาศ ซึ่งเก่ียวกับการสาธารณสุขและประกาศต่าง ๆ 

 
(3) ด้านสังคม 

(3.1) การปฏิบัติต่อแรงงานและแรงงานที่มีคุณค่า 
• พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
• พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 

• ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
• พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

• กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
• ระเบียบบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
• ระเบียบบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ว่าด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม 

• ค าสั่งและประกาศต่าง ๆ ของบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
(3.2) ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ 
• พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

• กฎกระทรวงและประกาศซึ่งเก่ียวกับการสาธารณสุข 
• พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

• กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

• ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2564 

• พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
• ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 
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(3.3) ชุมชนและสังคม 
• พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

• กฎกระทรวงและประกาศซึ่งเก่ียวกับการสาธารณสุข 
• พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

• กฎกระทรวงและประกาศซึ่งเก่ียวกับการสาธารณสุข 
• พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
• กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

• พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
• กระทรวงและประกาศ ซึ่งเก่ียวกับการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* หมายเหตุ “กฎหมาย” หมายรวมถึง กฎหมายล าดับรองและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
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2.1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

SO 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน  
SO 2 สร้างประสบการณ์ท่ีดี และคุณค่าร่วม (Shared Value) ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
SO 3 ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  
SO 4 ปรับเปลี่ยนระบบงาน ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม  
SO 5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ  
SO 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 

2.2 การถ่ายทอดวัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์สู่กลยุทธ์ 
(1) เพ่ือให้ ธพส. มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีผลตอบแทนจากการบริหารสินทรัพย์ที่เหมาะสมและสร้าง

โอกาสในการพัฒนาโครงการรูปแบบใหม่ โดยค านึงถึงสังคม 
(2) เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีความประทับใจในการใช้บริการของ ธพส. มีบริการที่ดีและได้

มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และมีการบริหารจัดการอาคารที่
ได้มาตรฐานด้านพลังงาน/สิ่งแวดล้อม  

(3) เพ่ือให้บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงและหลากหลาย 
(4) เพ่ือให้ ธพส. มีระบบงานกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย และการบริหารจัดการองค์กร

ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ Enablers 
(5) เพ่ือให้มผีลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสม 
(6) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส. 
 

2.3 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ และสร้างโอกาสในการพัฒนา

โครงการลงทุนใหม่ โดยค านึงถึง สังคม สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการลูกค้าและสร้างสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย (Multi - Skill) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์และเกณฑ์ Enablers 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการทางการเงินด้วยรูปแบบเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตอกย้ าธรรมาภิบาลให้ทั่วทั้งองค์กร 
 
 
 
 

บทที่ 2 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ ธพส. 
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2.4 เป้าประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
• วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี วัด 

วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี วัด 

SO1 พัฒนาทรัพย์สินของ
รัฐให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
ตามแนวทาง BCG 
Model อย่างย่ังยืน 

- เพื่อให้ ธพส. มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
มีผลตอบแทนจาก
การบริหารสินทรัพย์
ที่เหมาะสม  

- เพื่อสร้างโอกาส 
ในการพัฒนา
โครงการรูปแบบใหม่ 
โดยค านึงถึงสังคม  

- เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินภาครัฐ และ
สร้างโอกาสในการ
พัฒนาโครงการลงทุน
ใหม่ โดยค านึงถึง 
สังคม สิ่งแวดล้อม 

F1) สร้างผลตอบแทน
ทางการเงินท่ี
เหมาะสม 

F2) พัฒนาและบริหาร
ทรัพย์สินของรัฐ  
ให้เกิดประโยชน์ 
และยั่งยืน 

F3) ริเริม่โครงการ
รูปแบบใหม ่

KPI-F1) EP 
 
 
KPI-F2) Occupancy Rate 
 
 
KPI-F3) จ านวนโครงการ 

ที่ศึกษาความเป็น 
ไปได้โครงการใหม ่

SO2 สร้างประสบการณ์ 
ที่ดีและคุณค่าร่วม 
(Shared Value) 
ให้กับลูกค้าและ    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีและลูกค้า 
มีความประทับใจ 
ในการใช้บริการ 
ของ ธพส . 

- เพื่อให้ ธพส. มี
บริการที่ดีและ 
ได้มาตรฐาน 
สามารถตอบสนอง
ความต้องการและ
ความคาดหวังของ
ลูกค้า 

- เพื่อให้ ธพส. มีการ
บริหารจดัการอาคาร
ที่ได้มาตรฐาน 
ด้านพลังงาน/ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ยกระดับการให้บริการ
ลูกค้าและสร้างสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
ในเชิงรุก 

C1) สร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้าและ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 
 
C2) ยกระดับการ

ให้บริการและ 
สื่อสารสรา้ง
ภาพลักษณ์องค์กร 

 
 
 
P1) บริหารจดัการ

อาคารให้มี
ประสิทธิภาพ 

KPI-C1) ระดับความพึงพอใจ
ของ ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย 

 
 
KPI-C2) จ านวนบริการที่มี

การพัฒนาและ
ปรับปรุง 

 
 
 
 
KPI-P1) ระดับความส าเร็จ 

ในการบริหาร
จัดการอาคาร 
ให้ได้มาตรฐาน 
ด้านพลังงาน/ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

SO3 ยกระดับบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ 

- เพื่อให้บุคลากรม ี
ขีดสมรรถนะสูง 
และหลากหลาย 

- พัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะที่หลากหลาย 
(Multi-Skill) 

L1) พัฒนาบุคลากร 
ให้มีทักษะ 
ความเชี่ยวชาญใน
ด้านพัฒนาธุรกิจ 
บริหารจดัการ
โครงการ ดจิิทัล
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

KPI-L1) ระดับความสามารถ/
ทักษะของพนักงาน 
ที่เพิ่มขึ้น (จ านวน
ทักษะ) 

SO4 ปรับเปลี่ยน
ระบบงานด้วย
เทคโนโลยี ดิจิทัล 
และนวัตกรรม 

- เพื่อให้ ธพส.  
มีระบบงาน
กระบวนการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ  
และทันสมัย 

- ยกระดับการบรหิาร
จัดการองค์กร 
เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์และ 
เกณฑ์ Enablers 

P2) พัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยี ดิจิทลั 
และนวัตกรรม  
เพื่อสนับสนุน
ภารกิจองค์กร 

KPI-P2) จ านวนความคิด
สร้างสรรค์ที่ถูก
เสนอเพื่อพิจารณา
เป็นนวัตกรรม
องค์กร 
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วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี วัด 

- เพื่อให้การบริหาร
จัดการองค์กรได้
มาตรฐานตาม 
เกณฑ์ Enablers 

P3) ยกระดับการบรหิาร
จัดการองค์กร 
ตามเกณฑ์ Core 
Business 
Enablers 

KPI-P3) ระดับคะแนน
ตัวช้ีวัดด้านการ
บริหารจดัการ
องค์กร (Enablers 
8 ด้าน) 

SO5 บริหารจัดการ
การเงินให้มี
ประสิทธิภาพ 

- เพื่อให้มีผล
ประกอบการทาง
การเงินท่ีเหมาะสม 

- บริหารจดัการทาง
การเงินด้วยรูปแบบ
เครื่องมือทางการเงินท่ี
เหมาะสม 

F1) สร้างผลตอบแทน 
ทางการเงินท่ี
เหมาะสม 

KPI-F4) EBITDA 
 

SO6 ยึดมั่นในหลกั 
ธรรมาภิบาล 

- ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียให ้
ความเชื่อมั่นไว้วางใจ
ต่อ ธพส. 

- ตอกย้ าธรรมาภิบาล 
ให้ท่ัวท้ังองค์กร 

L2) ส่งเสริมวัฒนธรรม
ด้านธรรมาภิบาล 

KPI-L2) ระดับคณุธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) 

• ตัวชี วัด และเป้าหมาย  

ตัวชี วัด หน่วยวัด 
ผลงาน เป้าหมายรายปี 
2564e 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. ตัวช้ีวัดด้านการเงิน         
    1.1 EBITDA (1)   ล้านบาท 706 606 574 859 826 801 815 
    1.2  EP (1)   ล้านบาท 986 859 681 1,732 1,694 N/A N/A 
2. Occupancy Rate ร้อยละ 95 95 95 95 95 95 95 
3. จ านวนโครงการที่ศึกษาความ

เป็นไปได้โครงการใหม่* 
โครงการ 2 1 1 1 1 1 1 

4. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสยี   

ระดับ 4.66(2) ≥4.5 ≥4.5 ≥4.5 ≥4.5 ≥4.5 ≥4.5 

5. จ านวนบริการที่มีการพัฒนาและ
ปรับปรุง 

เรื่อง 1 1 1 1 1 1 1 

6. ระดับความส าเร็จในการบริหาร
จัดการอาคารให้ได้มาตรฐาน 
ด้านพลังงาน/สิ่งแวดล้อม 

ระดับ 1 อย่างน้อย  
1  

ใบรับรอง 

อย่างน้อย  
1  

ใบรับรอง 

อย่างน้อย  
1  

ใบรับรอง 

อย่างน้อย  
1  

ใบรับรอง 

อย่างน้อย  
1  

ใบรับรอง 

อย่างน้อย  
1  

ใบรับรอง 
7. จ านวนความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกเสนอ

เพื่อพิจารณาเป็นนวัตกรรมองค์กร 
โครงการ 1 3 3 3 3 3 3 

8. ระดับคะแนนตัวช้ีวัดด้านการบริหาร
จัดการองค์กร (Enablers 8 ด้าน) 

ระดับ 2.38 เพิ่มขึ้น 
0.20  

จากปีก่อน 

เพิ่มขึ้น 
0.20  

จากปีก่อน 

เพิ่มขึ้น 
0.20  

จากปีก่อน 

เพิ่มขึ้น 
0.20  

จากปีก่อน 

เพิ่มขึ้น 
0.20  

จากปีก่อน 

เพิ่มขึ้น 
0.20  

จากปีก่อน 
9. ระดับความสามารถ/ทักษะของ

พนักงานท่ีเพิ่มขึ้น (จ านวนทักษะ) 
จ านวน - 2 2 2 2 2 2 

10. ผลการประเมินคณุธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

คะแนน 93.56 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 

 
หมายเหต ุ   )1( ตัวชี้วัดเป้าหมายหมายการเงินอยู่ระหว่างการพิจารณา จะปรับปรุงให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอีกครั้ง 

)2( เป็นคะแนนความพึงพอใจเฉพาะกลุ่มลูกค้า  
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3.1 นโยบายด้านการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด้วยการบริหารทรัพยากรให้ถูกใช้
ไปอย่างคุ้มค่าควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมขององค์กรมิให้ส่ง  
ผลกระทบในทางลบต่อสภาวะแวดล้อมของชุมชน ประเทศ หรือโลก ด้วยความเป็นมิตรที่ดีต่อสังคม ชุมชน บนพื้นฐาน
ของธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ในการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมณ์และกรอบการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า 
และชุมชน ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม ธพส. จึงได้จัดท านโยบายการพัฒนา
ธุรกิจเพ่ือความยั่งยืนขึ้น ส าหรับเป็นแนวปฏิบัติของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ธพส. ซึ่งประกอบด้วย 3 มิติ 
ดังนี้ 

