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การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

  ธพส. มีการดำเนินงานในด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการจัดทำแผนงาน/โครงการ 
ภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติการ ปี 2564
ซ่ึงแผนส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรมีสาระสำคัญครบถ้วนครอบคลุมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร การสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรเพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างบรรยากาศที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร การจัดทำแผนปฏิบัติการ ถ่ายทอดให้เกิดการรับรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผล เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในองค์กรบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ทำงาน
อย่างมีคุณภาพ มีความสุข มีวัฒนธรรมการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก
และภายใน โดยการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร/จรรยาบรรณจริยธรรม มีแผนปฏิบัติการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ จาก
คณะกรรมการ ธพส. 

1. วิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์ เพ่ือ 
ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถให้มีความเป็นมืออาชีพ และมีธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนไปสู่องค์กรสมัยใหม่  
ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ 

นโยบายด้านการสร้างความผูกพันองค์กร ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร  

ธพส. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็น  
ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ จากแผนยุทศาสตร์ 5 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาบุคลากรให้เป็น 
มืออาชีพ” ธพส. จึงได้ใส่ใจพันักงาน ตั ้งแต่การดูแลความจำเป็นพื ้นฐาน การสร้างโอกาสในการพัฒนา 
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การส่งเสริมทักษะ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงาน  
เป็นคนเก่งและคนดี เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใส มีความสามารถสอดคล้องกับการขับเคลื่อน 
ภารกิจขององค์กร ตลอดจนบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้  

ธพส. ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความผูกพันองค์กร ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการ
สร้าง ความผูกพันองค์กร (Employee engagement) เป็นประจำทุกปี เพื่อทราบถึงระดับความผูกพันและปัจจัย
ด้านความผูกพันของบุคลากร และเสริมสร้างเพื่อยกระดับความผูกพันองค์กร ตลอดจนการต่อยอดสู่การสร้าง
ประสบการณ์ที่ดี ให้แก่บุคลากร (Employee experience) นอกจากนี้ ธพส. ยังมีการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร 
(core value) ผ่านการกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยนำค่านิยมองค์กรของ ธพส. (CUPIC) มาทำกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การประกวดบุคคลต้นแบบ CUPIC Model Awards การส่งเสริมการประยุกต์ใช้และประกวดคำขวัญ 
CUPIC ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติงาน ความ
เป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม ความมุ่งม่ันใส่ใจทำตามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น 
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เป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความผูกพันองค์กร ค่านิยมให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักและปฏิบัติจนเกิด  
เป็นวัฒนธรรมองค์กร (Corporate culture) 

2. แผนงานด้านการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

 ตัวอย่าง แผนงานด้านการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
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 3. กจิกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานตามค่านิยมองค์กร 

   กิจกรรมที่ 1 การสื่อสารสร้างการรับรู้และเข้าใจกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

   กิจกรรมกรรมการผู้จัดการพบพนักงานภายใต้หัวข้อ การพัฒนากระบวนการ (work 
process) ภายใต้ฝ่ายงาน 

  

 
   

 

 

 

 

 



การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ธพส. 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด | 4/32 

   กจิกรรมกรรมการผู้จัดการพบพนักงาน ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาตนเองอย่างไร 
เพ่ือให้มีทักษะที่หลากหลาย (Multi-Skill) และการจัดทำองค์ความรู้ และ/หรือ นวัตกรรม” 
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กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการดำเนินงาน
ตามกลไกการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  

  ตัวอย่าง การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามลักษณะงานจัดซื้อ/จัดจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตัวอย่าง ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบธรรมภิบาล 
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  กิจกรรมที่ 3 การจัดทำคู่มือค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

   คู่มือค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

  
   การเผยแพร่คู่มือค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
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  กิจกรรมที่ 4 การเชื่อมโยงวัฒนธรรมองค์กรกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  การเชื่อมโยงวัฒนธรรมองค์กรกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างค่านิยม ผ่าน
การกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และใช้ค่านิยมองค์กรกับการประเมินค่าตอบแทน โดยการประเมินสมรรถนะ 
(Competency) เพ่ือสร้างแรงจูงใจและแรงผลักดันของบุคลากรให้เกิดการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมอันพึงประสงค์
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 

    ตัวอย่าง คู่มือการประเมินสมรรถนะของผู้ดำรงตำแหน่ง ธพส. 

  

   การประเมินสมรรถนะ (Competency) ใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) โดยการ
ประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเมิน คือ การประเมินผลตนเองและการประเมินผู้อ่ืน 

   ตัวอย่าง คู่มือการใช้งานระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและข้ันตอนการประเมินสมรรถนะ 
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  กิจกรรมที่ 5 กจิกรรม CUPID Role Model (Mr./Ms. CUPID) 

   จัดกิจกรรมให้มีการ Vote พนักงานในการเป็นผู้ดำรงตามค่านิยมองค์กรดีเด่นในแต่ละหัวข้อ  

       

 ประกาศผลการประกวด และมอบรางวัลแก่พนักงาน 

 



การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ธพส. 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด | 9/32 

   ผู้ชนะประกวดมีหน้าที่ในการส่งเสริม และบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ตรงในการแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยม 

