
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานชุดย่อย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประสานงานชุดย่อย 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๔-๕ ส านักงาน ธพส. ชั้น ๑ อาคารธนพิพัฒน์ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

  
          นายธีรวัฒน์ น าแสงวาณิช       ประธานกรรมการประสานงานชุดย่อย 
 
ผู้แทนหน่วยงานมาประชุม 
ส านักงานอัยการสูงสุด 
        ๑. นายปิยะ สุทธินุ่น   อัยการประจ าส านักงานอัยการสูงสุด 
ส านักปลัดกระทรวงยุติธรรม 
        ๒. นางสาวเบจวรรณ เลิศวิริยะสกุล  เจ้าหน้าที่งานคลัง  (แทน) 
กรมคุมประพฤติ 
        ๓. นายนนทกร หนูเปลี่ยน  นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
        ๔. นายพรสรรค์ ธัมมานุรังสรรค์  พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
        ๕. นางสาวปิยะนุช มะลิวงษ์  นักจัดการงานทั่วไป 
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
        ๖. นางสาวรชันีกร รจพจน์  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
ศาลล้มละลายกลาง 

๗. นางสาวนราวดี ศิริแก้ว    เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน 
ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ 

๘.นางกุลภัสสรณ์ รัตอาภา    ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
กลุ่มงานนิติการ กระทรวงการต่างประเทศ 

๙. นางสุภาพร กาศอุดม    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
กรมการท่องเที่ยว 

๑๐. นางสาวปรมาพร  สุพรรณสาร   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
กรมการพัฒนาชุมชน 

๑๑. นายค านึง อินทรสิทธิ์    นายช่างโยธาช านาญการ 
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กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 ๑๒. นางสาวแอน ยิ้มย่อง    เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
กรมท่ีดิน 
         ๑๓. นายธีรวัฒน์ น าแสงวาณิช   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 ๑๔. นายเอกชัย อารีย์วัฒนานนท์   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑ 
   ๑๕. ร.ต.อ.ภินันท์ ศรีตรรกยานันท์   รอง สว.ฝอ.บก.ตม. ๑  (แทน) 
กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ๑๖. ร.ต.ต.     รอง สว.ฝอ.บก.ปคบ.  (แทน) 
กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
 ๑๗. พ.ต.ท. หญิง สมหมาย ทองหน้าศาล  รอง ผกก.ฝอ.บก.ปอท. 
กองบังคับการปราบปรามค้ามนุษย์ 
 ๑๘. พ.ต.ท.เพิ่มศักดิ์ แสงดารา   รอง ผกก.ฝอ.บก.ปคม. 
กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดและประพฤติผิดมิชอบ 
 ๑๙. พ.ต.ท.จิตต์ประสงค์ ค าศรีจันทร์  สว.ฝอ.บก.ปปป 
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
 ๒๐. นายวิสุทธิ์ เลิศปิติวาณิชย์   พนักงานบริหารจัดการอาวุโส 
สถาบันพระปกเกล้า 
 ๒๑. นายประสิทธิ์ ประสารศรี   พนักงานพัสดุ 
ส านักงานกิจการยุติธรรม 
 ๒๒. นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ศิริวิชัย   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ๒๓. นางบุษราภรณ์ ธนรักษ์โภคิน   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
 ๒๔. นางสาวสุวลัยา แก้ววิมล   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ๒๕.  
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ๒๖. นายชาญณรงค์ นามค า    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
         ๒๗. นายสมชาติ กิจมานะ    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 ๒๘. นางสาวเกศกนก ภคเลิศพาณิชย์  นักวิชาพัสดุช านาญการ 
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ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
 ๒๙. นายสุรศักดิ์ ศิริรัตน์    หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 ๓๑. นายกริชต์พน จ ารัสแสงหิรัญ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ (แทน) 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)       