มิติเศรษฐกิจ 
1. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาแนวทาง

ปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันผลกระทบจากการด าเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกมิติในเชิงรุก 
โดยวิเคราะห์ผลกระทบและความคุ้มค่าจากการพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคต  

2. คิดค้นและแสวงหาแนวทางและวิธีการยกระดับประสิทธิภาพโครงการด าเนินงานในปัจจุบันให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ ข้อกังวล หรือแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบในแต่ละกระบวนการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน  

3. ก าหนดนโยบายและแนวทางบริหารจัดการ การเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะกระทบกับ
ผลการด าเนินงานทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร เพ่ือป้องกันและรักษาสมดุลในการใช้ทรัพยากรที่ส าคัญ  

มิติสังคม 
การปฏิบัติต่อแรงงานและแรงงานที่มีคุณค่า 
4. ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างในกระบวนการคัดเลือก ว่าจ้าง พัฒนา และรักษาบุคลากรที่เป็นธรรม

และเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนดูแลให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดีปลอดภัยต่อสุขภาพ
และสวัสดิการที่เหมาะสม 

5. ยกระดับทักษะขีดความสามารถของบุคลากรผ่านกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ 
 
 
 
 

บทที่ 3 
ระบบบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของ ธพส. 
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ความรับผิดชอบต่อลูกค้าในผลิตภัณฑ์ 
6. พัฒนามาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพ้ืนที่

ภายใต้การบริหารจัดการของ ธพส. ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ลดความเสี่ยง 
การเกิดอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ คุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
ให้มีความปลอดภัยสูงสุดเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

มิติสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
8. คิดค้นและแสวงหาแนวทางและวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาคารที่อยู่ภายใต้  

การดูแลของ ธพส. ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการจัดการพลังงาน ขยะและของเสีย น้ า และวัสดุต่าง ๆ รวมทั้ง 
ลดผลกระทบของตัวอาคารต่อสุขภาพผู้ใช้อาคารและสิ่งแวดล้อม โดยการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม และมาตรฐาน 
การจัดการมาใช้ 

9. ยกระดับการบริหารจัดการพ้ืนที่โครงการศูนย์ราชการฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวที่เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันกับชุมชนโดยรอบ และจัดการโครงข่ายการคมนาคมขนส่งภายใน 
 
3.2 โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน  

ธพส. ได้จัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก ่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า นโยบายและแผนการด าเนินงานต่างๆ มีการน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะท างานบริหารจัดการ 
เพื่อความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม   

ฝ่ายงานต่างๆ ใน ธพส. 

 
ก าหนดนโยบายและคู่มือด้านความยั่งยืน น าปัจจัยยั่งยืนเป็นปัจจัย
หนึ่งในการทบทวนแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าป ี
ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนเป็นรายไตรมาส 

 
พิจารณา กลั่นกรอง/ทบทวนเกีย่วกับนโยบายและคู่มือที่เกี่ยวกบั
ความยั่งยืน และก ากบัตดิตามผลการด าเนินงานให้เป็นตาม 
นโยบายและแผน 

 

ขับเคลื่อนด าเนินงานด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมในระดับ
องค์กร ก าหนด กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานตามนโยบายและ 
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ธพส.  โดยขยายขอบขา่ยการ
ด าเนินงานดา้นต่อสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมบรบิทการด าเนินงาน
ของ ธพส. 

 

ด าเนินการตามนโยบาย และเชื่อมโยงปัจจัยยั่งยืนเขา้กับระบวนการ
ท างาน และ/หรือ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานให้มี
ประสิทธภิาพใหต้อบสนองครอบคลุมต่อปัจจัยยัง่ยืนยิ่งขึ น พร้อม
จัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่เชื่อมโยง
ปัจจัยยั่งยืนเป็นประจ าทุกป ี



14 
 

3.3 บทบาทหน้าที่และระบบการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน 
 
ธพส. ได้ก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแลและการบริหารจัดการ โดยระบุทั้งบทบาท หน้าที่ความ

รับผิดชอบ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายงานหลักท่ี เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ ธพส. โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  

3.3.1 คณะกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
(1) ก าหนดนโยบายและคู่มือด้านความยั่งยืน น าปัจจัยยั่งยืนเป็นปัจจัยหนึ่งในการทบทวนแผน

วิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนเป็นรายไตรมาส 
(2) สนับสนุนและผลักดันการก าหนดยุทธศาสตร์องค์กรและแผนงานให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ

ปัจจัยความยั่งยืน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาของประเทศและเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  ) Sustainable Development Goals) 

3.3.2 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม  
(1) พิจารณา ก าหนด ทบทวนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการก ากับดูแล

กิจการที่ดี ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านลูกค้าและตลาด ของ ธพส. น าเสนอต่อ
คณะกรรมการ ธพส. อนุมัติ 

(2) ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมในการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ 

(3) เสนอแนะข้อก าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ จริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงาน 
ของ ธพส. เพื่อให้การด าเนินกิจการของ ธพส. บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

(4) ก ากับให้มีระบบการก ากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและ
ด าเนินการตามกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางไว้  

(5) ติดตามการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ด ีด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และด้านลูกค้าและตลาดของ ธพส. ให้เป็นไปตามแผนและเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model SE-AM) และรายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. 
อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 

(6) ก ากับดูแลหรือเสนอแนะให้การด าเนินกิจการของ ธพส. เป็นไปตามนโยบายด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ด ีด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านลูกค้าและตลาด 

(7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย 
3.3.3 คณะท างานบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม   

(1) จัดท าและทบทวนนโยบาย กรอบแนวทางการด าเนินงาน และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องตามบริบทขององค์กรและหลักเกณฑ์ประเมินผลเสนอคณะกรรมการ
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม กลั่นกรอง และเสนอคณะกรรมการ ธพส. เพื่อเห็นชอบ 

(2) ก ากับ ดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และประเมินประสิทธิผลของ
การด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 

(3) จัดท าประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Materiality ให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและผลักดันให้มีแผนงาน/กิจกรรมที่ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม 

(4) จัดท ารายงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ 
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(5) จัดท านโยบาย แผน และกรอบแนวทางการด าเนินงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการส านักงานสีเขียว ตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว ประกอบด้วยเกณฑ์ใน 6 หมวด หมวดที่ 1  
การก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้าง
จิตส านึก หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน หมวดที่ 4 การจัดการของสีย หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและ 
ความปลอดภัย หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง 

(6) ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการโครงการส านักงานสีเขียว 
(7) ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ตามข้อก าหนดส านักงานสีเขียว (Green Office) 
(8) ประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการส านักงานสีเขียว 
(9) ศึกษาแนวทางในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) และ

ทบทวนบริบทและการด าเนินขององค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินในอนาคต 
(10) สนับสนุนการเข้าร่วมประกวดโครงการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน 
(11) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อกรรมการผู้จัดการเป็นรายไตรมาส 
(12) ด าเนินงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.3.4 ฝ่ายงานต่างๆ ใน ธพส. 
ด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยเชื่อมโยงปัจจัยความยั่งยืนเข้ากับ

การด าเนินงานตามภาระหน้าที่ของฝ่ายงาน และเชื่อมโยงปัจจัยความยั่งยืนเข้ากับกระบวนการท างาน และ/หรือ 
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพให้ตอบสนองครอบคลุมต่อปัจจัยความยั่งยืนยิ่งขึ้น พร้อมจัดให้มี
การรายงานผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่เชื่อมโยงปัจจัยความยั่งยืนเป็นประจ าทุกปี 

ส่งเสริมและปฏิบัติงานสนับสนุนการด าเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรและตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบด าเนินการของแต่ละส่วนงาน ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดและรายงานผลการด าเนินงาน
แก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือคณะกรรมการ ธพส. เพ่ือทราบอย่างสม่ าเสมอตามความ
เหมาะสม หรืออย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 
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4.1 นโยบายภาครัฐ ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย และบริบทความยั่งยืนของ ธพส.  
 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 
และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 ทุนจด
ทะเบียน 258.338 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 สังกัดกระทรวงการคลัง มีกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานก ากับดูแล โดยก าหนดให้ ธพส.  
มีหน้าที่ตามภารกิจหลัก คือ ก่อสร้างอาคาร บริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
และการบริหารจัดการทรัพย์สินอ่ืนๆ ของรัฐตามนโยบายรัฐบาล อาทิ โครงการบ้านสวัสดิการเพ่ือข้าราชการ “โครงการ
บ้านธนารักษ”์ ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดประกอบด้วย ภูเก็ต สุพรรณบุรี เชียงใหม่ และนนทบุรี ในปัจจุบัน ธพส. ยังได้บริหาร
จัดการทรัพย์สินและพัฒนาที่ราชพัสดุ ดังนี้  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซน C  โครงการบริหาร
สนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี  โครงการบริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ 
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัย
กับสถานที่ท างานและศูนย์บริการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ จ านวน 4 แปลง  โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ  
รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ  โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ โครงการตกแต่งภายใน
พร้อมครุภัณฑ์อาคารส านักงานซอยพหลโยธิน 11  โครงการตกแต่งภายในอาคารที่ท าการใหม่ กระทรวงการคลัง 
โครงการออกแบบและก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่ใช้ที่ราชพัสดุ จ านวน 454 ไร่ ในจังหวัดสมุทรปราการ 

ด้วยบทบาทหน้าที่ของการเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่มีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐ ในการสร้างรายได้และ
เพ่ิมอัตราผลตอบแทนในการใช้ทรัพย์สินภาครัฐ ธพส. จึงมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ผ่านแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม และการตระหนักถึงผลกระทบ  
จากการด าเนินธุรกิจทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน ตามประกาศบริษัทฯ ที่ 039/2562  
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 โดยมีเป้าหมายหลัก 4 ประการ ประกอบด้วย CONCERN การค านึงถึงผลกระทบภายใต้
กระบวนการหลัก, RETHINK ส่งเสริมพฤติกรรมและด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม , REDUCE เพ่ิมประสิทธิภาพ
การลดและใช้ทรัพยากร และลดการปล่อยของเสียจากการใช้งาน และ REUSE ค านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากรและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

นอกจากนี้ ธพส. ได้ด าเนินให้เป็นตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
และหลักเกณฑ์ด าเนินงานตามระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจแบบใหม่ประจ าปีบัญชี 2563 การประเมิน
ด้าน Core Business Enabler ใน Enabler 1 การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร (Corporate Governance & 
Leadership) ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ และมีการจัดท ารายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักการรายงานสากล อาทิ Global Reporting Initiative (GRI) และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) 

บทที่ 4 
การก าหนดปัจจัยความยั่งยืนของ ธพส. 
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จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ธพส. จึงได้ด าเนินการศึกษา และรวบข้อมูลการด าเนินงานด้านความยั่งยืนจาก
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ดังนี้ 

4.1.1 เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ และความต้องการ ความคาดหวัง และ
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• วิสัยทัศน์ 

“องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม  
อย่างมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล” 

• พันธกิจ 
1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล 
2. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
3. พัฒนาธุรกิจใหม่ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการหารายได้ท่ีหลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่รัฐ 
4. พัฒนาองค์กรด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่ 

• สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) 
• สมรรถนะหลักขององค์กรในปัจจุบัน 

CC1 ความรู้ความช านาญในการบริหารศูนย์ราชการฯ และมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานก ากับดูแล/หน่วยงานภาครัฐ ท าให้ได้รับโอกาสในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐใหม่  

CC2 การพัฒนาโครงการลงทุนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยไม่ใช้งบประมาณรัฐ รวมทั้ง 
ธพส. มีการบริหารจัดการทางการเงิน งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ  

• สมรรถนะหลักขององค์กรที่ต้องพัฒนาในอนาคต 
CC3 ความสามารถในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การพัฒนาโครงการ การบริหารจัดการ

โครงการลงทุนรูปแบบใหม่ ที่นอกเหนือจากศูนย์ราชการฯ  
CC4 ความสามารถในการน านวัตกรรม ดิจิทัลเทคโนโลยี มาสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร

ให้เกิดมูลค่าเพ่ิม  
• กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของ ธพส. 