 

 
 

 
 



การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ธพส. 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด | 10/32 

  กิจกรรมที่ 6  กจิกรรม CUPID Video Content และกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้าง
ความตระหนักรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (CUPID Day)  

   ผลการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมค่านิยมเพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักและปฏิบัติตน
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรครอบคลุมถึงการทำงานของรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นคุณภาพ (Quality focused) 

  การออกแบบกิจกรรมเพื่อสะท้อนค่านิยม CUPID แต่ละตัว 
  มีการจัดกิจกรรม CUPID Day โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงคือ การเตรียมการ วันงาน และการติดตาม

ประเมินผล เพ่ือให้พนักงานตระหนักและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  
 
 ทั้งนี้ในการเตรียมการนั้น จะแบ่งพนักงานทุกรายใน ธพส. เป็น 10 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะได้ Budget ใน
การทำหนังสั้น (3,000 บาท/กลุ่ม) ที่แสดงพฤติกรรมตามค่านิยมตามตัวอักษรที่ได้รับ โดยหนังสั้นที่ดำเนินการต้อง
มี Content ตามที่กำหนดไว้ ซึ่งมีคำใบ้และกติกาในการสร้างเนื้อหา (Content) ในหนังสั้นคือ (1) ต้องเน้นการมี
ส่วนร่วมของทั้ง 18 คนในกลุ่ม (2) ต้องมีการแสดงคำจำกัดความพฤติกรรมของอักษร C U P I D ที่กลุ่มรับผิดชอบ 
(3) หนังต้องสะท้อนพฤติกรรมที่ปฏิบัติได้จริงใน ธพส. (4) ต้องตั้งชื่อหนังมาด้วย 
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เมื่อแต่ละกลุ่มเริ่มสร้างหนังสั้น ตามตัวอักษรที่ได้รับ จะเรียนรู้ค่านิยมและแนวทางการนำมาใช้ใน ธพส. 
ไปในตัว ซึ่งผลการดำเนินการนั้นจะนำไปสู่การประกวด โดยผู้ชนะการตัดสินจาก MD จะได้เงินรางวัลชนะเลิศกลุ่ม
ละ 10,000 บาท และรางวัลขวัญใจมหาชนจากการ Vote ของพนักงานทุกรายในวัน CUPID Day (โดยห้าม Vote 
กลุ่มตัวเอง) กลุ่มท่ีหนึ่งได้ 5,000 บาทและกลุ่มที่ 2 ได้ 2,000 บาท 
 ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ได้มีการจัดงาน CUPID Day ขึ้น โดยมีการนำหนังสั้นที่ดำเนินการจำนวน 10 
เรื่องมาฉายผ่านทั้งในห้องประชุมและทางออนไลน์ ดังรายการต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ ชื่อเรื่องหนังสั้น พฤติกรรม 
1 Growth together Customer Relation 
2 I Like Me Better with U (Unity) Unity 
3 เปล่า Integrity 

4 The fellowship of cupid Professionalism & Innovation 

5 Cupid Plus+ Dedication 

6 ขอบคุณนะความซื่อสัตย์ของลุงเจี๊ยบ Integrity 

7 อมตะสัญญารัก “แผลสด” Dedication 
8 Customer Relation Customer Relation 

9 ความเชี่ยวชาญ…สู่ความภาคภูมิ 
(Professionalism … I proud to be) 

Professionalism & Innovation 

10 The Ten Unity 
  

 



การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ธพส. 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด | 12/32 
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 กิจกรรมที่ 8 การกำหนดแนวทางเสริมสร้างค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรม 

   ประชุมกำหนดแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
การจัดประชุมเพ่ือกำหนดแนวทางเสริมสร้างค่านิยมองค์กร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 

    

 



การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ธพส. 
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   การกำหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของค่านิยมในแต่ละรายการ  
  กระบวนการในการเสริมสร้างให้พนักงานและลูกจ้างมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะในด้าน

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) อย่างเป็นมาตรฐานตามที่องค์กรคาดหวังนั้นมี
แนวทางดังนี้ 

  1. ที่ปรึกษาร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการร่าง พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do) และพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ (Don’t)  

  2. ที่ปรึกษาจัดทำแบบสอบถามเพ่ือสร้างคำจำกัดความของ C U P I D เพ่ือสร้างพฤติกรรมที่พึง
กระทำ (Do) และพฤติกรรมที่ไม่พึงกระทำ (Don’t) 

  3. ดำเนินการ Survey ผู้บริหารและพนักงาน เพ่ือพัฒนาคู่มือการเสริมสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมของ ธพส. โดยเน้นการมีส่วนร่วม 

  ผู้บริหารและพนักงาน ธพส. ร่วมกัน Vote/ให้คำจำกัดความพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึง
ประสงค์ (Do and Don’t) ในแบบสอบถามที่ Survey และส่งแบบสอบถามกลับมา เพ่ือประกอบการจัดทำคู่มือ
การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของ ธพส. (มีการจับฉลาก รางวัลจำนวน 5 รางวัล ตามจำนวน C U P I D 
รางวัลละ 500 บาท ให้ทุกคนได้ร่วมสนุก) 
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  สรุปผลการสำรวจค่านิยมของพนักงาน ธพส.  
            