๓๐. นายพชร จันทร    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
 ๓๑. นางสาวดารัตน์ ดวงจินดา   เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง  
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 ๓๒. สิบเอกนพดล นิลทับ    ผู้อ านวยการกลุ่มช่วยอ านวยการ 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 ๓๓. นายสกลธรรม พรหมมานนท์ชัย   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ๙ 
 ๓๔. นายเกษมศักดิ์ ทองใบ    เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 ๓๕. นางพันสิริ รัตนบุรี    หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป 
ส านักประเมินราคาทรัพย์สิน 
 ๓๖. นายโฆษิต ชูกุลวงศ์    พนักงานส ารวจข้อมูล  (แทน)  
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
 ๓๗. นายพิศณุ นัยแสน    นักวิชาการพัสดุ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ๓๘. นายภูเมธ ภวไพบูลย์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  

๑. นางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารอาคาร 
๒. นายพรเทพ เตชะพันธ์รัตนกุล ผู้จัดการอาวุโสส่วนวิศวกรรม 
๓. นายเสน่ห์ ชุ่มปรีชา ผู้จัดการส่วนบริหารอาคาร ๒ 
๔. นางพิมศิณี โลหิตกุล รักษาการผู้จัดการส่วนบริหารอาคาร ๑ 
๕. นางสาวธนัชพร ทวีพรสิน เจ้าหน้าที่ช านาญการ 
๖. นางสาวธัญญ์ฐิตา ไชยพัฒนนันท์ เจ้าหน้าที่ช านาญการ 
๗. นายวันชัย เคนค า เจ้าหน้าที่ช านาญการ 
๘. นางสาวปาณิสรา เพ็ชรคง เจ้าหน้าที่ช านาญการ 
๙. นางสาวอรุณฉัตร หนูเจริญ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
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๑๐. นายธัชพงศ์ เปรมประยูร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
๑๑. นางสาวรสริน เรืองศรี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
๑๒. นางสาวปัณชรีย์ สังข์โพธิ ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
๑๓. นางสาวประภาสิริ ชาติไทย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
๑๔. นายราชา อารีหะหมัด ผู้ชานาญการอาวุโส  
 

ผู้แทนหน่วยงานที่ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ      
  ๑. ส านักงานศาลปกครองสูงสุด 

 ๒. ส านักงานศาลรัฐธรรณนูญ 
 ๓. ส านักงานประจ าศาลแขวงดอนเมือง 
 ๔. กรมการกงสุล กองหนังสือเดินทาง 

           ๕. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
           ๖. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ 
           ๗. ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
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-๑- 
 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 มติที่ประชุม ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. แจ้งว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ฝ่ายเลขาฯ ได้สรุปรายงานการประชุมและส่งให้กับทุกท่านเรียบร้อยแล้ว หากต้องการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
สามารถแจ้งได้ที่นางสาวธัญญ์ฐิตา ไชยพัฒนนันท์ 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ ตามเสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องติดตามและเพื่อทราบ 
   ๓.๑ การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการภายในศูนย์ราชการฯ  

การปรับปรุงที่จอดรถ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๔  
   นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. แจ้งว่า ธพส. จะด าเนินการปรับปรุงที่จอดรถ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๔ อยู่ระหว่างการด าเนินการมีก าหนดเปิดใช้งานประมาณเดือนตุลาคม 2563 
โดยในช่วงแรกไม่คิดค่าจอดรถ ซึ่งจะมีการน าระบบเข้ามาใช้โดยผู้มาติดต่อจะต้องน าบัตรไปสแกนหน่วยงาน
ที่มาติดต่อ  
   นายธีรวัฒน์ น าแสงวาณิช กรมที่ดิน   รวมถึงที่จอดรถเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้วย
หรือไม ่
 นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. ที่จอดรถชั้น 4 ส าหรับผู้มาติดต่อ ส่วนของ
เจ้าหน้าทีย่ังใช้สิทธิ์ทีจ่อดรถบริเวณชั้น ๑ ๒ ๓ และ ๕ ได้ตามเดิม 
 นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. แจ้งว่า สิทธิ์ที่จอดรถของหน่วยงานจะจัดให้รอบ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๑ และชั้น ๒ ของอาคารที่จอดรถ ส่วนรถของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับสิทธิ์จอดรถของ
หน่วยงาน สามารถน ารถไปจอดได้ที่ชั้น ๓ และชั้น ๕ อาคารจอดรถ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีรถมาจอดร้างบริเวณชั้น 
๓ ชั้น ๔ และชั้น ๕ ซ่ึง ธพส. จะด าเนินการเคลื่อนย้ายรถไปจอดในสถานที่ท่ีจัดไว้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
การจัดระเบียบท่ีจอดรถ อาคารจอดรถรอบอาคารรัฐประศาสนภักดี 
นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. แจ้งว่า ธพส. ได้มีหนังสือสอบถามสิทธิ์การจอดรถ