(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก หมายถึง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเกี่ยวข้องต่อทั้งกิจกรรม
หลักและกิจกรรมรองของ ธพส. และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในภาพรวมของ ธพส. ประกอบด้วย 

(1.1) ผู้เช่าภาครัฐ 
(1.2) ผู้เช่าภาคเอกชน 
(1.3) ผู้ใช้บริการ 
(1.4) พนักงาน ธพส. 
(1.5) คู่ค้า 
(1.6) ชุมชน/สังคม 

(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง หมายถึง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเก่ียวข้องต่อทั้งกิจกรรมหลัก
และกิจกรรมรองของ ธพส. และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในภาคการสนับสนุนและองค์ประกอบย่อยของ ธพส. 
ประกอบด้วย 

(2.1) ผู้บริหาร ธพส. 
(2.2) หน่วยงานก ากับดูแล 
(2.3) คณะกรรมการ ธพส. 
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โดยพิจารณาจาก ความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นการส ารวจ ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล 
ลูกค้า 
1.1 กลุ่มผู้เช่าภาครัฐ 1) ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ค่านิยมองค์กร และ
ทิศทางการด าเนินงาน
ของ ธพส. (Strategic 
Positioning/Busines
s Model) 

 - ให้ผู้แทนแต่ละหน่วยงาน
ภาครัฐมสี่วนในกระบวนการ
ตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น 

- มีการบรหิารจดัการอาคาร
ที่ได้มาตรฐาน 

- การมีส่วนร่วม
ของแต่ละองค์กร
ยังค่อนข้างน้อย 

2) ด้านระบบการจราจร - มีการจัดระบบการจราจร
ภายในศูนย์ราชการฯ ท่ีมี
ความคล่องตัวและยดืหยุ่น
สอดคล้องตามช่วงระยะเวลา
และตามสภาพการจราจร 
ในช่วงเวลานั้นๆ เช่น ในช่วง
ช่ัวโมงเร่งด่วน ต้องการให้มี
การเร่งระบายรถในจุดที่มักมี
การจราจรหนาแน่นติดขัด 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
ในการเดินทางภายในบริเวณ
ศูนย์ราชการฯ 

- สามารถบริหารจัดการและ
ระบายรถจากศูนย์ราชการฯ 
ได้อย่างรวดเร็ว 

- มีการตดัถนนเข้าสู่พื้นท่ี 
ศูนย์ราชการฯ เพิ่มเติม เช่น 
ถนนเช่ือมต่อกับถ.ประชาช่ืน 
ทางยกระดับเช่ือมต่อกับ 
ทางด่วนแจ้งวัฒนะและ 
ถ.วิภาวดีรังสติ เป็นต้น 

- รถหนาแน่น 
ในช่วงเวลา 
เลิกงานเพราะ
บางเส้นทาง
เหลือเพียง 
เลนเดียว 

- การจราจรตดิขัด 

3) ด้านการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

   

4) ด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

5) ด้านการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

- จัดให้มีห้องปฏิบัติธรรม   

6) ด้านระบบรักษา 
ความปลอดภัย 

   

7) ด้านระบบรักษา 
ความสะอาด 

   

8) ด้านลูกค้าสมัพันธ์ - การให้ข้อมูลสถานท่ีตั้งของ
หน่วยงาน ได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน 

  

1.2 กลุ่มผู้เช่า
ภาคเอกชน 

1) ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมองค์กร และ 
ทิศทางการด าเนินงาน
ของ ธพส. (Strategic 
Positioning/ Business 
Model) 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นการส ารวจ ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล 
ลูกค้า 
 2) ด้านระบบการจราจร ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่ใน

การจัดการจราจรอย่างถูกต้อง  
 

- การอบรมเจ้าหน้าท่ีจราจร
ในการอ านวยความสะดวก
ในการจราจรให้มีมาตรฐาน  

- ควรจัดหาเส้นทางเข้าและ
ออกภายในศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรตฯิ เพิ่มเติม  

- การจราจรติดขัด
มีผลกระทบต่อ
สุขภาพจิต  

 

3) ด้านการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

   

4) ด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- พื้นที่การให้ประชาสมัพันธ์ 
ส าหรับร้านค้า 

- เปิดพื้นที่ให้ร้านค้าตั้งป้าย 
หรือประชาสัมพันธ์ให้กับ
ผู้ใช้ภายในอาคาร 

- ผู้ใช้ภายในอาคาร
ไม่ทราบว่ามี
ร้านค้าอยู ่

5) ด้านการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  

   

6) ด้านระบบรักษา 
ความปลอดภัย  

   

7) ด้านระบบรักษา 
ความสะอาด  

   

8) ด้านลูกค้าสมัพันธ์   - ผู้มาตดิต่อ 
ไม่ทราบถึง 
สถานท่ีตั้งของ
หน่วยงานและ
ร้านค้า 

1.3 กลุ่มผู้ใช้บริการ ความต้องการด้านการจราจร : ความคล่องตัวของการจราจรภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรตฯิ 
1.4 กลุ่มลูกค้า  
1.5 ชุมชน/สังคม  

 
• วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

SO 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 
SO 2 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
SO 3 ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
SO 4 ปรับเปลี่ยนระบบงาน ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม 
SO 5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ 
SO 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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• เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้ ธพส. มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การบริหารสินทรัพย์มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์  

สร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการรูปแบบใหม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีความเชื่อมั่นไว้วางใจ ต่อ ธพส. มีบริการที่ดี สามารถ

ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า มีการบริหารจัดการอาคารที่ได้มาตรฐาน
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

3. เพ่ือให้บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง 
4. เพ่ือให้ ธพส. มีระบบงาน กระบวนการท างาน ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย มีการบริหารจัดการ

องค์กรได้มาตรฐานและบูรณาการ 
5. เพ่ือให้มีผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสม 
6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส. 
 

• ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการลูกค้าและการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์และเกณฑ์ Enablers 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการทางการเงินด้วยรูปแบบเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตอกย้ าธรรมาภิบาลให้ทั่วทั้งองค์กร 
 

4.1.2 มาตรฐาน แนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส าคัญ 
ธพส. พิจารณาน าหลักการ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ได้รับการยอมรับ 

และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศ และระดับสากล มาเป็นแนวทางในกระบวนการจัดท ากรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของ ธพส. ซึ่งประกอบด้วย หลักการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State 
Enterprise Assessment Model: SE-AM หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) 
เกณฑ์เปิดเผยโดยคณะกรรมการว่าด้วยมาตรฐานทางบัญชีความยั่งยืน (Sustainability Accounting Standards Board : 
SASB) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์การสหประชาชาติ (SDGs)  มาตรฐานการรายงานโดยองค์การแห่งความ
ริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (GRI) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

)1( หลักการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State 
Enterprise Assessment Model: SE-AM หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ )Enablers) 

พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ ซึ่งประกาศเมื่อวันที่  
19 พฤษภาคม 2562 ถือเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจไทย โดยพระราชบัญญัติพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจไว้ 4 ประเด็น รวมถึงการส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เห็นถึงความจ าเป็นของการพัฒนาระบบประเมินผล
เพ่ือพัฒนาต่อยอดจากโครงการระบบประเมินผลเดิมที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจที่มีความเหมาะสม เป็นรูปธรรม และสามารถสะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้
อย่างแท้จริง โดยได้พิจารณาน าข้อดี/จุดแข็ง ของระบบปัจจุบันที่มีมาใช้ปรับปรุงข้อด้อยของระบบปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุง
เพ่ิมเติมประเด็นของการจัดการสมัยใหม่และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และเริ่มน ามาใช้ในการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
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ตั้งแต่ปี 2563 ส าหรับกรอบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State 
Enterprise Assessment Model SE-AM แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงาน )Key Performance Area( การประเมินด้าน Core Business Enablers 8 ด้าน 
• การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ,

นโยบายรัฐบาล, แผนยุทธศาสตรข์องรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 
• ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ  ) Key Result (เช่น ผลการ

ด าเนินงานตามภารกจิที่ส าคญั, แผนงานโครงการที่ส าคญั
ที่สะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลสัมฤทธ์ิ ฯลฯ  
โดยเป็นการพิจารณาก าหนดตัวช้ีวดั และค่าเป้าหมาย 
ของคณะอนุกรรมการจดัท าบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการด าเนินงานรายสาขา (Sub-PAC) 

• ด้านก ากับดูแลที่ดีและการน าองคก์ร 
• ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
• ด้านการบริหารความเสี่ยง และการควรคุมภายใน 
• ด้านการมุ่งเน้นผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 
• ดา้นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั 
• ด้านการบริหารทุนมนุษย ์
• ด้านการจดัการความรู้และนวัตกรรม 
• ด้านการตรวจสอบภายใน 

 

 โดยเป็นการพิจารณาตามรายละเอียดคู่มือการประเมินผลการด าเนินงานด้าน Core Business Enablers 
และพิจารณาผลประเมินของคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจภาพรวม 
และคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจแต่ละด้าน  
 ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ประจ าปี 2563 ด้าน Core 
Business Enablers หัวข้อ “การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร” โดยมุ่งเน้นเฉพาะด้านการก ากับดูแลที่ดีและ 
การน าองค์กรที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานด้านความยั่งยืน พบว่า  
 

ประเด็นหลักที่ ธพส.  
ยังด าเนินการได้ไม่สมบูรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

• ธพส. ขาดการน านโยบายและคูม่อื 
การปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาความ
ยั่งยืนแปลงไปสู่การด าเนินงานจรงิ  
และขาดการจัดท ารายงานการพัฒนา 
ความยั่งยืนขององค์กรที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลที่เป็นท่ียอมรบัเผยแพร่
โดยทั่วไป  