            มีพนักงานเข้ามร่วมตอบจำนวน 89 ราย       
C ลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do) อันดับ   ลักษณะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't) อันดับ 

  ใส่ใจความต้องการของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย 1   พูดจาไม่สุภาพ 1 

  บริการด้วยใจ 2   ไม่ฟังเสียงลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย 2 

  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 3   ละเลยความคาดหวังของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย 3 

  สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 4   ไม่ให้เกียรติ 4 

  

แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ 5 

  

ไม่มีความอดทนอดกลั้นต่อความต้องการของ
ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย 

5 

  ยิ้มแย้มแจ่มใส 6   ปิดปังข้อมูล 6 

  กระตือรือร้นในการสร้างความประทับใจ 7   ช้าในการตอบสนอง 7 
            

U ลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do) อันดับ   ลักษณะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't) อันดับ 

  มองภาพรวมและทำประโยชน์เพื่อองค์กร 1   แบ่งพรรคแบ่งพวก 1 

  เสียสละและร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 1   อคติ/ทะเลาะเบาะแว้ง 2 

  สามัคคี 3   ปฏิเสธการทำงานร่วมกับคนอ่ืนใน ธพส. 3 

  มีน้ำใจ 4   หวงข้อมูล/ความรู้กับทีมงาน 4 

  ส่งเสริมความกลมเกลี่ยว 5   เห็นแก่ตัว 5 

  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 6   หวงความรู้ 6 

  รัก ธพส./พูดถึงองค์กรในแง่บวก 7   ยึดติดกับการทำงานคนเดียว 7 
  

  
  

  

P ลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do) อันดับ   ลักษณะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't) อันดับ 

  รอบรู้/แสวงหาความรู้ใหม่เสมอ 1   ไม่เปิดรับ/ไม่เปลี่ยนแปลง 1 

  มืออาชีพ 2   ไม่มีประสิทธิภาพ 2 

  สร้างสรรค ์ 3   ไม่รอบคอบในงาน 3 

  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 4   อู้ อ้าง หลบ เลี่ยง 4 

  พัฒนางานให้โดดเด่น 5   ทำงานด้วยความรู้หรือวิธีเดิม ๆ 5 

  ประยุกต์ใช้ดิจิทัลในงาน 6   ล้าสมัย/ไม่ทันการณ์ 6 

  แม่นยำ 7   ทำงานไม่ครบถ้วน 7 

        เสนอเพ่ิม   

        ไม่ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมเติม   
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I ลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do) อันดับ   ลักษณะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't) อันดับ 

  ซื่อสัตย์ 1   รับสินบน หรือผลประโยชน์ 1 

  ปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมาย 2   เมินเฉยต่อการโกงหรือการทุจริต 2 

  โปร่งใส ตรงไปตรงมา 3   ไม่รักษาความลับ 3 

  
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 4 

  
ใช้ของหลวงอย่างฟุ่มเฟือย/ให้ประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง 

4 

  รักษาคุณธรรม 5   หลีกเลี่ยงหรือหาช่องว่างของระเบียบ/กฎหมาย 5 

  ยึดมั่นในความดี 6   เสแสร้ง ไม่จริงใจ 6 

  รักษาคำพูด 7   หยาบคาย 7 

  เสนอเพ่ิม 
 

      

  จริงใจ         
            

D ลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do) อันดับ   ลักษณะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't) อันดับ 

  ทุ่มเท ขยัน และตั้งใจปฏิบัติงาน 1   ไม่รับผิดชอบ/ไม่รู้หน้าที่ 1 

  ตรงเวลา 2   ดีแต่พูด/โอ้อวด แต่ไม่ลงมือทำ หรือมีผลงาน 2 

  สม่ำเสมอ 3   ผิดคำพูด/กลับกลอก 2 

  งานได้มาตรฐาน 4   ขี้เกียจ/ไม่กระตือรือร้น 4 

  ปกป้องชื่อเสียง ธพส. 5   ไม่มีเป้าหมายในงาน 5 

  คงเส้นคงวาในงาน 6   ทำงานเช้าชาม เย็นชาม 6 

  รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร 7   คิดเปลี่ยนงานตลอดเวลา 7 

  เสนอเพ่ิม     เสนอเพ่ิม   

  ทำให้ได้ตามสิ่งที่รับปาก     ส่งมอบงานไม่ทันตามกำหนดเวลา   
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  สรุปผลการสำรวจค่านิยมของผู้บริหารของ ธพส. 
            