รอบอาคารรัฐประศาสนภักดีไปยังหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้วนั้น ในส่วนการยืนยันสิทธิ์ที่จอดรถรอบ
อาคาร (BO) ยังมีอีกหลายหน่วยงานยังมิได้ตอบกลับสิทธิ์ที่ได้รับการจัดสรร อย่างไรแล้วจะให้เจ้าหน้าที่ ธพส. 
(RM) ที่ดูแลหน่วยงานติดตามอีกครั้ง  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 



 
ฉบับรับรอง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานชุดย่อย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

-๒- 
 

การจอดรถทิ้งร้าง อาคารจอดรถของอาคารรัฐประศาสนภักดี (BC) 
นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. แจ้งว่า ธพส. ด าเนินการเคลื่อนย้ายรถไปสถานที่

ที่ธพส. จัดไว้เรียบร้อยแล้วบริเวณชั้น ๓ โซนเอ ชั้น ๔ โซนเอและบี อีกท้ังธพส. ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลของรถยนต์ที่จอดทิ้งร้างไปถึงส านักงานต ารวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

นายธีรวัฒน์ น าแสงวาณิช กรมที่ดิน  ที่จอดรถชั้น ๑ บริเวณทิศตะวันออกมีรถมา
จอดเป็นเวลานานแล้วเนื่องจากมีฝุ่นเกาะหนา 

นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวถูกจัดสิทธิ์ให้เป็นของหน่วย
แล้ว รถคันดังกล่าวอาจเป็นของหน่วยงานที่น ามาจอดทิ้งไว้ ธพส. ให้สิทธิ์หน่วยงานดูแลพ้ืนที่จอดรถของ
หน่วยงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

   การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่จอดรถบริเวณทิศเหนือ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
ธพส. มีแผนปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่จอดรถบริเวณทิศเหนือเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 

๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถทิศใต้ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. อยู่ระหว่างด าเนินขออนุมัติแบบก่อสร้างแห่งใหม่

ตามท่ีขอแจ้งในที่ประชุมครั้งก่อน คาดว่าจะด าเนินการใน ๑๘ เดือนข้างหน้า 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
๓.๒ การบริหารจัดการอาคาร 
การปรับปรุงจุดปรุงอาหารภายนอกอาคารและการก าจัดกลิ่นอาหารภายใน

อาคาร 
       นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส.  การปรับปรุงจุดปรุงอาหารภายนอกอาคาร ธพส. 
ได้ด าเนินการจัดเตรียมสถานที่เพ่ือปรับปรุงตกแต่งเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดจ้างตกแต่ง 
       การก าจัดกลิ่นอาหารภายในอาคาร  

  นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. ธพส. ได้จัดท าเครื่องดูดควันและกลิ่นอาหารเพ่ิม
อีก ๒๐ เครื่อง เพ่ือรองรับกิจกรรมบนลานอเนกประสงค์ 

  นายธีรวัฒน์ น าแสงวาณิช กรมที่ดิน เครื่องดูดควันสามารถลดควันได้แค่ไหน 
  นายรวิกร ลิมปิพงษ์ ธพส. ส าหรับเครื่องดูดควันจะมีแผ่นกรองคาร์บอน และสาร

กรองกลิ่นด้านบนเครื่องดูดควัน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