 

• ธพส. ควรจัดให้มีการด าเนินงาน เพื่อการพัฒนาความยั่งยืนตามมาตรฐาน/แนวปฏิบตัิ 
ที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยการก าหนดแนวทาง/ระบบการบริหารจัดการความยั่งยืน  
และกระบวนการในการค้นหาและระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความยั่งยืนขององค์กร  
เช่น เครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติในแต่ละเรื่อง/ปัจจัย โครงสร้างผู้รับผิดชอบ  
ในแต่ละเรื่อง/ปัจจัย การก าหนดตัวช้ีวัดในแต่ละเรื่อง/ปัจจัย อย่างชัดเจน และ 
เป็นรูปธรรม รวมถึงการน าปัจจัยความยั่งยืนไปเป็นปัจจัยน าเข้า (input) ส าหรับ 
การจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างเป็น
ระบบในเชิงบูรณาการ รวมถึงควรจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของระบบ 
การบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และมีการจัดท ารายงาน
การพัฒนาความยั่งยนืขององค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับเผยแพร่
โดยทั่วไป โดยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถ
ติดตาม การพัฒนาความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจได้อย่างแท้จริง 
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(1) เกณฑ์เปิดเผยโดยคณะกรรมการว่าด้วยมาตรฐานทางบัญชีความยั่งยืน )Sustainability 
Accounting Standards Board: SASB) 

   คณะกรรมการว่าด้วยมาตรฐานทางบัญชีความยั่งยืน (Sustainability Accounting Standards 
Board: SASB) เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไรตามหมวด 501(C)(3) โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2554 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดท ามาตรฐานความยั่งยืนรายอุตสาหกรรม เพ่ือการเปิดเผยผลกระทบที่มีสาระส าคัญแก่สาธารณะ
ในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนกันยายน 
ปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการว่าด้วยมาตรฐานทางบัญชีความยั่งยืน หรือ SASB ได้จัดท าเอกสาร Sustainability 
Accounting Standard: Real Estate  Sector and Real Estate Services Sector เพ่ือเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน 
ที่มีนัยส าคัญของกลุ่มธุรกิจยานยนต์ กลุ่มค้าปลีก & ผู้จัดจ าหน่ายสินค้าพิเศษ โดยมีประเด็นความยั่งยืนตามรายละเอียด 
ดังนี้ 

มิติความยัง่ยืน 
ประเด็นความยั่งยืน 

Real Estate Sector Real Estate Services Sector 
สิ่งแวดล้อม 

(Environment) 
• Energy Management 
• Water Management 

• Sustainability Services 

แบบจ าลองและนวตักรรมทางธุรกจิ 
(Business Model & Innovation) 

• Management of Tenant 
Sustainability Impacts 

• Climate Change Adaptation 

- 

ความเป็นผู้น าและ 
การก ากับดูแลกิจการที่ด ี

(Leadership & Governance) 

- • Transparent Information & 
Management of Conflict of Interest 

 
(2) เอกสาร RobecoSAM Sustainability Yearbook 2020 

RobecoSAM เป็นบริษัทจัดอันดับ และด าเนินการประเมินด้านความยั่งยืน (Corporate 
Sustainability Assessment หรือ CSA) เพ่ือคัดกรองบริษัท โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทในกลุ่มดัชนี  DJSI (Dow Jones 
Sustainability Index) ซึ่งเป็นกลุ่มดัชนีที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนทั่วโลกที่ให้ความส าคัญและน าเรื่อง 
ความยั่งยืนมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเลือกลงทุน   

โดยในปี 2563 RobecoSAM ได้จัดท าเอกสาร The Sustainability Yearbook 2020 ซึ่งเอกสาร
ได้สรุปกลุ่มบริษัททั่วโลกที่อยู่ขอบเขตพิจารณาของดัชนี DJSI โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละธุรกิจได้มีการจัด
อันดับความยั่งยืนของกิจการในแต่ละสาขาธุรกิจ ตามเกณฑ์การพิจารณาที่ส าคัญโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ Reals Estate  
โดยสามารถสรุปประเด็นความยั่งยืนที่ได้รับความสนใจตามรายละเอียด ดังนี้ 

มิติความยั่งยืน เร่ืองความยั่งยืน 
เศรษฐกิจ • Corporate Governance 

• Risk & Crisis Management 
• Supply Chain Management 

สิ่งแวดล้อม • Climate Strategy 
• Operational Eco-Efficiency 
• Resource Conservation and 
• Resource Efficiency 

สังคม 
 

• Human Capital Development 
• Social Integration & Regeneration 
• Stakeholder Engagement 
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(3) เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยองค์การสหประชาชาติ   
 คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on 
Environment and Development : WCED) องค์การสหประชาชาติ ได้ให้นิยาม การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development : SD) ไว้ในเอกสารอนาคตของเรา (Our common future)  หรือรายงานบรันดท์แลนด์ ในปี ค.ศ.1987 
(พ.ศ.2530) ว่าเป็นการพัฒนาที่สนองตอบต่อความต้องการที่จ าเป็นของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลดทอนขีดความสามารถ 
ในการตอบสนองความต้องการที่จ าเป็นของคนรุ่นต่อไปในอนาคต (Sustainable development is development that 
meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs) ทั้งนี้ เพ่ือเสนอแนวคิดการพัฒนารูปแบบใหม่ที่มุ่งลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวคิดนี้ได้รับการยอมรับและ 
ถูกน ามาใช้อ้างอิงอย่างแพร่หลาย และยังได้สร้างกระแสความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้ เกิดขึ้นทั่วโลก  เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ประกอบด้วย เป้าประสงค์ (goals) 17 ข้อ และเป้าหมาย (targets) 169 ข้อ ครอบคลุมการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม มีรายละเอียดดังนี้  
เป้าประสงค์ รายละเอียด ตัวอยา่ง Key business theme ที่เกี่ยวข้อง 

 

ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุก
พื้นที ่

• การเข้าถึงผลิตภณัฑ์และบริการส าหรับผูม้ีรายได้น้อย 
• รายได้ ค่าจ้างและผลประโยชน์ที่ได้รับ 
• การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีที่มีนยัส าคญั 
• การไมเ่ลือกปฏิบัต ิ
• การเข้าถึงบริการสาธารณสุขพื้นฐาน 

 

ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคง
ทางอาหารและ ยกระดับโภชนาการ
และส่งเสรมิการเกษตรกรรมที่
ยั่งยืน 

• อาหารสุขภาพและอาหารที่หาง่ายได ้
• ฉลากผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยและราคาของอาหาร 
• การจัดหาแหล่งวัตถุดิบอย่างยั่งยืน 
• ข้อปฏิบัติด้านแรงงานในห่วงโซ่ 

 

สร้างหลักประกันการมสีุขภาพดี
และส่งเสรมิความเป็นอยู่ท่ีดี
ส าหรับทุกคนในทุกวัย 

• การเข้าถึงยารักษาโรค 
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
• การเข้าถึงบริการสาธารณสุขพื้นฐาน 
• อากาศและน้ าที่มคีุณภาพ 

 

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาท่ีมีคณุภาพอย่าง
ครอบคลมุและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต 

• การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
• ความยากง่ายในการหาแรงงานฝีมอื  
• การจ้างงานเยาวชน 
• ผลกระทบทางอ้อมจากการสร้างงาน 

 

บรรลคุวามเสมอภาคระหว่างเพศ 
และเสรมิสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน 

• ค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย 
• ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม 
• ภาวะผู้น าในสตร ี
• ความรุนแรงและการข่มขู่ในสถานที่ท างาน 

 

ท าให้แน่ใจว่าเรื่องน้ าและ 
การสุขาภิบาลไดร้ับการจดัการ
อย่างยั่งยืน และมสีภาพพร้อมใช้
ส าหรับทุกคน 

• การใช้น้ าอย่างยั่งยืน 
• การปรับปรุงคุณภาพน้ าด้วยการบ าบัดน้ าทิ้ง 
• หลักการ 5 R เพือ่ลดปริมาณการใช้น้ า (reduce, reuse, recover, recycle 

และ replenish) 
• ความเท่าเทียม ความสามารถในการแจกจ่าย ความปลอดภัย และการเข้าถึง

แหล่งน้ า สุขาภิบาล และสุขลักษณะให้เหมาะสมกับพนักงานและชุมชน 
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เป้าประสงค์ รายละเอียด ตัวอยา่ง Key business theme ที่เกี่ยวข้อง 

 

สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึง
พลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถ
ซือ้หาได้ เช่ือถือได้ และยั่งยืน 

• การเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า 
• การยากง่ายในการใช้ไฟและความเสถียรภาพของกระแสไฟฟ้า 
• การใช้พลังงานอย่างประสิทธิภาพ 
• การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ทีต่่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน
การจ้างงานเต็มที่ และการมีงาน 
ทีม่ีคุณค่าส าหรับทุกคน 

• การไม่ปดิกั้นทางเศรษฐกิจของกลุม่ผู้มรีายได้น้อย 
• การจ้างงาน 
• ความยากง่ายในการหาแรงงานฝีมอื  
• การขจัดแรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ 

 

สร้างโครงสรา้งพื้นฐานท่ีมี 
ความต้านทานและยดืหยุ่นต่อ 
การเปลีย่นแปลง ส่งเสรมิการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
และยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม 

• การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
• การเข้าถึงบริการทางการเงิน 
• การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม 
• วิจัยและการพัฒนา 

 

ลดความไมเ่สมอภาคภายในและ
ระหว่างประเทศ 

• การเข้าถึงบริการทางการเงิน 
• การเข้าถึงผลิตภณัฑ์และบริการส าหรับผูม้ีรายได้น้อย 
• การสร้างศักยภาพ 
• การไม่ปดิกั้นทางเศรษฐกิจของกลุม่ผู้มรีายได้น้อย 

 

ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน 
ของมนุษย์มีความทั่วถึง ปลอดภัย
พร้อมรับการเปลีย่นแปลง และ
ยั่งยืน 

• การเข้าถึงบ้านพักอาศัยราคาประหยัด 
• การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
• การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ 
• การคมนาคมขนส่งท่ียั่งยืน 

 

สร้างหลักประกันใหม้ีรูปแบบ 
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

• การจัดหาแหล่งวัตถุดิบอย่างยั่งยืน 
• ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของผลิตภณัฑ์และบริการ 
• แนวปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้าง 
• การแสดงข้อมลูและฉลากของสินค้าและบริการ 

 

ด าเนินการอยา่งเร่งด่วนเพื่อต่อสู้
กับการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบ 

• การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
• การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม 
• การปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
• ความเสีย่งและโอกาสของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 

อนุรักษ์และใช้ประโยชน ์
จากมหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

• ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล 
• การจัดหาแหล่งวัตถุดิบอย่างยั่งยืน 
• การปล่อยน้ าท้ิงลงสู่ทะเล 
• การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม 
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เป้าประสงค์ รายละเอียด ตัวอยา่ง Key business theme ที่เกี่ยวข้อง 