            มีผู้บริหารเข้ามาร่วมตอบจำนวน 11 ราย 
            

C ลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do) อันดับ   ลักษณะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't) อันดับ 

  

สร้างระบบการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้เสีย 

1 

  

ไม่สนใจความต้องการของลูกค้า 1 

  

กำหนดนโยบายเพื่อสร้างความพึงพอใจ 
ของลูกค้า 

2 

  

ไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2 

  

สร้างข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพ่ือตอบ 
ความต้องการของลูกค้า 

2 

  

ไม่ฟังเสียงลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย 2 

  

สร้างการจัดการที่ยั่งยืน (Sustainable) 4 

  

ไม่มีความอดทนอดกลั้นต่อความต้องการ 
ของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย 

2 

  

หมั่นให้สำรวจความต้องการของลูกค้า/ผู้มีส่วน
ได้เสียเพ่ือปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ 

4 

  

ไม่ให้เกียรติ 5 

  พัฒนาระบบที่สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า 6   ละเลยความคาดหวังของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย 5 

  จัดระบบที่จะบริการด้วยใจ 7   ให้ข้อมูลที่ไม่ทันสมัยกับลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 

            

U ลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do) อันดับ   ลักษณะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't) อันดับ 

  สร้างความสามัคคีในองค์กร 1   สร้างความแตกแยกในหน่วย 1 

  มองภาพรวมและทำประโยชน์เพื่อองค์กร 2   เก่งอยู่คนเดียว 2 

  
ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการทำงานสำเร็จ 
เป็นทีม 

2 
  

หวงข้อมูล/ความรู้กับทีมงาน 2 

  
กำหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจ
เดียวกัน 

4 
  

แบ่งพรรคแบ่งพวก 4 

  คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทมากกว่าตนเอง 5   ปฏิเสธการทำงานร่วมกับหน่วยอื่นใน ธพส. 4 

  รัก ธพส./พูดถึงองค์กรในแง่บวก 6   ไม่เอ้ืออาทรกับทีมงาน 6 

  

เสียสละให้กับองค์กร 7 

  

มองความสำเร็จของหน่วยงานมากกว่าภาพรวม
ของบริษัท 

7 
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P ลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do) อันดับ   ลักษณะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't) อันดับ 

  มืออาชีพ 1   ไม่เปิดรับ/ไม่เปลี่ยนแปลง 1 

  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้หน่วยงาน 1   ทำงานด้วยความรู้หรือวิธีเดิม ๆ 2 

  กล้าตัดสินใจอย่างแม่นยำ 3   ไม่มีการพัฒนางานใหม่ ๆ ให้กับหน่วยงาน 2 

  
กำหนดนโยบายและสร้างบรรยากาศแห่ง 
การเรียนรู้ 

3 
  

ไม่รอบคอบในงาน 4 

  ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า 5   ล้าสมัย/ไม่ทันการณ์ 4 

  พัฒนาหน่วยงาน/องค์กรให้โดดเด่น 6   ไม่บริหารจัดการหน่วยงาน 6 

  ประยุกต์ใช้ดิจิทัลในหน่วยงาน 7   ผลัดวัน ประกันพรุ่ง 7 

          
  

I ลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do) อันดับ   ลักษณะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't) อันดับ 

  ปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมาย 1   เมินเฉยต่อการโกงหรือการทุจริต 1 

  
รักษาคุณธรรมและยุติธรรมกับลูกน้อง 1 

  
ใช้ของหลวงอย่างฟุ่มเฟือย/ให้ประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง 

2 

  ซื่อสัตย์ 3   หลีกเลี่ยงหรือหาช่องว่างของระเบียบ/กฎหมาย 2 

  โปร่งใส ตรงไปตรงมา 4   รับสินบน หรือผลประโยชน์ 4 

  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 5   เสแสร้ง ไม่จริงใจ 5 

  ยึดมั่นในความดี 5   หยาบคาย 6 

  รักษาคำพูด 6       

        
  

D ลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do) อันดับ   ลักษณะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't) อันดับ 

  บริหารงานได้มาตรฐาน 1   ดีแต่พูด/โอ้อวด แต่ไม่ลงมือทำ หรือมีผลงาน 1 
  ทุ่มเท ขยัน และตั้งใจปฏิบัติงาน 2   โยนความผิด 2 
  รักษาสัญญากับทีมงาน 2   ผิดคำพูด/กลับกลอก 3 
  ปกป้องชื่อเสียง ธพส. 4   ไม่มีเป้าหมายในหน่วยงาน 3 
  รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร 4   ละเลยหน้าที่ผู้นำ 5 
  ตรงเวลา 6   บริหารงานล่าช้า 6 

  คงเส้นคงวาในงาน 7   คิดเปลี่ยนงานตลอดเวลา 7 
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ตามค่านิยม CUPID ของ ธพส.  
 

C = “Customer Relation” 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ความกระตือรือร้น เต็มใจ พร้อมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทั้งภายในและภายนอก ใส่ใจในความต้องการของลูกค้า ให้ความช่วยเหลือ
แม้ว่าจะไม่ใช่หน้าที่ของตนโดยตรง เพ่ือมุ่งสร้างความประทับใจ และ
ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน 

DO’s  DON’T 
เอาใส่ใจความต้องการของลูกค้า/

ผู้มีส่วนได้เสีย อย่างสม่ำเสมอ 
โดยรับฟังปัญหาของลูกค้าก่อน 

 

1  1 พูดจาไม่สุภาพ ใส่อารมณ์ และ
พูดโดยไม่คดิ 

บริการด้วยใจ คือ เห็นปัญหาของ
ลูกค้าเหมือนปัญหาของตัวเรา 

 

2 2 ไม่ฟังเสียงลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยศึกษา
ข้อมูลอย่างรอบคอบและถา่ยทอด