   การปรับปรุงพ้ืนที่สูบบุหรี่ 
   นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. เพ่ิมขนาดของศาลาให้เพียงพอต่อผู้สูบบุหรี่ และ 

ผู้สูบบุหรี่สามารถเข้าไปสูบในศาลาที่จัดไว้ให้ได ้ทั้งนี ้ธพส.ขอความร่วมมือหน่วยงานช่วยประชาสัมพันธ์ภายใน
หน่วยงานส าหรับผู้ที่สูบบุหรี่ให้ไปสูบในจุดที่ทางธพส. จัดไว้ให้ 



 
ฉบับรับรอง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานชุดย่อย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

-๓- 
 

นางสาวนราวดี ศิริแก้ว ศาลล้มละลายกลาง แจ้งว่า มักจะมีคนไปสูบบุหรี่
บริเวณประตูทางเข้า ๗ ท าให้มีกลิ่นเข้าตัวอาคาร โดยเฉพาะประตูทางเข้า-ออกอาคาร ที่มีการเปิดประตูไว้ก็
จะมีกลิ่นเข้าไปในอาคาร 

นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. ธพส. เร่งด าเนินการจัดสถานที่สูบบุหรี่ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย กรณีท่ีจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว ธพส.ต้องด าเนินการตามกฎหมายให้ผู้สูบบุหรี่ไปสูบยังสถานที่ที่จัดไว้
ให้ 

นายธีรวัฒน์ น าแสงวาณิช กรมที่ดิน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ไม่ให้สูบบุหรี่บริเวณทางหนีไฟ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

                แผนการท าความสะอาดระบบปรับอากาศ 
นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. จะมีการท าความสะอาดระบบปรับอากาศที่

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์โดยจะเริ่มด าเนินการวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่ต้องระงับการเข้าด าเนินการล้างระบบ
ปรับอากาศเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทั้งนี้ ธพส.จะเริ่มเข้าด าเนินการอีกครั้งในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

    มติที่ประชุม รับทราบ 
 

การเพิ่มจุดชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าแห่งใหม่  
นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. การให้บริการจุดชาร์จรถขับเคลื่อนด้วยพลังงาน

ไฟฟ้าแห่งใหม่จากเดิมที่ ธพส. ได้ให้บริการจุดจอดชาร์จรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ณ อาคารธนพิพัฒน์ 
ปัจจุบันจึงได้ส ารวจจุดจอดชาร์จรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแห่งใหม่ เพ่ือให้บริการแก่ข้าราชการ พนักงาน 
และประชาชนผู้มาติดต่อให้เพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

จุดที่ ๑. บริเวณทางออกอาคารฝั่งทิศตะวันออก อาคารรัฐประศาสนภักดี 
จุดที่ ๒. บริเวณก่อนทางเข้าอาคารศูนย์ประชุมทรงกลม 
จุดที่ ๓. บริเวณทิศใต้อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการ 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 
การปรับปรุงห้องอาบน้ าทิศตะวันออก ชั้น ๕ อาคารรัฐประศาสนภักดี 
นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. มีแผนปรับปรุงห้องอาบน้ าเพ่ือรองรับผู้มาใช้

บริการ Sky Running โดยแบ่งให้มีห้องอาบน้ าส าหรับผู้ชาย ๒ ห้อง และผู้หญิง ๒ ห้อง ในบริเวณชั้น ๕ ฝั่งทิศ
ตะวันออก ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงชั้น ๕ ทั้งนี้ ธพส. ได้เห็นถึงความจ าเป็นและเพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการจึงได้มีการปรับปรุงบริเวณ ชั้น ๔ อีกหนึ่งห้องคาดว่าจะเปิดใช้บริการใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 



 
ฉบับรับรอง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานชุดย่อย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

-๔- 
 

การปรับปรุงห้องน้ าทิศใต้ (S๓) ชั้น ๗ อาคารรัฐประศาสนภักดี  
นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. ธพส. มีแผนปรับปรุงห้องน้ าทิศใต้ ชั้น ๗ บริเวณ

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๓  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