 

ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสรมิการใช้
ระบบนิเวศบนบกอยา่งยั่งยืน  
การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน 
การต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทรายหยุดยั้งการเสื่อมโทรม
ของดินและฟื้นฟูสภาพดิน และ
หยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

• การท าลายปา่และการท าให้ป่าเสือ่มโทรม  
• ระบบนิเวศวิทยาในภูเขา 
• การรบรหิารจดัการพื้นที่ป่าไม้และการจัดหาแหล่งเส้นใย 
• การสญูเสยีแหล่งที่อยู่อาศัย 

 

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลมุที่เอือ้ต่อการพัฒนา 
ทีย่ั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และสรา้งสถาบันที่มี
ประสิทธิภาพมีความรับผดิชอบ 
และทุกคนสามารถเข้าถึง 
ในทุกระดับ 

• การต่อต้านการทุจริต 
• การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ 
• การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
• ประสิทธิผล ความรับผิดชอบและความโปร่งใสของธรรมาภิบาล 

 

เสรมิสร้างความแข็งแกร่งของ
กลไกการด า เนินงานและ ฟื้นฟู
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ที่มา :ดัดแปลงจาก GRI, UN Global Compact and WBCSD ,2015 

(4) โมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ
หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง การก าหนดให้การพัฒนาเศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular – Green Economy : BCG Model) : โมเดล
เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติ โดยรัฐวิสาหกิจต้องน ายุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2565  
ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของรัฐวิสาหกิจ  

 
ภาพแสดง : BCG Model ภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทย 
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BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจ 
สีเขียว) เป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของ  ประเทศที่น า
หลักการและล าดับความส าคัญจากยุทธศาสตร์ชาติและวิสัยทัศน์ “Thailand 4.0” เป็นตัวตั้ง ผสมผสานกับ “หลักคิด
ของเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy Philosophy, SEP) และ “เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่ งยืน” 
(Sustainable Development Goals, SDGs) พัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กัน เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทย
อย่างเป็นรูปธรรม (ดังแสดงในรูป ที่ 1) โดยการผนึกพลัง ภาครัฐ-เอกชน/ชุมชน/สังคม-มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย-
เครือข่ายต่างประเทศ ในลักษณะ “จตุรภาคี” (Quadruple Helix) เพ่ือ “เปลี่ยนข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Advantage) ที่ไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ให้เป็นความสามารถ ในการแข่งขัน 
(Competitive Advantage) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science, Technology & Innovation, 
STI) เพ่ือให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโต แข่งขันได้ในระดับโลก พร้อม ๆ กับการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความ
เหลื่อมล้ า ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

 
ภาพแสดง : หลักคิดของ BCG Model 

BCG Model เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้น 
“การเติบโตเชิงคุณภาพ” สร้างความสมดุลของเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า (Value-based Economy) การเติบโต
ที่เน้นการมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) และสังคมที่มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากร (Circular Society) โดย
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อน BCG Model มีดังนี้ 

1) มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเป้าหมาย BCG เพ่ิมขึ้นจากสัดส่วน 21% ของ 
GDP เป็น 24% ของ GDP ใน 5 ปี (จาก 3.4 ล้านล้านบาท เป็น 4.4 ล้านล้านบาท) 

2) เพ่ิมรายได้เกษตรกรและชุมชน 240,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีภายใน 5 ปี 
3) เกิดการจ้างงานในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะสูงในพ้ืนที่ในระยะเวลา 5 ปี   

ไม่น้อยกว่า 2 ล้านต าแหน่ง 
4) กระจายรายได้ที่เป็นธรรมและทั่วถึงไปยังชุมชนและครัวเรือนทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า  

10 ล้านคน 
5) ดัชนีความมั่นคงทางอาหารของไทยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ภายใน 5 ปี 
6) ลดความเหลื่อมล้ าจากการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ราคาสูงอย่างน้อย 300,000 คน/ปี 

ภายใน 5 ปี 
7) ลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อในคน สัตว์ และพืช รวมถึงการลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
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8) เกิดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเกษตรขั้นสูง อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและส่วนประกอบ
อาหารมูลค่าสูง อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมสุขภาพการแพทย์
ที่มีความเข้มแข็ง ตอบสนองความต้องการของตลาดในและต่างประเทศ เป็นแหล่งจ้างงาน
ทักษะสูงและรายได้สูงเพ่ิมขึ้น 10 ล้านต าแหน่ง ภายใน 10 ปี 

9) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความยั่งยืน มีระบบบริหารจัดการท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม และคอนเทนต์ท่องเที่ยวที่ดีที่สุด Top 3 ของเอเชียแปซิฟิก 

10) เกิดสตาร์ทอัพและ IDEs (Innovative Driven Enterprises) ที่เกี่ยวข้องกับ BCG 10,000 ราย 
11) ลดการใช้ทรัพยากรลง 2 ใน 3 จากปัจจุบัน 
12) ลดปริมาณขยะลง 16.5 ล้านตันต่อปี 
13) เกิดความมั่นคงทางพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 50 ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์ หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของค่าเป้าหมายในปี 2573 
14) ลดปัญหาของฝุ่นละอองขนาดเล็กลงได้ในน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้

เชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม 
15) ลดการเสียชีวิตของสัตว์ทะเลหายากจากการกินพลาสติก ลดการสูญเสียของสัตว์ทะเลหา

ยากสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสนับสนุนการท่องเที่ยวทางทะเล 
16) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลายให้ฟ้ืนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกครั้ง เช่น  

ป่าชายเลนสัตว์น้ า ปะการัง เป็นต้น 
17) ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในเรื่องของการผลิตอาหารมีคุณภาพ ความปลอดภัย 

รวมถึงสุขภาพและการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 300,000 คนต่อปี 
18) สร้างสังคมฐานความรู้ซึ่งจะกระจายความรู้และเทคโนโลยีไปสู่กลุ่มคนอ่ืนในวงกว้าง สร้าง

ให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการรับมือจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน รวมถึงการน าไปสู่
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า บริการภายใต้ระบบการผลิตที่ยั่งยืน 

19) สร้างนักพัฒนาที่สามารถสร้างรายได้ต่อหัวต่อปีที่ 22,000 เหรียญสหรัฐฯ เพ่ือให้ประเทศ
ไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 

(5) มาตรฐานการรายงานโดยองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล 
องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI) เป็นองค์กร

อิสระ ก่อตั้ งขึ้นโดยเครือข่าย CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies) Tellus Institute  
และส านักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เมื่อปี ค.ศ. 1997 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมหน่วยงาน  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้เกิดความเข้าใจและสื่อสารผลกระทบที่เกิดขึ้นจากองค์กรต่อประเด็นความยั่งยืนได้อย่างเป็น
ระบบมากขึ้น ที่ผ่านมา GRI มีการพัฒนากรอบการรายงาน (Guideline) อย่างต่อเนื่องจนถึงฉบับที่ 4 (G4) ซึ่งใช้ได้ถึงเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 2018 และในปัจจุบัน GRI ได้ยกระดับเป็นมาตรฐานการรายงานสากล GRI (GRI Standards) โดยเนื้อหาส่วน
ใหญ่ยังคงเดิม แต่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ (Restructure) ให้เป็นโครงสร้างแบบโมดูล (Modular Structure) นั่นคือ 
มาตรฐานแต่ละฉบับสามารถใช้งานร่วมกัน หรือเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม (Used together but also individually) 
รวมทั้งยังช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการปรับเนื้อหา ดังนั้นมาตรฐานฉบับนี้ จึงมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน โดย GRI Standards ประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ ดังนี้ 
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ทั้งกรอบการรายงานสากลขององค์กรแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (GRI) ได้ก าหนดให้มีหลักการ
รายงาน 10 หลักการ (เอกสาร GRI 101 - Foundation) ประกอบด้วย หลักการก าหนดเนื้อหารายงาน 4 หลักการ 
(Content)  และหลักการคุณภาพรายงาน 6 หลักการ (Quality) ดังนี้ 

 

หลักการก าหนดเนื อหารายงาน 4 หลักการ 
)Reporting Principles for defining report content) 

หลักการคุณภาพรายงาน 6 หลักการ 
)Reporting Principles for defining report quality) 

• ความครอบคลุมผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholder 
Inclusiveness) 

• บริบทด้านความยั่งยืน (Sustainability Context) 
• สารัตถภาพ (Materiality) 
• ความสมบูรณ์ (Completeness) 

• ความแม่นย า (Accuracy) 
• ความสมดุล (Balanced 
• ความชัดเจน (Clarity) 
• การเปรยีบเทียบ (Comparability) 
• ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) 
• ความทันต่อเหตุการณ์ (Timeliness) 

ท่ีมา: เอกสาร Consolidated set of GRI Sustainability Reporting Standards 2016, หน้า 7 

องค์กรควรเลือกเปิดเผยเฉพาะประเด็นที่มีสาระส าคัญ (Material Topics) กับองค์กรโดยพิจารณาจาก
ระดับผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กรที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และระดับความคาดหวังของ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

(6) ศึกษาข้อมูลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร/บริษัทชั นน าที่ด าเนิน
กิจการเกี่ยวข้อง หรือใกล้เคียงกับ  ธพส. 
ในการศึกษา และทบทวนข้อมูลด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม 

และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการศึกษาข้อมูลผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืนที่เปิดเผยต่อสาธารณะจากองค์กร/บริษัทชั้น
น าที่ด าเนินธุรกิจใกล้เคียงกับ ธพส. อาทิ Dexus property group (ออสเตรเลีย), Stockland (ออสเตรเลีย), GPT Group 
(ออสเตรเลีย), Land Securities Group PLC (อังกฤษ), CapitaLand Ltd (สิงคโปร์), Urban Redevelopment Authority 
(URA) (สิงคโปร์), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน), ส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การเคหะ
แห่งชาติ เพ่ือให้การสังเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนสอดคล้องกับบริบทการด าเนินงานของ ธพส. มากที่สุด  

ส่วนที่ 1 เน้ือหาท่ีใช้ได้กับทุกองค์กร หรือ Universal Standard  
ประกอบด้วย  

 GRI 101 - Foundation เป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีใช้ 
 ในการจัดท ารายงานความยั่งยืน  
GRI 102 - General Disclosures เป็นการแนะน าองค์กร  
GRI 103 - Management Approach เป็นข้อมูลท่ี
 เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ส่วนที่ 2 เน้ือหาเฉพาะด้าน ครอบคลุม มิติเศรษฐกิจ มิติส่ิงแวดล้อม 
และมิติสังคม หรือ Topic specific Standards 
ประกอบด้วย  
GRI 200 - Economic เป็นประเด็นความยั่งยืน 
 ด้านเศรษฐกิจ 
GRI 300 - Environmental เป็นประเด็นความยั่งยืน 
 ด้านสิ่งแวดล้อม  
GRI 400 - Social เป็นประเด็นความยั่งยืนด้านสังคม 
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จากศึกษาข้อมูลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และบริษัทชั้นน าที่
ด าเนินกิจการเกี่ยวข้อง หรือใกล้เคียงกับ ธพส. อาทิ Dexus property group (ออสเตรเลีย), Stockland (ออสเตรเลีย),  
GPT Group (ออสเตรเลีย), Land Securities Group PLC (อังกฤษ), CapitaLand Ltd (สิงคโปร์), Urban Redevelopment 
Authority (URA) (สิงคโปร์), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน), ส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
การเคหะแห่งชาติ โดยสามารถน าข้อมูลการด าเนินงานด้านความยั่งยืนที่ได้มาวิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ ได้ดังนี้  