ให้ลูกค้าได้ตรงตาม 
ความต้องการ 

 

3 3 ละเลยความคาดหวังของลูกค้า/
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่ใส่ใจใน
รายละเอียดความต้องการของ
ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสีย 
 

สร้างสัมพันธ์กับลูกค้า/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งในระยะสั้นและ 

ระยะยาว เช่น  
ใส่ใจความเป็นอยู่ของลูกค้า  

4 4 ไม่มีความอดทนอดกลั้นตอ่ 
ความต้องการของลูกค้า/ผู้มีส่วน
ได้เสีย หรือตอบสนองอย่าง 
ใส่อารมณ์กับผู้รับบริการ 

 

แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่าง
ตรงประเด็น 

5 5  

ไม่ให้เกียรติ และเลือกปฏบิัติ 
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U = “Unity” 
ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว 

การให้ความสำคัญกับทีมงาน และการคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติตัวสนับสนุนนโยบาย กลยุทธ์ ทางธุรกิจ
เพ่ือให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 

DO’s  DON’T 
มองภาพรวมและทำประโยชน์
เพ่ือองค์กร มุ่งเน้นผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รวมถึง
มองในฐานะที่เป็นเจ้าขององค์กร 

(Business Owner) 

1  1 แบ่งพรรคแบ่งพวก ทำงานเป็น 
Silo และแข่งขันกัน รวมถงึเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน 

เสียสละเวลาและร่วมเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กรในทุก ๆ กิจกรรม  

 

2 2 อคติ/ทะเลาะเบาะแว้ง  
นินทา ใส่ร้ายป้ายสี สร้างให้เกิด
ความเข้าใจผิด หรือร้าวฉาน
ระหว่างพนักงานในหน่วยงาน 
 

สามัคคี เน้น teamwork และรับ
ฟังเสียงของคนในทีม 

3 3 ปฏิเสธการทำงานร่วมกับคนอื่น
ใน ธพส. หรือชอบทำงานคนเดียว 
(Show off) “คนอื่นไม่เก่ง ฉันเก่ง
คนเดียว” 

มีน้ำใจ แบ่งปันและ
เอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อผู้ร่วมงาน 

 

4 4 หวงข้อมูล/ความรู้กับทีมงาน 
เก็บข้อมูลไว้เพียงคนเดียว  
ไม่สื่อสาร หรือเปิดเผยให้คนอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องรับรู้ รวมถึงบิดเบือน
ข้อมูล 

ส่งเสริมความกลมเกลยีว โดย
เป็นกาวใจหรือตัวกลางประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  

5 5 เห็นแก่ตัว คิดถึงประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  
เอาความสบายของตนเป็นที่ตั้ง 
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P = “Professionalism & 
Innovation” 
ความเชี่ยวชาญในงาน และ
นวัตกรรม 
 

การรู้จักหน้าที่ของตนเอง มีการสั่งสมความชำนาญให้เป็นมืออาชีพในวิชาชีพ
ของตน พยายามเรียนรู้และสร้างให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ตามสายวิชาชีพ 
พร้อมทั้งเข้าใจบทบาทและพร้อมที่จะคิด สร้าง เปลี่ยนแปลงกระบวนการ 
วิธีการ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือส่ิงใหม่ ๆ ให้กับหน่วยงานหรือบริษัท 

DO’s  DON’T 
รอบรู้/แสวงหาความรู้ใหม่ใน
การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 

 

1  1 ไม่เปิดรับความคิดเห็นของ 
คนรอบข้าง และไม่เปลี่ยนแปลง
กระบวนการทำงานตามองค์
ความรู้ใหม่ ๆ 
 

มีความเป็นมืออาชีพใน 
การทำงานทุกขั้นตอน 

 

2 2 ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทำงาน 

มีความคิดสร้างสรรค์ใน 
การปฏิบัติงานใหม่ ๆ เพ่ือ
ปรับปรุงงานและก่อให้เกิด

นวัตกรรมในองค์กร 
 

3 3 ไม่รอบคอบในงาน  
สับเพล่า เลินเล่อ 

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

4 4 อู้ อ้าง หลบ เลี่ยง และปฏิเสธงาน
ในความรับผิดชอบ 

 

พัฒนางานให้สำเร็จ และ 
โดดเด่น รวมถึงเป็นที่ยอมรับ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5 5 ทำงานด้วยความรู้หรือวิธีเดิม ๆ 
ไม่เปิดรับดิจิทัลหรือสิ่งใหม่ ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน 
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I = “Integrity” 
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและ
ผู้อื่น 
 

ความยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ทั้งในชีวิตประจำวันและ
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมุ่งแสดงออกให้เป็นที่ประจักษ์และเป็น
แบบอย่างอันดี 

DO’s  DON’T 
ซื่อสัตยส์ุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน  
รู้บทบาทหน้าที่ตนเอง ตลอดจน 
คนรอบข้าง ไม่เอาเปรียบเพ่ือน

ร่วมงาน แม้มีโอกาสกระทำก็ตาม  
 

1  1 รับสินบน หรือแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน โดยอาศัยช่องว่างจากภาระ
งานที่ทำ หรือเรียกรับผลประโยชน์
ตอบแทนจากงานในหน้าที่ 

ปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมาย 
ทำหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับ

มอบหมาย โดยยึดถือระเบียบวินัย
ของ ธพส. อย่างเคร่งครัด 

 

2 2 เมินเฉยต่อการโกงหรือการทุจริต 
ไม่ให้ความร่วมมือ หรือปกปิดข้อมูล 
หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เพ่ือสนับสนุน
การกระทำความผิดหรือการทุจริตนั้น 
 

ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ  

ไม่เลือกท่ีรักมักที่ชัง สามารถชี้แจง
เหตุผลการปฏิบัติงานอย่างมี

หลักการและเหตุผลได้อย่างชัดเจน 
 

3 3 ไม่รักษาความลับ และ 
พร้อมเปิดเผยข้อมูลของ ธพส. 
เมื่อมีผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้อง 

 

ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และมีความรับผิดชอบต่องาน 

ที่ได้รับมอบหมาย  
และตำแหน่งหน้าที่ 

 

4 4 ใช้ทรัพยากรของ ธพส.  
อย่างฟุ่มเฟือย และเบียดบังหรือ 
นำทรัพย์สินของ ธพส. ไปใช้เป็น 
การส่วนตน  

รักษาคุณธรรม  
มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ ด้วย 

ความถูกต้องดีงาม ตามหลักศาสนา 
และศีลธรรมอันดีของประชาชน  

5 5 หลีกเลี่ยงหรือหาช่องว่าง 
ของระเบียบ/กฎหมาย  
โดยมีเจตนาเพื่อเอ้ือประโยชน์ให้ตนเอง
และพวกพ้อง 

หมายเหตุ: เรียงตามผล Vote ของพนักงานตามการสำรวจค่านิยมองค์กรในระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 

 



การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ธพส. 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ธนารกัษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด | 23/32 

D = “Dedication” 

ความรับผิดชอบต่อคำมั่น
สัญญา 
 

รักษาคำพูด รักษาสัญญา เป็นที่ไว้วางใจ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างเที่ยงตรง  

DO’s  DON’T 
ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท ขยัน และ

ตั้งใจอย่างสุดความสามารถ 

 

1  1 ไม่รับผิดชอบ/ไม่รู้หน้าที่ในงานที่
ปฏิบัติ ต้องมีคนอื่นมาช่วยทำงาน
ตลอด 

ปฏิบัติงานให้สำเร็จตรง 
ตามเวลาที่กำหนด 

2 2 ดีแต่พูด/โอ้อวด แต่ไม่ลงมือทำ 
หรือมีผลงานที่เป็นรูปธรรม 

 

เอาใจใส่และรับผิดชอบในงาน
อย่างสม่ำเสมอ 

 

3 3 ผิดคำพูด/กลับกลอก ไม่รักษา
สัญญาที่ให้ไว้กับผู้อื่น 

ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของ
วิชาชีพและกระบวนการ 

4 4 ขี้เกียจ/ไม่กระตือรือร้น จนไม่
สามารถส่งมอบงานให้สำเร็จได้
ตามสัญญา 
 

ส่งเสริมภาพลักษณ์ และปกป้อง
ชื่อเสียง ธพส.  

 

 

5 5 ไม่มีเป้าหมายในงาน ขาด
วิสัยทัศน์ และ Action Plan 
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  กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมใน ธพส. 

   9.1 สรุปผลการสร้างบรรยากาศของการสร้างนวัตกรรม ผ่านจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สร้าง
นวัตกรรม และประกวดการสร้างนวัตกรรมในองค์กร  

   มีการจัดกิจกรรมเพื ่อส่งเสริมบรรยากาศของนวัตกรรม โดยให้พนักงานหรือลูกจ้าง ธพส. 
ดำเนินการสมัคร ซึ่งแบ่งเป็น 

1. สมัครแบบเดี่ยว (คนเดียว) 
2. สมัครแบบกลุ่ม (กลุ่มละ 2 -3 คน) 

โดยมีเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดดังนี้ 
1. การประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม มี 2 ประเภท  

• ประเภทความคิดสร้างสรรค์อิสระ (Creativity) 
• ประเภทการตอบสนองต่อเสียงของผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้า (VOS / VOC) 

โดยให้นำเสนอภายใต้หัวข้อ (ซึ่งแต่ละหัวข้อมาจากผลการสำรวจความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียร่วมกับที่
ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล) 

• ด้านระบบการจราจร  
• ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
• ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  

ทั้งนีห้ัวข้อประกวด คือ “ไอเดีย / นวัตกรรม สำหรับ ธพส.” โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นข้อเสนอกระบวนการทำงานใหม่ ปรับปรุงกระบวนการเดิมให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หรือข้อเสนอการคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ไปจนกระทั่งแสวงหา
แนวทางหารายได้หรือแนวทางธุรกิจใหม่ของ ธพส.  