      โครงการรณรงค์ก าจัดสัตว์และแมลงรบกวน 
   นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. เนื่องจากในระยะนี้ ธพส. มีมาตรการปิดพ้ืนที่ให้

นั่งรับประทานอาหารในศูนย์อาหาร ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องน าอาหารขึ้นไปรับประทานที่หน่วยงานท าให้มีเกิด
แหล่งอาหาร ทาง ธพส. จึงท าการวางเหยื่อพิษหน่วยงานที่ตรวจสอบพบว่ามีหนูค่อนข้างเยอะจ านวน ๖ 
หนว่ยงาน ซึ่งสามารถเก็บซากหนูได้ ๒๕ ตัว 

   นายธีรวัฒน์ น าแสงวาณิช กรมท่ีดิน ธพส. ได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
หรือไม ่

   นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. ทางธพส. ได้ให้ RM ประสานงานหน่วยงาน
โดยตรงในการขออนุญาตก่อนเข้าพ้ืนที่ 

มติที่ประชุม รับทราบ    
 
     ๓.๓ การบริหารจัดการด้านการจารจรและขนส่งรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติฯ  
     ถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กับถนนก าแพงเพชร ๖ (Local 
Road) และถนนวิภาวดี-รังสิตและถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กับถนนประชาชื่น 
     นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. ยังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากการขอข้ามทาง
รถไฟจะมีชดเชยค่าใช้จ่าย  

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) 

   นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. ขอรายงานความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสาย สี
ชมพู (แคราย-มีนบุรี) ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. สถานะการด าเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ณ สิ้นเดือนมกราคม 
๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๓ 
- งานก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จร้อยละ ๕๑.๙๖ 
- งานระบบรถไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ ๔๗.๕๐ 
- ภาพรวมโครงการ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐.๑๗ 
๒. สถานะการพิจารณาก่อสร้าง Sky Walk : ปัจจุบัน จากการหารือร่วมกัน  

รฟม. แจ้งว่าไม่สามารถด าเนินการก่อสร้าง Sky Walk ได้ ธพส. จึงอยู่ในระหว่างการศึกษาออกแบบระบบ



 
ฉบับรับรอง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานชุดย่อย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

-๕- 
 

ขนส่งมวลชนและศึกษาทบทวนระบบจราจรโดยรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งรวมถึงแนวทางการ
เชื่อมต่อการเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้า  

นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. ยังไม่มีข้อมูลความคืบหน้า 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

      ๓.๔ รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในช่วง
สถานการณ์แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (โควิด-๑๙)  

   ตามที่ประเทศไทยประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สาย
พันธุ์ใหม่ (โควิด-๑๙) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) เห็น
ถึงความส าคัญการป้องกันและการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจึงจัดให้มีมาตรการต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ธพส. จัดให้มีจุดคัดกรองแก่ข้าราชการและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายใน
ศูนย์ราชการฯ  

๒. ธพส. จัดซื้อเครื่องวัดความร้อน (Thermal Scan) ของร่างกายเพ่ือเป็นจุดคัด
กรองตามนโยบายบริเวณทางเข้าอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ด้านทิศใต้ ชั้น ๑ และด้านทิศตะวันออก ชั้น ๒ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ด้านทิศตะวันออก ชั้น ๒ และด้านทิศใต้ ชั้น ๒ 

๓. ธพส. จัดให้มีการฉีดพ่นละอองสเปย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน พ้ืนที่ส่วนกลาง
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารรัฐประศาสนภักดี และอาคารจอดรถ 

๔. ธพส. เพิ่มจุดบริการเจลล้างมือตามจุดสัมผัสต่าง ๆ  
๕. ธพส. ขอความร่วมมือเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing ในการใช้

บริการภายในศูนย์อาหาร 
๖. ธพส. ได้มีการติดตามสถานการณ์หน่วยงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้อยู่