รายชื่อบริษัท / องค์กร ประเด็นความยั่งยืน 
1. Dexus property group (ออสเตรเลีย) 
2. Stockland (ออสเตรเลีย) 
3. GPT Group (ออสเตรเลีย) 
4. Land Securities Group PLC (อังกฤษ) 
5. CapitaLand Ltd (สิงคโปร์) 
6. Urban Redevelopment Authority (URA) (สิงคโปร์) 
7. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
8. ส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
9. การเคหะแห่งชาติ 

มิติด้านเศรษฐกิจ 
• ผลการด าเนินงานเชิงเศรษฐกิจ  
• การต่อต้านการทุจริต 
• การก ากับดูแลกิจการที่ดี  
• ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ  
• การบริหารจัดการภาวะวิกฤต  
• การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
• การลงทุนที่ยั่งยืน  
• ข้อปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
• การใช้วัสดุ  
• พลังงาน  
• มลอากาศ  
• การบริหารจัดการขยะ  
• ข้อปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 

 • น้ าใช้ และน้ าทิ้ง  
• ความหลากหลายทางชีวภาพ  
• การประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม 
มิติด้านสังคม 
ประเด็นด้านแรงงาน 
• การจ้างงาน  
• การอบรม และให้ความรู้  
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 
• ความหลากหลาย และโอกาสแห่งความเท่าเทียม 
• การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน  
• การไม่เลือกปฏิบัติ และความเท่าเทียมทางเพศ  
• แรงงานเกณฑ์ และแรงงานบังคับ  
• แรงงานเด็ก  
• เสรีภาพและการเจราต่อรองร่วม 
• การประเมินคู่ค้าด้านสังคม  
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รายชื่อบริษัท / องค์กร ประเด็นความยั่งยืน 
ประเด็นด้านลูกค้า 
• สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า  
• ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า  
• การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ 
ประเด็นด้านสังคม 
• ข้อปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ และสังคม  
• ชุมชนท้องถิ่น  
• สิทธิชนพื้นเมือง 

 
4.2 กระบวนการก าหนดหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่ส าคัญ  

1. การระบุประเด็น 
ความยั่งยืนที่ส าคัญ 
)Identify) 
 

ด าเนินการศึกษาหลักการ แนวทาง และมาตรฐานด้านการพัฒนาความอย่างยั่งยืนขององค์กร
ทั งภาครัฐและเอกชนที่มีรูปแบบการด าเนินงานใกล้เคียงกับ ธพส. ศึกษาข้อมูลความคาดหวัง
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญของ ธพส. รวมทั งวิเคราะห์ช่องว่าง )Gap Analysis) ในการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนในปัจจบุัน น ามาซ่ึงประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวเนื่องกับ
บริบทการด าเนินงานของ ธพส. 

2. การจัดล าดับประเด็น 
ความยั่งยืนที่มีนัยส าคัญ 
)Prioritization) 

การจัดล าดับประเด็นความยั่งยืนทีเ่กี่ยวเนื่องกับบริบทของ ธพส. ครอบคลุมทั งในมิติเศรษฐกิจ 
มิติสิ่งแวดลอม และมิติสังคม ผ่านการทดสอบสารัตถภาพ )Materiality Test) ซ่ึงมีหลักเกณฑ์
การพิจารณา 2 หลักเกณฑ์ ดังนี  )1( ระดับอิทธิพลที่สูงตอการประเมินและตัดสินใจของ 
ผูมีสวนได้ส่วนเสีย และ )2( ระดับนัยส าคัญของผลกระทบขององคกรท่ีมีตอเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม”ร่วมกับคณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น ามาซ่ึงประเด็นความยั่งยืน
ที่มีนัยส าคัญสอดคล้องกับบริบท และกระทบทั งเชิงบวก และเชิงลบที่เกิดจากการด าเนินงาน
ของ ธพส. มากที่สุด 

3. การทวนสอบ  
(Validation) 

การทวนสอบความครบถ้วนของประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยส าคัญ โดยพิจารณาร่วมกับ
กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของ ธพส. ประชมุรวมกบัผูบริหารระดับสูงของ ธพส. 
เพ่ือทบทวนประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยส าคัญใหครบถวนสมบูรณ์ ครอบคลุมบริบทความยั่งยืน
ทั งในมิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดลอม และมิติสังคม รวมทั งครอบคลมุผลกระทบ และข้อกังวล
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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4.3 ขั นตอนการก าหนดหวัข้อความยั่งยืนที่ส าคัญ 

การด าเนินการ แนวทางการปฏิบัต ิ

ขั นตอนที่ 1 : 
ระบุประเด็น 

ความยั่งยืนที่ส าคัญ 

ระบุประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของ ธพส. ซึ่งครอบคลุมในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ทีพ่ิจารณาจาก นโยบายภาครัฐ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริบทความยั่งยืนของ 
ธพส. หลักการ แนวทาง มาตรฐานด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรในธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เทียบเคียงกับธุรกิจของ ธพส. วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาความ
ยั่งยืนในปัจจุบัน  โดยคณะท างานบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 

ขั นตอนที่ 2 : 
จัดล าดับประเด็น 
ความยั่งยืนที่มี

นัยส าคัญ 

คณะท างานบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม จัดล าดับประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยส าคัญ 
(Prioritization) ที่ใช้ “เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อบริบทความยั่งยืน (Sustainability 
Context)” มาเป็นเครื่องมือในการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นความยั่งยืนให้สอดคล้องตามบริบท
การด าเนินงานของ ธพส. ซึ่งกลุ่มประเด็นจะถูกแบ่งตามความส าคัญ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสูง ระดับกลาง 
และระดับต่ า โดยการเลือกหัวข้อพิจารณาให้ความส าคัญต่อประเด็น ซึ่งมี “ระดับอิทธิพลที่สูงต่อการ
ประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระดับนัยส าคัญของผลกระทบขององค์กรที่มีต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม”  โดยคณะท างานบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 

ขั นตอนที่ 3 : 
ทวนสอบประเด็น 
ความยั่งยืนที่มี

นัยส าคัญ 

การจัดท าผลสรุปประเด็นที่ส าคัญต่อองค์กร โดยรวบรวมผลการประเมินประเด็นที่ส าคัญและระบุความ
สอดคล้องระหว่างประเด็นที่ส าคัญ กับหมวดการรายงานของ GRI (GRI Aspects) เสนอต่อผู้บริหารระดับ
ฝ่าย เพื่อพิจารณาประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืน เพื่อให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมประเด็นส าคัญ  
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และผลสรุปเสนอต่อกรรมการผู้จดัการอนุมตัิปัจจัยยั่งยืนของ ธพส.  เพื่อใช้เป็นปัจจัย
น าเข้าส าหรับในการทบทวนแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยคณะกรรมการ ธพส. ผู้บริหาร 
และพนักงาน จากนั้นคณะกรรมการ ธพส. อนุมัติเนื้อหาในประเด็นส าคัญ เพื่อน าเสนอในรายงานความยั่งยืน
ประจ าปีต่อไป 

4.4 ประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืนของ ธพส.  
จากการศึกษาทบทวนประเด็นความยั่งยืนที่ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของ ธพส. ทั้งข้อมูลภายในองค์กร 

กรอบมาตรฐานการรายงานในระดับสากล (Identification) อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ผ่านมา หลักการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model: SE-AM  หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการ
จัดการ (Enablers) มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 เกณฑ์เปิดเผยโดยคณะกรรมการว่าด้วย
มาตรฐานทางบัญชีความยั่งยืน (Sustainability Accounting Standards Board: SASB) เอกสาร RobecoSAM 
Sustainability Yearbook 2020 และการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร/บริษัท
ชั้นน าที่ด าเนินกิจการเกี่ยวข้อง หรือใกล้เคียงกับ ธพส. อาทิ Dexus (ออสเตรเลีย), Stockland (ออสเตรเลีย), GPT 
Group (ออสเตรเลีย), Land Securities Group PLC (อังกฤษ), CapitaLand Ltd (สิงคโปร์), Urban Redevelopment 
Authority (URA) (สิงคโปร์), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน), ส านักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
การเคหะแห่งชาติ ทั้งนี้ เพ่ือให้การสังเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนสอดคล้องกับบริบทการด าเนินงานของ ธพส. มากที่สุด  

คณะท างานบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันพิจารณาประเด็นความยั่งยืนโดยค านึงถึง
ความครอบคลุมทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม โดย ธพส. พิจารณาให้ความส าคัญต่อ
ประเด็นซึ่งมี “ระดับอิทธิพลที่สูงต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระดับนัยส าคัญของผลกระทบ
ขององค์กรที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” และสรุปประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของ ธพส. จ านวน 30 ประเด็น โดยเพ่ิมเติมประเด็นปัจจัยเรื่อง “การเยียวยาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ
ในภาวะวิกฤต” 
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จากนั้น ท าการคัดเลือกปัจจัยความยั่งยืน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี้ 
 เรื่องดังกล่าวเป็นข้อกังวลและความคาดหวังที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยากให้กิจการปรับปรุงเร่งด่วน หรือเป็นข้อก าหนด

ทางกฎหมาย หรือกรอบการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการ 
 เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องต่อกลยุทธ์ระยะยาวของกิจการ ความเสี่ยงและโอกาส รวมถึงห่วงโซ่อุปทานที่ส าคัญของกิจการ 
 เรื่องดังกล่าวเป็นผลกระทบที่มีสาระส าคัญจากการด าเนินงานของกิจการหลัก รวมถึงมีขอบเขตผลกระทบตามบริบท

เชิงภูมิศาสตร์ 
 เรื่องดังกล่าวน าไปสู่การขยายผลที่เอ้ือต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) และมีนัยส าคัญต่อองค์กร ตามรายละเอียดแต่ละเป้าหมาย ดังนี้ 
1. ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ 
2. ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น  
3. ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการด ารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน 
4. ท าให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  
5. บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 
6. ท าให้แน่ใจว่าเรื่องน้ าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้  
7. ท าให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามก าลังซื้อ 
8. ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและท่ัวถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานท า

และการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 
9. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

และท่ัวถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
10. ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
11. ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
12. ท าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
13. ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