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดควรเป็นผลงานที่คิดค้นหรือจัดทำด้วยตนเอง หรือในกลุ่มของตนเอง หรือ
เป็นผลงานที่ได้มาจากการดัดแปลงความคิด โดยต้องแสดงที่มาองค์ความรู้ที่ใช้ในการดัดแปลง 
บริบทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ธพส. รวมถึงผลลัพธ์ /ความแตกต่างจาก ผลงานเจ้า
ของเดิม  

4. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ประเภทการประกวดเท่านั้น 
ทั้งนี้ ในการประกวดมีกระบวนการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
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 โดยผู้ชนะการประกวด (ในทุกประเภท) จะได้รับรางวัลดังนี้ 

• รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุน 
ค่าอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ (มูลค่า 10,000 บาท)  

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุน  
ค่าอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ (มูลค่า 5,000 บาท) 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุน  
ค่าอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ (มูลค่า 3,000 บาท)  
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• รางวัลชมเชย (จำนวน 2 รางวัล) : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนค่า
อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ (มูลค่า 2,000 บาท)  
หมายเหตุ : อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ตัวอย่างเช่น สื่อการเรียนรู้ หนังสือ และเครื่องเขียน เป็นต้น หาก
ซ้ือ เกินจำนวนเงิน ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องจ่ายส่วนต่างด้วยตนเอง และต้องนำใบเสร็จแสดงรายการสินค้า
มาเบิกค่าอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนจัดการความรู้และนวัตกรรม 

 

  9.2 สรุปผลการสร้างนวัตกรรม (หลังจาก 3 เดือน) และมอบรางวัลด้านการสร้างสรรค์ของ
องค์กรให้แก่นวัตกรรมดีเด่น 

  จากผลการดำเนินการ มีผู้ส่งผลงานประกวดจำนวน 21 ชิ้น แบ่งได้ดังนี้ 

  ประเภทความคิดสร้างสรรค์อิสระเพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม ประจำปี 2564 

ลำดับ ทีม รายช่ือสมาชิก ฝ่าย/สังกัด 
1 𝐷𝐴𝐷𝑋 1. นายสุรกิจ เมืองแก้ว พัฒนาธุรกิจ 
2 The new way of DAD 1. นางสาวพิชญาภา หอมชะเอม 

2. นางสาวนีลนารา อริยพฤกษ์ 
สื่อสารองค์กร 

3 EZ - Process 1. นางสาวฐิติพร  ศักดิ์สมชัย 
2. นายเตชินท์ เตชะบุญศิริพานิชย์ 
3. นางสาวภัทรภรณ์ พิมพ์รัตน์ 

พัฒนาธุรกิจ 

4 SOS ช่วยคุณได้ 1. นางสาววิไลลักษณ์  กรานจำนงค์ บริหารอาคาร 
5. Mobile workforces develop state 

property 
1. นางสาวกรรณิการ์ วงค์ยะรา พัฒนาธุรกิจ 

6 Government Wallet 1. นางสาวนวนันท์ อโนมา 
2. นายภคพล ประทุมแก้ว 
3. นางสาววรัญญา แก้วประสิทธิ์ 

พัฒนาธุรกิจ 

7 ระบบจองพื้นที่เช่าออนไลน์  
(ศูนย์ราชการฯ พารวย) 

1. นางสาวเสริมศิริ นาคชำนาญ 
2. นายชัยวิวัฒน์ จันต๊ะสาร 
3. นางสาวศุภภร จรุงคงเดช 

ดิจิทัล 

8 การจัดทำเอกสารสัญญาโครงการโดยใช้ 
Mailing ใน ธพส. 

1. นายรัฐภพ พงษ์ชัยประทีป 
2. นายวรรธนะ เหลืออัมพร 
3. นางสาวดนิตา เพ่งศรี 

กฎหมาย 

9 Rotation Office 1. นางสาวช้องตะวัน ส่องแสง การเงิน 

10 HR Booster 1. นายธนพล ฉัตรพรลือชัย 
2. นายจินตรักษ์ พรรณา 

ทรัพยากรบุคคล 
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ลำดับ ทีม รายช่ือสมาชิก ฝ่าย/สังกัด 
11 เบื่อแล้ว 0.4 อยากไป 4.0 1. นายเอกลักษณ์  อ่อนสอาด 

2. นางสาวพรประภา ธนพงษ์สมบูรณ์ 
3. นายนรภัทร เกาะส้ม 

จัดซื้อ 

12 E - card 1. นายภูศิษฐ์ ทองมา สื่อสารองค์กร 
13 E-submit 1. นางสาวประภาสิริ ชาติไทย พัฒนาธุรกิจ 
14 ระบบบริหารจัดการพื้นทีจัดเก็บข้อมูล 1. นางสาวนานา ปิยะรังษี 

2. นายปิยะวัฒน์ ทองเกิด 
3. นายจักราวุธ บำเพ็ญกิจ 

ดิจิทัล 

15 SOFT POWER 1. นายวิวัฒน์ อัศวปยุกต์กุล พัฒนาธุรกิจ 
 

 ประเภทการตอบสนองต่อ VOS, VOC เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม ประจำปี 2564 

ลำดับ ทีม รายช่ือสมาชิก ฝ่าย/สังกัด 
16 Smoking Box 1. นางสาวโชติกา ภาโนชิต กฎหมาย 
17 Wetland with Hybrid Power 1. นายรวิกร ลิมปิพงษ์ 