ในกลุ่มเสี่ยง 
๗. ธพส. จัดให้มีอุโมงค์พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อบริเวณประตูทางเข้า 
๘. ธพส. เพิ่มความถ่ีในการท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลางด้วยแอลกอฮอล์ 
๙. ธพส. จัดพ้ืนที่ในการโดยสารลิฟต์ร่วมกัน จ ากัดจ านวนผู้ใช้ครั้งละ ๕ ท่านต่อ

ลิฟต์ ๑ ตัว 
นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระ

เกียรตฯิ ๙ ราย มีผู้สุ่มเสี่ยง ๓๔๐ ราย ส าหรับผู้ติดเชื้อโควดิ-๑๙ เป็นผู้ที่ได้รับเชื้อมาจากภายนอกซึ่งไม่ได้มี
การติดมาจากภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ขอความร่วมมืองดใช้ประตูหนีไฟเข้า-ออกอาคาร 
    เนื่องจาก ธพส. มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จึงมี

มาตรการปิดประตูหนีไฟงดใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออกอาคาร โดยก าหนดให้ใช้ประตูหลักเพ่ือผ่านจุดคัดกรอง
ตามท่ี ธพส. ก าหนดไว้    
       นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ยังมีการระบาด 
ธพส. จึงเพ่ิมมาตรการจ ากัดการเข้า-ออกอาคาร เพ่ือให้มีการตรวจวัดอุณภูมิก่อนเข้าใช้อาคาร จึงขอความ



 
ฉบับรับรอง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานชุดย่อย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

-๖- 
 

ร่วมมือหน่วยงานงดใช้ประตูหนีไฟเป็นเส้นทางเข้า-ออกอาคาร กรณีมีความจ าเป็นในการขนของก็สามารถขอ
เปิดเป็นกรณไีปได ้

 มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือหน่วยงานภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติฯ ใช้ Application ไทยชนะ 

เนื่องจากรัฐบาลได้ก าหนดการใช้ Application ไทยชนะเพ่ือติดตามตาม
สถานะการเข้าใช้บริการของบุคคลในสถานที่ต่าง ๆ จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานลงทะเบียนเพ่ือใช้ 
Application 

นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส.  แจ้งว่า ส านักงานเขตหลักสี่ได้เข้าตรวจสอบ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้พ้ืนที่ อาทิเช่น Sky Running ห้องโยคะ 
ศูนย์อาหาร เป็นต้น ธพส. จะเริ่มเปิดใช้บริการในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๖๓ ซึ่งเขตขอความร่วมมือให้หน่วยงาน
ลงทะเบียนเพ่ือใช้ Application ไทยชนะ โดยหน่วยงานจะต้องระบุจ านวนพนักงานและประมาณการผู้เข้ามา
ติดต่อ ๑ การลงทะเบียนต่อ ๑ หน่วยงาน ซึ่งจะต้องแอดมินคอยดูแล กรณีที่มีผู้มาติดต่อเกินกว่าที่ก าหนดใน 
Application จะแสดงให้เห็นว่าแออัดใน Application เพ่ือเป็นการจ ากัดการเข้าพ้ืนที่ลดความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค หากกรณีที่พบผู้ติดเชื้อเขตจะสามารถสืบค้นข้อมูลของผู้มาติดต่อภายในศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ หรือภายในหน่วยงานได้  

นายธีรวัฒน์ น าแสงวาณิช กรมที่ดิน กรณีที่มีผู้มาติดต่อเข้าใช้พ้ืนที่ภายใน
หน่วยงาน และหน่วยงานสามารถรองรับได้ ๒๐ คน หากมีคนที่ ๒๑ เข้ามาระบบจะแจ้งเตือนหรือไม่ 

นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. ระบบจะแจ้งเตือนว่ามีผู้ใช้บริการเต็ม โดย
พ้ืนที่จะถูกค านวณโดยพ้ืนที่หาร ๑.๓๐ ตร.ม. ส าหรับผู้มาติดต่อ กรณีที่ ธพส. เปิดให้บริการ Sky Running ก็
จะจ ากัดจ านวนผู้เข้าใช้ต่อรอบ ๑๐๐ คนต่อรอบการวิ่งและจะปิดเพื่อท าความสะอาด 

