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บทที่ 1 ข้อมูลองค์กร 

 

1.1 ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 อนุมัติตามมติคณะกรรมการอ านวยการจัดระบบ

ศูนย์ราชการ ครั้งที่ กศร. 2/2547 (วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2547) ให้กระทรวงการคลังจัดตั้ง บริษัท ธนารักษ์พัฒนา-
สินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และให้กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานก ากับดูแล ธพส. ต่อมาได้ 
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2547 โดย
กระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 99.99 ธพส. มีหน้าที่ลงทุนก่อสร้างอาคารและบริหารโครงการศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ 
และบริหารจัดการทรัพย์สินอ่ืนตามนโยบายของรัฐบาล  ซึ่งภารกิจของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด มุ่งเน้น
ให้เกิดการใช้ที่ดินราชพัสดุให้คุ้มค่าเต็มศักยภาพที่มีอยู่ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินทรัพย์ของรัฐ สร้างรายได้ให้รัฐบาล 
และกระตุ้นให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตข้าราชการ ตลอดจนการให้บริการประชาชนอันเป็นกุญแจส าคัญในการ
พัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

1.2 วัตถุประสงค ์
1) องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการด าเนินโครงการเชิงสังคม 
2) สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าขององค์กร 
3) มีกระบวนการจัดการอาคารที่ได้มาตรฐาน 
4) ระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า 
5) เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
6) พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีขีดความสามารถสูง 
7) ผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสม มีฐานะการเงินมั่นคง 
8) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส. 

1.3 โครงสร้างองค์กรและอัตราก าลัง 
คณะกรรมการ ธพส. จะจัดให้มีการทบทวนโครงสร้างองค์กรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานและมีความสอดคล้องกับบริบทองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง รองรับการด าเนินงานตามภารกิจ สามารถผลักดัน
การด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ธพส. จึงได้จัดโครงสร้างองค์กรปัจจุบัน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้บริหาร
สูงสุดขององค์กรท าหน้าที่บริหารกิจการ ซึ่งกรรมการผู้จัดการมาจากการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท มีก าหนด
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตามสัญญาจ้าง และมีรองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ช่วยดูแลการบริหาร
ในแต่ละสายงาน โดยโครงสร้างองค์กร ธพส. ได้แบ่งออกเป็น 14 ฝ่าย ดังนี้ 
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1) ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ 
2) ฝ่ายบริหารอาคาร 
3) ฝ่ายการตลาด 
4) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
5) ฝ่ายดิจิทัล 
6) ฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง 
7) ฝ่ายการเงิน 
8) ฝ่ายบัญชี 
9) ฝ่ายกฎหมาย 
10) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
11) ฝ่ายจัดซ้ือ 
12) ฝ่ายอ านวยการ 
13) ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
14) ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ Compliance Unit ที่ขึ้นตรงกับ 

กรรมการผู้จัดการ มีรายละเอียดปรากฏดังภาพ 

• โครงสร้างองค์กร 

 

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 
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• รายนามคณะกรรมการ 

 
นอกจากนี้ เพ่ือให้การก ากับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีใน

รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการ ธพส. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาประเด็นที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนิน
ธุรกิจ การบรรลุเป้าหมายและภารกิจองค์กร โดยได้พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายด้าน ทั้ง
ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ และความสามารถ ท าหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลและเสนอแนวทางพิจารณา
ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการบริหาร 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4) คณะกรรมการกฎหมาย 
5) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 
6) คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร 
7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
8) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ 
9) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

• อัตราก าลัง 
1) พนักงาน   

ธพส. มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 151 คน แบ่งเป็นเพศชาย 66 คน หรือร้อยละ 44  เพศหญิง 85 คน หรือร้อยละ 
56 อายุต่ ากว่า 32 ปี 32 คน อายุตั้งแต่ 32 – 45 ปี 76 คน และอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป 43 คน รายละเอียดการจ าแนก
พนักงานตามระดับการบริหาร ดังนี้ 
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พนักงานจ าแนกตามเพศระดับการศึกษาและอายุ  