2. นายปารินทร์ สีจร 
3. นายวัชรินทร์ สินสมศักดิ์ 

วิศวกรรมและบริหาร
โครงการ 

/ ทรัพยากรบุคคล 
18 Smart Government City 1. นางสาวจันทร์จุรี  ลีทอง พัฒนาธุรกิจ 

19 DAD Intelligence  
(ระบบบริการจัดการอาคารแบบอัจฉริยะ) 

1. นางสาวณัฐธิดา ชุณศาสตร์ 
2. นายเจษฎา แสงไพโรจน์ 
3. นางสาวเนตรชนก ใหม่แย้ม 

การตลาด 
 / จัดซื้อ 

20 Smart Toilet 1. นางสาวปาณิสรา เพ็ชรคง บริหารอาคาร 

21 Smart Restroom 1. นายพฤฒ จันทร์เจริญ 
2. นางสาววรพรรณ พุกจรุญ 
3. นางสาวปานดา บัวบาง 

Compliance Unit 
อำนวยการ 
อำนวยการ 

 

 โดยในการประกวดมีการกำหนดคณะกรรมการประกวดนวัตกรรม เพ่ือตัดสินผลงานของผู้ประกวดต่าง ๆ 
ซึ่งประกอบด้วย 

1. กรรมการผู้จัดการ (นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท)   ประธานกรรมการ 
2. รองกรรมการผู้จัดการ (นายธีธัช สุขสะอาด)    กรรมการ 
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3. รองกรรมการผู้จัดการ (นายประณต เลิศมีมงคลชัย)   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์)  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (นางสาวกุสุมา ทรงผาสุก)   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (นายไพบูลย์ พลประจักษ์)   กรรมการ 
7. รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (นางสาวมลฤดี ชุติมาสกุล)  กรรมการ 
8. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ กรรมการ 
9. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (นายนิกรณ์ ณ ลำพูน)  เลขานุการ 

 
ทั้งได้มีผลการตัดสินในระหว่างเดือนธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนา

สินทรัพย์ จำกัด เรื่อง ผลรางวัลโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม บริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ประจำปี 2564 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 แสดงได้ดังหน้าถัดไป 
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 กิจกรรมที่ 10 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร 

   ผลการดำเนนิการ ระดับการรับรู้และนำมาใช้ของค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบัน 
เปรียบเทียบกับค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กรที่องค์กรคาดหวัง 

  ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อค่านิยม และระดับการรับรู้สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
 

ลำดับ หัวข้อ ผลการประเมิน สรุป 
1 ระดับความพึงพอใจ 

1.1 ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมทำ VDO Clip 83.1% มากถึงมากที่สุด 

1.2 ระดับความพึงพอใจต่อการตอบคำถามชิงรางวัล 83.1% มากถึงมากที่สุด 

1.3 ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมประกวด Mr./Ms. CUPID 84.1% มากถึงมากที่สุด 

1.4 ระดับความพึงพอใจต่อภาพรวมกิจกรรม CUPID Day 85.1% มากถึงมากที่สุด 

1.5 ระดับความพึงพอใจต่อ Mascot CUPID ที่เป็นสัญลักษณ์ของงาน 76.9% ปานกลางถึงมาก 

1.6 ระดับความพึงพอใจ หากปีถัดไปมีกิจกรรม CUPID Day  82.1% มากถึงมากที่สุด 

2 ระดับการรับรู้ 

2.1 ระดับการรับรู้และเข้าใจพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของความสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer Relation) 

87.2% มากถึงมากที่สุด 

2.2 ระดับการรับรู้และเข้าใจพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของความเป็นน้ำหนึ่ง
ใจเดียวกันในการปฏิบัติงาน (Unity) 

86.7% มากถึงมากที่สุด 

2.3 ระดับการรับรู้และเข้าใจพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของความเชี่ยวชาญใน
งานและนวัตกรรม (Professional & Innovation) 

86.2% มากถึงมากที่สุด 

2.4 ระดับการรับรู้และเข้าใจพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น (Integrity) 

87.2% มากถึงมากที่สุด 

2.5 ระดับการรับรู้และเข้าใจพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของความรับผิดชอบ
ต่อคำมั่นสัญญา (Dedication) 

86.7% มากถึงมากที่สุด 

2.6 ระดับการรับรู้พฤติกรรม DO & Don’t ตาม CUPID 86.2% มากถึงมากที่สุด 

2.7 ระดับการรับรู้ต่อค่านิยม CUPID ที่เพ่ิมข้ึนจากงาน CUPID Day 86.2% มากถึงมากที่สุด 
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จากตารางจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่ร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด โดยเฉพาะภาพรวม
กิจกรรม CUPID Day นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมยังช่วยส่งเสริมระดับการรับรู้ในทุกค่านิยมในระดับมากถึงมาก
ที่สุด ทั้งนี้บางส่วนยังมีข้อเสนอให้มีการจัดกลุ่มกิจกรรมโดยไม่ให้ซ้ำกับกลุ่มเดิม จะได้เจอเพื่อนต่างฝ่ายงาน และ
ควรดำเนินการให้ต่อเนื่องอย่างน้อยปีละสองครั้ง 