นายธีรวัฒน์ น าแสงวาณิช กรมที่ดิน จากวีดีทัศน์ที่ทาง ธพส. ได้จัดท าขึ้นมา
นั้น หน่วยงานอยากให้ ธพส. ท าอะไรเพิ่มเติมบ้าง เพ่ือที่ทางธพส.จะน าไปพิจารณาปรับปรุง 

นายสุรศักดิ์ ศิริรัตน์ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
อยากให้ ธพส. ก าหนดความหนาแน่นของผู้มาติดต่อภายในหน่วยงาน เพ่ือจะได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. การก าหนดผู้เข้ามาติดต่อต้องค านวณตาม
ขนาดของพ้ืนที่แต่ละหน่วยงาน 

นายธีรวัฒน์ น าแสงวาณิช กรมที่ดิน ขอให้ ธพส. เข้มงวดในการท าความ
สะอาดตามมาตรฐานการป้องกันโควิด-๑๙ 

นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. ธพส.ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ความถี่ในการท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อทุกชั่วโมง และขอความร่วมมือในการสวม
หน้ากากและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ตลอดเวลาที่อยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือเป็นการป้องกัน
ตนเอง 

พ.ต.ท.จิตต์ประสงค์ ค าศรีจันทร์ กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประตูด้านทิศใต้ไม่มีการสแกนไทยชนะ 



 
ฉบับรับรอง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานชุดย่อย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

-๗- 
 

นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. เนื่องจากทิศใต้มีผู้เข้ามาติดต่อเป็นจ านวน
มาก ธพส.จึงจัดให้มีการสแกนอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร หากมีการให้สแกนไทยชนะจะท าให้ มีความ
ล่าช้า ธพส. ขอขอบคุณหน่วยงานในการ Add Line เพ่ือให้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ติดต่อกันระหว่าง
หน่วยงาน กรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนอย่างน้อยก็สามารถติดต่อประสานงานท่านอ่ืนๆ ภายในกลุ่มได้ 

นายธีรวัฒน์ น าแสงวาณิช กรมที่ดิน ขอชื่นชม ธพส. มีการพัฒนาการซ่อม
เร็วขึ้นกว่าเดิม ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว จึงขอให้ดีแบบนี้ไปเรื่อย ๆ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
นายเอกชัย อารีย์วัฒนานนท์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ขอ

สอบถามเรื่องท่ีจอดรถชั้น ๔ ที่จะจัดเป็นที่จอดรถผู้มาติดต่อ ธพส. จัดท าเสร็จแล้วหรือไม่ เนื่องจากจะเสนอให้
จัดท าเพียงครึ่งเดียวก่อน เพราะท่ีจอดรถชั้น ๓ และชั้น ๕ มีไม่เพียงพอต่อข้าราชการ อยากให้ทาง ธพส. ดูแล
ข้าราชการก่อน 

นายธีรวัฒน์ น าแสงวาณิช กรมที่ดิน กรณีที่เป็นรถของหน่วยงานต้องขอ
ความอนุเคราะห์ทาง ธพส. จอดรถฟรี  

นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส.  ธพส.จะจัดให้มีเครื่อง E-stamp ส าหรับ
หน่วยงานเพ่ือเป็นให้ผู้มาติดต่อน าบัตรไปสแกนและในช่วงแรกอยู่ในขั้นทดลองใช้ระบบยังไม่มีการเก็บค่าจอด
รถ  

นางกุลภัสสรณ์ รัตอาภา ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ กล่าวขอขอบคุณ ธพส. 
ในการแก้ไขเครื่องปรับอากาศไม่เย็นจ านวน ๔๐ ตัว 

นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. เนื่องจากศาลอุทธรณ์ฯ ได้ย้ายเข้ามาแทน 
ศาลฎีกาเครื่องปรับอากาศไม่เย็นอาจเกิดมาจากการตกแต่งที่ปิดบังทิศทางของเครื่องปรับอากาศท าให้ไม่มี  
ความเย็นซึ่ง ธพส. อยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไข ขณะนี้ RM ได้ท าการเดินส ารวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน ส ารวจสายน้ าดีห้องครัวและห้องน้ าภายในหน่วยงานเพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดความเสียหายจาก
สายน้ าที่ช ารุด และให้ค าแนะน าหน่วยงานหากเห็นว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพไม่เหมาะสมในการใช้งาน หาก
หน่วยงานมีอุปกรณ ์ธพส. ยินดีช่วยเปลี่ยนให้  

พ.ต.ท.จิตต์ประสงค์ ค าศรีจันทร์ กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เครื่องปรับอากาศบริเวณหน้าห้องผู้บังคับการฯ รั่วบ่อยขอให้ ธพส. ช่วยด าเนินการแก้ไขโดย
ด่วน 

นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจเพ่ือปรับปรุง
ระบบปรับอากาศ 

นายธีรวัฒน์ น าแสงวาณิช กรมที่ดิน ขอให้ ธพส. ด าเนินการแก้ไขเพ่ือ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 



 
ฉบับรับรอง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานชุดย่อย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

-๘- 
 

นางสาวนราวดี ศิริแก้ว ศาลล้มละลายกลาง ห้องน้ าส่วนกลางมีการอุดตัน 
ฝาชักโครกช ารุด และงดใช้งาน ๔-๕ ห้อง ซึ่งทาง ธพส. มีระยะเวลาในการเปลี่ยนหรือไม่ จึงขอให้ ธพส. 
ด าเนินการแก้ไข  

นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. อยู่ระหว่างการรวบรวมปัญหาและตรวจเช็ค
อุปกรณ์ เพ่ือส่งมอบให้ส่วนงานวิศวกรรมจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือเก็บเป็นอะไหล่ส ารอง  

นางสาวนราวดี ศิริแก้ว ศาลล้มละลายกลาง กระดาษช าระมีการก าหนด
สเปคให้หนากว่านี้ได้หรือไม่ เนื่องจากความบางของกระดาษช าระท าให้ต้องใช้ในปริมาณท่ีมาก 

นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. คุณสมบัติของกระดาษเป็นแบบมาตรฐานที่
ส่วนราชการใช้ 

นายธีรวัฒน์ น าแสงวาณิช กรมที่ดิน เนื่องจากเคยเห็นว่ามีการดึงกระดาษ
ช าระมาใช้ในปริมาณที่เยอะมากเกินความจ าเป็น ดังนั้นจึงขอความร่วมมือหน่วยงานให้ใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด 

พ.ต.ท.จิตต์ประสงค์ ค าศรีจันทร์ กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระดาษช าระห้องน้ าส่วนกลางบางมาก ถ้าใช้กระดาษที่หนากว่านี้ก็จะสามารถใช้ได้ใน
ปริมาณที่น้อยลงกว่าเดิม 

นางพันสิริ รัตนบุรี ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอเสนอให้ท า
ป้ายแจ้งสถานะการซ่อมแซม ว่าอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข ถ้าสามารถระบุช่วงเวลาในการซ่อมที่แล้วเสร็จจะ
ท าให้ทราบถึงสถานะการซ่อมแซม 

นางสาวภคพร ช้อนทอง ธพส. ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หน่วยงานเรื่องการ
บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย หน่วยงานใดสนใจที่จะเปิดรับบริจาคโลหิตภายในหน่วยงานสามารถ
ประสานงานแจ้งความประสงค์มาท่ี ธพส. คุณอรธีราได ้
           นายธีรวัฒน์ น าแสงวาณิช กรมที่ดิน ขอพ้ืนที่ส่วนกลางในการตั้งบูทฉีด
วัคซีนไข้หวัดใหญ่เพ่ือให้ข้าราชการได้ฉีดในราคาพิเศษ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

 
 
 

      (นางสาวภคพร ช้อนทอง)         (นางสาวธัญญ์ฐิตา ไชยพัฒนนันท์)           
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด    บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด    
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม                     ผู้บันทึกการประชุม 
  