กลุ่ม 
เพศ (คน) ระดับการศึกษา อาย ุ(ปี) 

รวม
ทั้งหมด 
(คน) 

ชาย หญิง ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี <32 32- 45 > 45  
ผู้บริหารระดับสูง 5 1 2 4 - - - 6 6 
ผู้บริหารระดับกลาง 21 24 - 36 9 - 20 25 45 
เจ้าหน้าท่ี 40 60 - 28 72 32 56 12 100 

รวม 66 85 2 68 81 32 76 43 151 

2) ลูกจ้าง  

ลูกจ้างของ ธพส. ปัจจุบันมี จ านวน 35 คน จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอายุ ดังนี้ 

กลุ่ม 
เพศ (คน) ระดับการศึกษา อาย ุ(ปี) 

รวม
ทั้งหมด 
(คน) 

ชาย หญิง ปริญญาตร ี ปวส. ปวช. ต่ ากว่า ปวช. <32 32- 45 > 45  
ลูกจ้าง 25 10 11 10 1 13 15 16 4 35 

หมายเหตุ : ข้อมูลพนักงานและลกูจ้าง ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 

--------------------------- 
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บทที่ 2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 

 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
ธพส. ใช้เครื่องมือ PESTEL ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร  

 
จากปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 
• Political การเมือง 
• Economic เศรษฐกิจ 
• Social สังคม 
• Technology เทคโนโลยี  
• Environment สภาพแวดล้อม 
• Legal กฎหมาย 
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2.1.1 ด้านนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง (Policy : P) 

ธพส. ได้พิจารณาน านโยบายรัฐบาล แผนแม่บทและประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งอาจมีผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อการด าเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานของ ธพส. มาวิเคราะห์เพ่ือประกอบการวางแผนวิสาหกิจ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ธพส. ได้น้อมน าแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
ภายใต้ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน ควบคู่กับการมีความรู้และคุณธรรม 

2) ยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

 
ภาพแสดง ยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ   ให้สอดคล้อง
บูรณาการกัน เป็นที่มาของการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน  (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ  (6) ยุทธศาสตร์ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
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แต่ละด้าน ได้จัดท าแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท ซึ่งจะมีผล
ผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ธพส. จึงได้พิจารณาน าประเด็นที่เกี่ยวข้องของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 4 ประเด็นหลัก มาประกอบการพิจารณา ดังนี้ (1) ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ (2) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน (3) ประเด็นการบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ และ (4) ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ส านักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 - 
2580) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ 
ต่อไป และได้เชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยก าหนดแนว
ทางการพัฒนา เพ่ือเป็นกรอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
แผนแม่บทดังกล่าว มีจ านวน 23 ฉบับ ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การเกษตร 4) อุตสาหกรรม
และการบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
21) การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม  

ธพส. มีส่วนเกี่ยวกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ (6) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ (18) แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (20) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาบริการประชาชนและ
การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ และ (21) แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4) แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้าน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ได้ก าหนดให้การปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความสงบ เรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง   มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) 
สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า และ (3) ประชาชนมีความสุข มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  ทั้งนี้ ให้ด าเนินการจัดท าแผน การปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งปีหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้ 
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลาห้าปี โดยก าหนดขั้นตอนและวิธีด าเนิน การให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560  

ธพส. มีส่วนเกี่ยวกับแผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 3 แผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ด้านที่ 5 
แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 8 แผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านที่ 9  
แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม ด้านที่ 10 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานและ ด้านที่ 11 แผนปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมในการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
กรอบหลักการของการวางแผนฯ 12 ได้น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มี
การกระจายรายได้และการพัฒนาอย่างเท่าเทียม มีระบบนิเวศที่ดี สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ส าคัญ 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

 
ภาพแสดง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 (1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ภายใต้แนวคิด “คนไทยใฝ่ดี มีวินัย สร้างสรรค์นวัตกรรม 
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน”  

(2) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรม
และเข้มแข็ง”  