1.ผลการด าเนนิงานเชิงเศรษฐกิจ 1.พลังงาน 1.การจ้างงาน 1.สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า 1.ชุมชนท้องถ่ิน 
2.การก ากับดูแลกิจการที่ดี 2.มลอากาศ 2.การอบรม และให้ความรู้ 2.ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 
3.การลงทุนที่ย่ังยืน 3.การบริหารจัดการขยะ 3.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4.ภาษี 4.ข้อปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม
5.การบริหารจัดการภาวะวิกฤต 5.น้ าใช้ และน้ าทิ้ง
Space Efficiency (16) (22) Optional Energy (7) Safety /Security (17) Complaints (6) Social Conflicts (1)
Construction Solutions (3) Green Environment (23) AI/New Normal (9) Public Facilities (14)
Innovations (16) (6) Traffic/Pollution (12) Efficient Gov. (2)
Fac. Cost Control (7) Repair/Renovation (2) Good Governance (9)
Service Standard (20) Energy Management (13)
Gov. Relations (5) Waste Water MGT. (5)
Resources Allocation (13) Green/Smart Office (19) 
1. ผลการด าเนนิงานเชิงเศรษฐกิจ 1. พลังงานและพลังงานทางเลือก 1.การจ้างงาน 1. สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า 1.ชุมชนท้องถ่ิน 
2. การก ากับดูแลกิจการที่ดี    - Energy Management 2.การอบรม และให้ความรู้ 2. ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 2. ข้อขัดแย้งทางสังคม
   - Good Governance    - Optional Energy 3.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3. AI/New Normal (9) 3. Public Facilities
3. การลงทุนที่ย่ังยืน 2. มลอากาศ - Traffic/Pollution 4. สร้างประสิทธิภาพแก่รัฐ
4. ภาษี 3. การบริหารจัดการขยะ 
5. การบริหารจัดการภาวะวิกฤต     - Waste MGT.
6. ประสิทธิภาพการใช้พ้ืนที่ 4. ข้อปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม
7. Construction Solutions 5. น้ าใช้ และน้ าทิ้ง - Water MGT.
8. นวัตกรรม 6. พ้ืนที่สีเขียว Green Environment
9. การควบคุมต้นทุนการบริหาร 7. ส านกังานสีเขียว Green/Smart Office 
   ทรัพยากรอาคาร 8. Repair/Renovation 
10. มาตรฐานบริการ
11. รัฐกิจสัมพันธ์

ปัจจัยย่ังยืน 
ปี 2563

Materaility จาก
การประชุมสัมมนา
Sustainability in 
Practices for DAD
เม่ือ 1 ธันวาคม 2563

Grouping

การทบทวนปัจจัยย่ังยืน ปี 2564

เศรษฐกิจ (Economic) ส่ิงแวดล้อม (Environment)
สังคม (Social)

การปฏิบัติต่อแรงงาน และ
แรงงานท่ีมีคุณค่า (แรงงาน)

ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ (ลูกค้า) ชุมชน / สังคม
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ประกอบด้วย 1. ผลการด าเนินงานเชิงเศรษฐกิจ  
2. การก ากับดูแลกิจการที่ดี  
3. การลงทุนที่ยั่งยืน  
4. การบริหารจัดการภาวะวิกฤต  
5. ประสิทธิภาพการใช้พื นที่  
6. นวัตกรรม 

ประกอบด้วย 1. พลังงานและพลังงานทางเลือก  
2. พื นที่สีเขียว Green Environment  
3. ส านักงานสีเขียว Green/Smart Office 
4. การบริหารจัดการขยะ   
5. การจัดการน  าใช้และน  าทิ ง 
   )Water Resource Management( 

การปฏิบัติต่อแรงงาน  
และแรงงานที่มีคุณค่า 
)แรงงาน(  
ประกอบด้วย  
1. การจ้างงาน   
2. การอบรมและ 
   ให้ความรู้   
3. อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

ความรับผิดชอบ 
ในผลิตภัณฑ์ )ลูกค้า( 
ประกอบด้วย  
1. สุขภาพและความ

ปลอดภัยของลูกค้า  
2. ความเป็นส่วนตัว 

ของลูกค้า  
3. การเยียวยาผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่ได้รับ
ผลกระทบในภาวะ
วิกฤต 

ชุมชน / สังคม 
ประกอบด้วย  
1.ชุมชนท้องถิ่นและ 
  ข้อขัดแย้งทางสังคม  
2. Public Facilities 

14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไป
อย่างยั่งยืน 

15. พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศน์บนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้
กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

16. ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วน
หน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 

17. เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับ
สากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
โดยปัจจัยความยั่งยืน ปี 2564 สรุปได้ ดังนี้ 

 
        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

มิติเศรษฐกิจ 
)Economic) 

มิติสิ่งแวดล้อม 
)Environment) 

มิติสังคม 
)Social) 
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5.1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกับปัจจัยความยั่งยืนองค์กร 

จากปัจจัยความยั่งยืนของ ธพส. 19 ปัจจัย 
มิตเิศรษฐกิจ )Economic) ประกอบด้วย 1. ผลการด าเนินงานเชิงเศรษฐกิจ 2. การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

3. การลงทุนที่ยั่งยืน 4. การบริหารจัดการภาวะวิกฤต 5. ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ 6. นวัตกรรม 
มิตสิิ่งแวดล้อม )Environment) ประกอบด้วย 1. พลังงานและพลังงานทางเลือก 2. พ้ืนที่สีเขียว Green 

Environment 3. ส านักงานสีเขียว Green/Smart Office  4. การบริหารจัดการขยะ  5. น้ าใช้และน้ าทิ้ง - Water 
Resource Management 

มิตสิังคม )Social) 
- การปฏิบัติต่อแรงงาน และแรงงานที่มีคุณค่า (แรงงาน) ประกอบด้วย 1. การจ้างงาน  2. การอบรมและ 

ให้ความรู้  3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ (ลูกค้า) ประกอบด้วย 1. สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า 2. ความเป็น

ส่วนตัวของลูกค้า 3. การเยียวยาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤต 
- ชุมชน / สังคม ประกอบด้วย 1.ชุมชนท้องถิ่นและข้อขัดแย้งทางสังคม 2.Public Facilities  
 

ปัจจัยความยั่งยืน 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
SO1 

พัฒนาทรัพย์สนิ
ของรัฐให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

SO2 
สร้างประสบการณ์
ท่ีดีและคุณค่าร่วม 
(Shared Value) 
ให้กับลูกค้าและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

SO3 
ยกระดับบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ 

SO4 
ปรับเปลี่ยน

ระบบงานด้วย
เทคโนโลยี ดิจิทลั 
และนวัตกรรม 

SO5 
บริหารจัดการ
การเงินให้มี 
ประสิทธิภาพ 

SO6 
ยึดม่ันใน 

หลักธรรมาภิบาล 

มิติเศรษฐกิจ (Economic)       
1. ผลการด าเนินงานเชิงเศรษฐกิจ ✓ - - - ✓ - 
2. การก ากับดูแลกิจการที่ด ี - - - ✓ - ✓ 
3. การลงทุนที่ยั่งยืน ✓ - - - ✓ - 
4. การบริหารจัดการภาวะวิกฤต ✓  - - - - ✓  
5. ประสิทธิภาพการใช้พื้นที ่ ✓ - - ✓ ✓ - 
6. นวัตกรรม ✓ - ✓ ✓ ✓ - 
มิติสิ่งแวดล้อม (Environment)       
1. พลังงานและพลังงานทางเลือก ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 
2. พื้นที่สีเขียว Green Environment ✓ ✓ - - - ✓ 
3. ส านักงานสีเขียว  
    Green/Smart Office 

✓ ✓ - - - ✓ 

4. การบริหารจัดการขยะ - ✓ - - - ✓ 
5. การจัดการน้ าใช้และน้ าทิ้ง  
    Water Resource Management 
t 

- ✓ - - - ✓ 

บทที่ 5 
การถ่ายทอดปัจจัยความยั่งยืนสู่การปฏิบัติ ธพส. 
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ปัจจัยความยั่งยืน 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
SO1 

พัฒนาทรัพย์สนิ
ของรัฐให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

SO2 
สร้างประสบการณ์
ท่ีดีและคุณค่าร่วม 
(Shared Value) 
ให้กับลูกค้าและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

SO3 
ยกระดับบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ 

SO4 
ปรับเปลี่ยน

ระบบงานด้วย
เทคโนโลยี ดิจิทลั 
และนวัตกรรม 

SO5 
บริหารจัดการ
การเงินให้มี 
ประสิทธิภาพ 

SO6 
ยึดม่ันใน 

หลักธรรมาภิบาล 

มิติสังคม (Social)       
 การปฏิบัติต่อแรงงาน  
   และแรงงานที่มีคุณค่า )แรงงาน( 

- ✓ ✓ - - - 

1.การจ้างงาน - - ✓ - - - 
2.การอบรมและให้ความรู ้ - - ✓ - - - 
3.อาชีวอนามัยและความปลอดภยั - ✓ ✓ - - - 
 ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ ์ 
    (ลูกค้า( 

- ✓ - - - ✓ 

1. สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า - ✓ - - - - 
2. ความเป็นส่วนตัวของลูกคา้ - ✓ - - - ✓ 
3. การเยียวยาผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่

ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤต 
- ✓ - - - ✓ 

 ชุมชน / สังคม - ✓ - - - ✓ 
1. ชุมชนท้องถิ่นและข้อขัดแย้งทางสังคม - ✓ - - - ✓ 
2. Public Facilities - ✓ - - - ✓ 
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5.2 แผนงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงปัจจัยความยั่งยืนของ ธพส.  
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ปัจจัยความยั่งยืนของ ธพส. 
SO1 : พัฒนาทรัพย์สินของ

รัฐให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

• เพื่อให้ ธพส. มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง มีผลตอบแทน
จากการบริหารสินทรัพย ์
ที่เหมาะสมและสร้างโอกาส 
ในการพัฒนาโครงการ
รูปแบบใหม่ โดยค านึงถึง
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการทรัพย์สิน
ภาครัฐ และสร้างโอกาส 
ในการพัฒนาโครงการ
ลงทุนใหม่ โดยค านึงถึง 
สังคม สิ่งแวดล้อม 

แผน 1 แผนพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มิติเศรษฐกิจ 
- ผลการด าเนินงานเชิงเศรษฐกิจ 
- การลงทุนที่ยั่งยนื  
- การบริหารจัดการภาวะวิกฤต 
- ประสิทธิภาพการใช้พื้นที ่
- นวัตกรรม  
มิติสิ่งแวดล้อม 
- พลังงานและพลังงานทางเลือก 
- พื้นที่สีเขียว (Green Environment)  
- ส านักงานสีเขียว (Green/Smart Office) 
 

1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนขยายศูนย์ราชการ โซน C 
2. งานก่อสร้างโครงการอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามติ 
3. โครงการการบริหารจัดการพื้นที่ศนูย์ประชุมและแสดงสินค้า

นานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม ่
4. งานก่อสร้างโครงการบูรณาการสวสัดิการที่พักอาศัยกับสถานท่ี

ท างานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ต าบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุร ี

5. งานก่อสร้างโครงการบูรณาการสวสัดิการที่พักอาศัยกับสถานท่ี
ท างานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

6. งานก่อสร้างโครงการบูรณาการสวสัดิการที่พักอาศัยกับสถานท่ี
ท างานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

7. งานก่อสร้างโครงการบูรณาการสวสัดิการที่พักอาศัยกับ
สถานท่ีท างานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

8. โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ 
9. โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสด ุ
10. โครงการศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนใหม ่
แผน 2 แผนลูกค้าและการตลาด 
1. โครงการจดัสรรพื้นท่ีและจัดหาผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์ 
2. โครงการจัดหาผู้ใช้บรกิารพื้นที่ประชาสมัพันธ์และลานอเนกประสงค ์
3. โครงการปรับปรุงพื้นที่พาณิชย์เพือ่เพิ่มศักยภาพการให้บริการ 
4. โครงการพัฒนาคณุภาพการให้บรกิารเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี

ให้กับลูกค้า (ปรับปรุงคณุภาพการให้บริการ) 
5. โครงการสร้างความสัมพันธ์ผู้เช่าเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ปัจจัยความยั่งยืนของ ธพส. 
6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตลาด  

   7. แผนบริหารพื้นท่ีและจัดเก็บรายได้โครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ 
8. แผนสนับสนุนการจดัสรรพื้นท่ี โซนซี ของกรมธนารักษ์ 

SO 2 สร้างประสบการณ์ที่ดี
และคุณค่าร่วม 
)Shared Value) 
ให้กับลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

• เพื่อให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
และลูกค้ามีความประทับใจ
ในการใช้บริการของ ธพส.  
มีบริการทีด่ีและไดม้าตรฐาน 
สามารถตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวัง
ของลูกค้า และมีการบริหาร
จัดการอาคารที่ได้มาตรฐาน
ด้านพลังงาน/สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
ยกระดับการให้บริการ
ลูกค้าและสร้างสัมพันธ์กับ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในเชิงรุก 

แผน 3 แผนสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร มิติสิ่งแวดล้อม 
- พลังงานและพลังงานทางเลือก 
- พื้นที่สีเขียว (Green Environment)  
- ส านักงานสีเขียว (Green/Smart Office) 
- การบริหารจัดการขยะ  
- น้ าใช้และน้ าท้ิง (Water Resource 
Management) 

มิติสังคม 
การปฏิบัติต่อแรงงาน และแรงงานที่มีคุณค่า 
(แรงงาน) 
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ความรับผิดชอบในผลติภณัฑ์ (ลูกค้า) 
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า 
- ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 
- การเยียวยาผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทีไ่ดร้ับ
ผลกระทบในภาวะวิกฤต 

ชุมชน / สังคม  
- Public Facilities 

1. โครงการสื่อสารอัตลักษณ์องค์กรในโครงการพัฒนาโครงการ
ลงทุนใหม่ 

2. โครงการพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนา
โครงการลงทุนใหม่ 

3. โครงการบริหารข่าวสารโครงการพัฒนาโครงการลงทุนใหม่ 
แผน 4 แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผูม้สี่วนไดส้่วนเสีย 
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร 
1. โครงการบ ารุงรักษาเชิงแก้ไขและเชิงปรับปรุงระบบวิศวกรรม

ประกอบอาคารและสถาปัตยกรรม 
2. โครงการมาตรฐานอาคารยั่งยืน 
3. โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (Safety 

Health Environment : SHE) 
4. โครงการปรับปรุงการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. โครงการยกระดับการบริหารจัดการจราจร 

SO3 : ยกระดับบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ 

• เพื่อให้บุคลากรมีขีด
สมรรถนะสูงและหลากหลาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่
หลากหลาย (Multi - Skill) 

แผน 6 แผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย ์ มิติเศรษฐกิจ 
- นวัตกรรม  
 
มิติสิ่งแวดล้อม 
- พลังงานและพลังงานทางเลือก 

1. โครงการทบทวนแผนบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ 
2. โครงการปรับปรุงกระบวนงานและโครงสร้างองค์กรในลักษณะ 

Agile Structure 
3. โครงการทบทวนการจ่ายเงินเพิ่มวิชาชีพส าหรับต าแหน่งสนับสนุน

ใน ธพส. 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ปัจจัยความยั่งยืนของ ธพส. 
4. โครงการประเมินและพัฒนาสมรรถนะที่หลากหลายรูปแบบ มิติสังคม 

การปฏิบัติต่อแรงงาน และแรงงานที่มีคุณค่า 
(แรงงาน) 
- การจ้างงาน 
- การอบรม 
- การให้ความรู ้
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

5. โครงการเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ การพัฒนาผู้สืบทอด
ต าแหน่งและจัดการคนเก่งเพื่อพัฒนานวัตกรรม 

6. โครงการ HR Audit/HR Analytic ยกระดับความเป็น Strategic 
Partner 

SO4 : ปรับเปลีย่นระบบงาน 
ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล 
และนวัตกรรม 

• เพื่อให้ ธพส. มีระบบงาน
กระบวนการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และทันสมัย 
และการบริหารจัดการ
องค์กรได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ Enablers 

ยุทธศาสตร์ 4 :  
ยกระดับการบรหิารจดัการ
องค์กรเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์และเกณฑ์ 
Enablers 

แผน 7 แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม มิติเศรษฐกิจ 
- การก ากับดูแลกิจการที่ด ี
- ประสิทธิภาพการใช้พื้นที ่
- นวัตกรรม  
มิติสิ่งแวดล้อม 
- พลังงานและพลังงานทางเลือก 
 

1. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ 
2. โครงการพัฒนากระบวนการเพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม 
แผน 8 แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือและการปรับปรุงกระบวนการ 
เพื่อยกระดับหน่วยงานไปสู่องค์กรดิจิทัล 
1. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายของศาลปกครอง อาคาร A และ

อาคาร B 
2. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
3. โครงการปรับปรุงระบบแรงดันไฟฟ้าและแจ้งเตือนความผิดปกติ

ภายในห้อง Data Center 
4. โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อขับเคลื่อน ธพส. สู่องค์กรดิจิทัล (DAD 

Digital Transformation) 
ระบบการพัฒนาแพลตฟอรม์ เพื่อยกระดับการบรหิาร และ 
การให้บริการดิจิทัล 
1. โครงการ Digital Signage (โครงการต่อเนื่องปี 2563) 
2. โครงการปรับปรุง เพื่อบริหารจดัการกระบวนงานภายใน 

2.1 I-Process 
2.2 SAP 

3. โครงการจดัจ้างท่ีปรึกษาทาแผนดจิิทัลตามเกณฑ์ Enablers 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ปัจจัยความยั่งยืนของ ธพส. 
ระบบการพัฒนารูปแบบ นวัตกรรม การใช้ข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ และ
การให้บริการข้อมูลเปิดและความปลอดภัย 
1. โครงการติดตั้งระบบการป้องกันความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber 

Security Implementation) 
2. โครงการเช่าใช้อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Intrusion Prevention 

System) 
3. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท าแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล

ขนาดใหญ่และการเปิดเผยข้อมลู (Big Data and Open Data) 
ระบบการสรา้งความพร้อมของบุคลากร และเครื่องมือ เพ่ือพัฒนา
ไปสู่องค์กรดิจิทัล 
1. จัดท าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ (e-learning) 
2. พัฒนาทักษะบุคลากรในองค์กรดจิทิัล (Digital Workforce 

Training) เช่น อบรม Digital Literacy 
SO5 : บริหารจัดการการเงิน

ให้มีประสิทธิภาพ 
• มีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 5 : บริหาร

จัดการทางการเงินด้วย
รูปแบบเครื่องมือทาง
การเงินท่ีเหมาะสม 

แผน 9 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ มิติเศรษฐกิจ 
- ผลการด าเนินงานเชิงเศรษฐกิจ 
- การลงทุนที่ยั่งยืน  
- ประสิทธิภาพการใช้พื้นที ่
- นวัตกรรม  
มิติสิ่งแวดล้อม 
- พลังงานและพลังงานทางเลือก 

1. แผนการเงินและงบประมาณ 
2. บริหารการเงิน ระยะสั้น ระยะยาว ให้เกิดประสิทธิภาพ 
3. แผนแสวงหาสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาบริการด้านการเงิน 

SO6 : การส่งเสริมให้องค์กร 
มีหลักธรรมาภิบาล
ตามแนวปฏิบัติท่ีดี 

• ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียให้ความ
เชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ตอกย้ า
ธรรมาภิบาลให้ท่ัวท้ังองค์กร 

แผน 10 แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี มิติเศรษฐกิจ 
- การก ากับดูแลกิจการที่ด ี
- ประสิทธิภาพการใช้พืน้ที่ 
- นวัตกรรม 
มิติสิ่งแวดล้อม 
- พื้นที่สีเขียว (Green Environment)  
- ส านักงานสีเขียว (Green/Smart Office) 

1. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร
ตามแนวทางการประเมิน Enabler 

2. โครงการพัฒนาระบบรหิารจดัการเพื่อความยั่งยืน 
3. โครงการพัฒนาระบบการก ากับการปฏิบัตติามกฎหมายและ

กฎระเบียบ (Compliance) 
4. โครงการเสรมิสร้างวัฒนธรรมและความรู้ความเข้าใจการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีและธรรมาภิบาล 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ปัจจัยความยั่งยืนของ ธพส. 
5. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : 
ITA) 

- การบริหารจัดการขยะ  
- น้ าใช้และน้ าท้ิง (Water Resource 
Management) 

มิติสังคม 
ความรับผิดชอบในผลติภณัฑ์ (ลูกค้า) 
- ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 
- การเยียวยาผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทีไ่ดร้ับ
ผลกระทบในภาวะวิกฤต 

ชุมชน / สังคม 
- ชุมชนท้องถิ่นและข้อขัดแย้งทางสังคม  
- Public Facilities  

แผน 11 แผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แผน 12 แผนงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
1. แผนการด าเนินงานระบบบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน 
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5.3 การจัดท ารายงานด้านความยั่งยืน 

ธพส. ด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้  
1) ฝ่ายงานต่างๆ สรุปผลการด าเนินงานของกระบวนงานตามปัจจัยความยั่งยืนของ ธพส. รายงานผลการ

ปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหาร และน าส่งฝ่ายเลขานุการคณะท างานบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม   
2) ฝ่ายเลขานุการคณะท างานบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม   รวบรวมข้อมูลสรุปผลการ

ด าเนินงานของกระบวนงานตามปัจจัยความยั่งยืนของ ธพส. ของฝ่ายงาน ส าหรับจัดท าร่างรายงานความยั่งยืนประจ าปี 
3) คณะท างานบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม  พิจารณาให้สอดคล้องและเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล หลักเกณฑ์ในการจัดท ารายงานตามมาตรฐานของ Global Reporting Initiative (GRI Standard) ซ่ึง
เชื่อมโยงความสอดคล้องของการด า เนินงานเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน หลังส านักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบ
การเงิน และน าเสนอต่อกรรมการผู้จัดการให้ความเห็นชอบก่อนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ ธพส.  
 

----------------------------------------- 
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