(3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “พัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง
และทั่วถึง เพ่ือมุ่งสู่การมีรายได้สูงอย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน  ด้วยนวัตกรรม”  
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(4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “คืนสมดุลสู่ธรรมชาติ เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน”  

(5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด 
“เสริมสร้างพื้นฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ”  

(6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ภายใต้แนวคิด 
“ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม”  

(7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ภายใต้แนวคิด “โครงสร้างพ้ืนฐานก้าวไกล พัฒนาไทยสู่
ทศวรรษหน้า”  

(8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “รุกไปข้างหน้าด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม”  

(9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด “กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างสมดุล”  
(10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา ภายใต้แนวคิด “ใช้จุดเด่นให้เป็นประโยชน์ ขยายความ

ร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่”  
ซึ่ง ธพส. ได้พิจารณาน ายุทธศาสตร์ที่ (3) (4) (6) และ (9) ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาประกอบการ

จัดท าแผนวิสาหกิจ  

5) ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคแห่งชาติฉบับที่ 13 คาดว่าจะประกาศใช้ใน
เดือนตุลาคม 2565 เพ่ือเป็นแผนระดับชาติอีกฉบับที่ครอบคลุม ก าหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศตั้งแต่ปี 2566 – 2570 เป้าหมายหลักที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 คือ พลิกโฉมประเทศไทย ไปสู่
เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน ข้อแตกต่างของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 13 กับแผนพัฒนาฯ ฉบับอ่ืนๆ คือ 
แผนฉบับนี้ได้เลือกเอาเป้าหมายที่จะก าหนดเป็นเรื่องส าคัญเฉพาะไม่ได้ก าหนดให้ครอบคลุมทุกประเด็นทั้งหมดทุกด้าน 
เนื่องจากประเทศไทยยังมีแผนที่คลุมอยู่ คือ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นภาพรวมที่หน่วยงานต่างๆ ต้องท าตามกรอบ
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ดังกล่าว โดย 4 ประเด็นที่เป็นหัวใจของแผนแบ่งออกเป็น 13 จุดหมาย ได้แก่ (1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย เกษตรมูลค่าสูง การท่องเที่ยวเชิงคุณค่า การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า การแพทย์ครบ
วงจร ประตูการค้าโลจิสติกส์ และเศรษฐกิจดิจิทัล (2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค ได้แก่ การสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SME พัฒนาเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ ขจัดความยากจนข้ามรุ่น สร้างความคุ้มครองทางสังคม (3) การสร้างวิถีชีวิตที่
ยั่งยืน โดยเน้นที่เศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างสังคมคาร์บอนต่ า การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และ (4) ส่งเสริมให้เกิด
ปัจจัยสนับสนุนในการพลิกโฉมประเทศ ได้แก่ ก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง และภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

6) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 โดยนโยบายรัฐบาลฉบับนี้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญ และใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แนวทางของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และความต้องการของประชาชน 
มาเป็นแนวทางการก าหนดนโยบาย ประกอบด้วย 12 ด้าน ดังนี้  

นโยบายที่ 1 : การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
นโยบายที่ 2  : การสร้างความมัน่คงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
นโยบายที่ 3 : การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบายที่ 4 : การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
นโยบายที่ 5 : การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
นโยบายที่ 6 : การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
นโยบายที่ 7 : การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
นโยบายที่ 8 : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายที่ 9 : การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
นโยบายที่ 10 : การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
นโยบายที่ 11 : การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายที่ 12 : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

ธพส. พิจารณาน านโยบายด้านที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาในด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

7) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ และยุทธศาสตร์ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ  

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ 2560 – 2564 โดยมี
เป้าหมายหลัก คือ “รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  
เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินบทบาทในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศในด้านต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมายและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  
10 มีนาคม 2564 มีมติรับทราบการขยายระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจฯ ที่จะสิ้นสุดในปี 2564 ไปอีก 1 ปี 
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โดยจะสิ้นสุดในปี 2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการบังคับใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564   สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คนร. ได้เวียนแจ้งความเห็นเชิงนโยบาย
ดังกล่าวต่อรัฐวิสาหกิจ โดยในปี 2565 ให้รัฐวิสาหกิจยังคงต้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจทั้ง 5 ด้านของ
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจฯ และให้เพิ่มเติมยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) คือเป็น
การพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ดังนี้   

ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 - 2564 โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดปี 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
วัตถปุระสงค์ : 
1) เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีบทบาทและทิศทางท่ีชัดเจนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ 
2) เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจด าเนินงานได้ครบถ้วนตามบทบาทและเป้าหมายการด าเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ของประเทศ 
เป้าหมายการพัฒนา : 
1) รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีบทบาทและทิศทางการด าเนินงานชัดเจนภายในปี ๒๕๖๕ 
2) รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนและด าเนินงานตามบทบาทและเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วน 
แนวทางพัฒนา : 
1) กระทรวงเจ้าสังกัด รัฐวิสาหกิจ สศช. และกระทรวงการคลัง สร้างความชัดเจนในบทบาทและทิศทางการ

ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะท าให้ภารกิจและบทบาทของ
รัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นการปรับบทบาทรัฐวิสาหกิจให้เป็นเพียงผู้ให้บริการเป็นหลัก (Operator) ลดการ
ด าเนินงานที่ซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนบทบาทที่
ชัดเจนของรัฐวิสาหกิจ 

2) รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับบทบาทและทิศทางการด าเนินงานที่
ชัดเจนข้างต้น 

3) กระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
วัตถุประสงค์ : 
1) เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุนที่สอดคล้องกับบทบาทและมีทิศทางการด าเนินงาน 
2) เพ่ือให้ภาครัฐสามารถวางแผนและก ากับการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจอย่างบูรณาการในระยะยาว 
3) เพ่ือให้ภาครัฐสามารถวางแผนและจัดหาแหล่งเงินลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักวินัยการเงิน 
เป้าหมายการพัฒนา : 
1) ภาครัฐมีแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี 
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2) ภาครัฐก าหนดให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจมีแหล่งเงินลงทุนที่เหมาะสมครบถ้วนทุกโครงการ 
โดยค านึงถึงทางเลือกในการลงทุนที่สามารถลดภาระงบประมาณของรัฐและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและ 
ตลาดทุน 

แนวทางพัฒนา : 
1) กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจจัดท าแผนการลงทุนขนาดใหญ่ระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับบทบาทและทิศ

ทางการด าเนินงาน โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรร่วมระหว่างรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐอ่ืน (Synergy) เพ่ือลด
การลงทุนที่ซ้ าซ้อน 

2) กระทรวงการคลัง สศช. และส านักงบประมาณ รวบรวมและจัดท าแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ
ระยะ 5 ปี โดยค านึงถึงล าดับความส าคัญ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องและความพร้อมของโครงการ 

3) กระทรวงการคลังและส านักงบประมาณพิจารณาก าหนดแหล่งเงินลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ
ให้ครบถ้วนและเหมาะสมกับโครงการ โดยเน้นให้มีการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือก เช่น การให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) 
เป็นต้น เพ่ือลดภาระงบประมาณของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความย่ังยืนในระยะยาว 
วัตถุประสงค์ : 
1) เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งเพียงพอที่จะด าเนินงานตามบทบาทและภารกิจได้ 
2) เพ่ือแก้ไขปัญหาทางการเงินให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ประสบผลการด าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง 
3) เพ่ือให้ภาครัฐมีกลไกสนับสนุนทางการเงินรัฐวิสาหกิจกรณีที่ต้องด าเนินงานตามนโยบายรัฐ 
เป้าหมายการพัฒนา : 
1) รัฐวิสาหกิจมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเพียงพอต่อการด าเนินงานและการลงทุนตามบทบาทและ

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ต่างๆ ของประเทศ 
2) รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาทางการเงินได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
3) ภาครัฐมีกลไกในการสนับสนุนทางการเงินแก่รัฐวิสาหกิจในการด าเนินงานตามบทบาทและภารกิจ 
แนวทางพัฒนา : 
1) รัฐวิสาหกิจสร้างความมั่นคงด้านรายได้ มีการควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และบริหาร

ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรายได้เพ่ิมเติม 
2) กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงการคลัง และรัฐวิสาหกิจ ร่วมจัดท าแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจที่มีปัญหา

ด้านการเงิน โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนต่อเนื่องต้องจัดท าแผนพลิกฟ้ืนกิจการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนทางการเงิน 
3) กระทรวงการคลังและกระทรวงเจ้าสังกัดจัดให้มีระบบสนับสนุนทางการเงินแก่รัฐวิสาหกิจ เช่น การให้เงิน

อุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (Public Service Obligation : PSO) หรือ การแยกบัญชีธุรกรรมเชิงนโยบาย
รัฐ (Public Service Account : PSA) เป็นต้น เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีความแข็งแกร่งทางการเงินเพียงพอในการให้บริการ
ตามนโยบายรัฐ ทั้งนี้ ในการสนับสนุนจะต้องสะท้อนถึงคุณภาพและต้นทุนที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการตาม
นโยบาย 

4) รัฐวิสาหกิจจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่ค านึงถึงผลกระทบต่อรายได้ ค่าใช้จ่ายและ
ภาระผูกพันที่จะส่งผลกับฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และ
แผน DE 

วัตถุประสงค์ : 
1) รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนางานและการให้บริการแก่ประชาชน 
2) รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
2) รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านที่เก่ียวข้อง 
เป้าหมายการพัฒนา : 
1) รัฐวิสาหกิจมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการให้บริการและด าเนินงาน 
2) รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
3) รัฐวิสาหกิจมีบทบาทที่ท าให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคม 
แนวทางพัฒนา : 
1) ให้รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Disruptive Technology) รวมถึง

การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เก่ียวข้องมาใช้ประโยชน์ในการผลิตและการบริการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 
2) รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมา

ช่วยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
3) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมินและรายงานผลตาม

มาตรฐานสากล 
4) รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และภาคส่วนอื่นในการพัฒนางานตามบทบาท 
5) ให้รัฐวิสาหกิจจัดท าฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และเปิดเผยให้สาธารณชนได้ใช้ร่วมกัน (Open Data) 

สนับสนุนระบบสารสนเทศ รวมถึงการวิจัยด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
วัตถุประสงค์ : 
1) รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลเป็นองค์กรคุณธรรม 
2) ระบบก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจมีความชัดเจนสอดคล้องกับรูปแบบและบทบาทของรัฐวิสาหกิจ 
3) รัฐวิสาหกิจมีบุคลากรที่มีศักยภาพ 
เป้าหมายการพัฒนา : 
1) โครงสร้างบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจที่สอดรับกับบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานภายใต้หลักเกณฑ์

ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรที่ดีของรัฐวิสาหกิจและและหลักธรรมาภิบาลของสากล 
2) รัฐวิสาหกิจทุกแห่งแสดงออกในการยอมรับและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  ที่

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง มีมาตรการทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างต่อเนื่อง 
3) รัฐวิสาหกิจให้ความส าคัญกับประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในการ

ตัดสินใจและการด าเนินการตามภารกิจ 
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4) รัฐวิสาหกิจทุกแห่งเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสที่สามารถอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจและการด า เนินการ
ได้ และมีกลไกการตรวจสอบการตัดสินใจและการด าเนินการ รวมทั้งมีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
เป็นมาตรฐาน 

5) รัฐวิสาหกิจมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจบนพ้ืนฐานของค่านิยมที่ยึดถือความเท่า
เทียมและความยุติธรรมอย่างมีจริยธรรม โดยมีผู้บริหารที่กล้าตัดสินใจและก ากับดูแลองค์กรด้วยความโปร่งใสและเป็น
ธรรม 

แนวทางพัฒนา : 
1) รัฐวิสาหกิจทบทวนระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจตาม

หลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและหลักธรรมาภิบาลสากล 
2) รัฐวิสาหกิจก ากับดูแลองค์กรและบุคลากร รวมทั้งบริษัทในเครือ ให้มีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร และสามารถอธิบายความจ าเป็นใน
การตัดสินใจได ้

3) รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และสารสนเทศสนับสนุนการ
บริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ 

4) รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ช่องทางในการสื่อสารสร้งสัมพันธ์ รวมทั้งน าระบu Integrity and Transparency Assessment (ITA) มาปรับใช้ และ
มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอแก่สาธารณะ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะจัดท าฐานข้อมูลกลางของรัฐวิสาหกิจเพ่ือก ากับ 
และติดตามการด าเนินการและเผยแพร่แก่สาธารณะ 

5) รัฐวิสาหกิจมีการทบทวนปรับปรุงระบบและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสรัดกุม และ
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง มีการตรวจสอบติดตามผลและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจน าระบบที่สนับสนุนความโปร่งใสมาใช้ เช่น Integrity Pact (IP) COST เป็นต้น 

6) รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรและกระบวนการบริหารงานบุคคลที่
สร้างความผูกพันต่อองค์กรและมีความโปร่งใส และยุติธรรม 

7) รัฐวิสาหกิจมีการจัดท าสมรรถนะและความรู้ที่จ าเป็น (Skill Matrix) ส าหรับคณะกรรมการ 
และผู้บริหารสูงสุด ที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ เพ่ือให้สามารถชับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตาม

ยุทธศาสตร์ 
8) รัฐวิสาหกิจมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร รวมทั้งมีกลไก

ก ากับ ติดตาม และส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
9) รัฐวิสาหกิจสรรหาและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการสร้างภาวะผู้น าเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงบริบทส าคัญ (Mega Trends) ของโลก อาทิ การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) (พัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิติ ได้แก่ 
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว(Green 
Economy) มาประกอบการด าเนินงาน (เพิ่มเติม) 

วัตถุประสงค์ : 
เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจก าหนดและด าเนินแผนงาน/โครงการต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ถูกต้อง 

เหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 - 2569 ให้การ
ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเรื่องโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

เป้าหมายการพัฒนา : 
รัฐวิสาหกิจสร้างเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟ้ืนฟู

ฐานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพให้มีคุณภาพที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
แนวทางพัฒนา : 
1) รัฐวิสาหกิจสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้

ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม สร้างความสามารถในการบริหารทรัพยากร และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร 

2) รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยการเพ่ิมความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ และ
พลังงาน พัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามระเบียงเศรษฐกิจเพ่ือการกระจายการเติบโตทางสังคม และเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน 

3) รัฐวิสาหกิจมีการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
โดยการพัฒนาสาขายุทธศาสตร์ (เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพและการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์) เตรียมก าลังคน ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทักษะ 
และความเชี่ยวชาญ สร้างและพัฒนาตลาดด้วยการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดพัฒนา
ปรับแก้กฎหมาย กฎระเบียบ และจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

4) รัฐวิสาหกิจสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการพัฒนา
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ขั้นแนวหน้า รวมถึงการเชื่อมต่อยุคหน้า (5G Connectivity) ยกระดับความสามารถของ
ก าลังคน และยกระดับเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2565 – 2570 และ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด    
 

หน้า  16 

ยุทธศาสตร์ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ 

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ภาพแสดงยุทธศาสตร์ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการแนวนโยบายภาพรวมสาขาสาธารณูปการ 
(Umbrella Statement) 

“การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับ
การเจริญเติบโตของเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เพ่ือมุ่งเน้น
เป้าหมายการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจในสาขาสาธารณูปการให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การได้รับบริการขั้น
พ้ืนฐานที่ทั่วถึง และสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคมเป็นส าคัญ รวมถึง       การเป็นเครื่องมือของรัฐในการกระจายความ
เจริญสู่พ้ืนที่เป้าหมาย โดยให้ความส าคัญกับการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม  

8) นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง  

นโยบายกระทรวงเจ้าสังกัดที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ “อุตสาหกรรมด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ของประเทศไทยมีลักษณะเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงและมีเอกชนในอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก โดยทิศทางใน
ปัจจุบันมีแนวโน้มการพัฒนาควบคู่กับการใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการลงทุนในอุตสาหกรรมพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์มีขนาดใหญ่ จึงควรพิจารณาแนวทางการให้ภาคเอกชนเข้าร่วมด าเนินโครงการอีกทางหนึ่ง เพ่ือสร้าง
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพและดิจิทัลให้เอ้ือ
ต่อการประกอบกิจกรรมอุตสาหกรรม และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม” ยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการคลัง 2) การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง  
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4) การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม และ 5) การคลังการเงินเพ่ือสิ่งแวดล้อม  เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง “การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ การใช้ที่ราชพัสดุเพ่ือสนับสนุนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและคลัส
เตอร์ การพิจารณามาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยการใช้
มาตรการทางการเงินการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อมฯ 

9) ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์  

วิสัยทัศน์ “บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพด้วยหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุล
และยั่งยืน” โดยกรมธนารักษ์ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพ่ือให้
เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (2) การบริหารทรัพย์สินเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ (3) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จากประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์ ธพส. จึง
ได้พิจารณาแนวทางการด าเนินงานภารกิจด้านที่ราชพัสดุระยะ 20 ปี ของกรมธนารักษ์ มาประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ธพส. ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุเพ่ือให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

10) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) 

ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุน
การท างานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริงและจะเปลี่ยน โครงสร้างรูปแบบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศก าลังเผชิญอยู่
หรือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสดังกล่าว รัฐบาลไทยจึงได้
จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัล โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
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11) ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

ประเทศไทย 4.0 เป็นแนวคิดการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย
นวัตกรรมและการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและปรับเปลี่ยนวิธีการคิด “ท ามากได้น้อย” เป็น     “ท าน้อยได้มาก” 
เพ่ือยกระดับประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดัก 3 ประการคือ (1) กับดักรายได้ปานกลาง (2)  กับดักความเหลื่อมล้ า 
และ (3) กับดักความไม่สมดุล โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก 3 ด้าน ประกอบด้วย ก) มุ่งเน้นองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและปัญญาอย่างแท้จริง ตลอดจนแนวทางให้ไทยเติบโตอย่างกระจาย ไม่กระจุก เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการ
สร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) ข) กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม
และทั่งถึง ด้วยการจัดสรรทรัพยากรรูปแบบใหม่ (Inclusive Growth Engine) และ ค) กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการเน้นความตระหนักและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth Engine) 

ภาพแสดง ความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ ธพส. แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฎิรูปประเทศ 12 ด้าน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 12 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 13 และนโยบายรัฐบาล 
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ภาพแสดงความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลกับยุทธศาสตร์ ธพส. 

 
12) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ COVID-19 พ.ศ. 2564 – 2565 
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายส าคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท ากลุ่ม

เปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และ
มีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยได้ระบุประเด็นการพัฒนา 4 ประการที่ควรให้
ความส าคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้า เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ  
“ล้มแล้ว ลุกไว หรือ Resilience” โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ธพส. คือ 

ประเด็นที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) เพ่ือลด
ความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น ผ่าน
การส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้ม ความต้องการมากขึ้นในอนาคต เพ่ือให้
เศรษฐกิจฐานรากเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

ประเด็นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้ สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่
ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจ ที่ปรับ
เปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความ
จ าเป็นในการด ารงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้ และสุขภาพ 
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ประเด็นที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling 
Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของประเทศ อาทิ การเร่งรัดพัฒนาและใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ การปรับปรุงกฎหมายและการด าเนินงานของภาครัฐให้ทันสมัย การพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม การเสริมสร้างความม่ันคงและศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการ
ส่งเสริมการมีร่วมจากภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือลดอุปสรรค ข้อจ ากัด และส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ
ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Economic : E) 
1) เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2564 และแนวโน้มปี 2564 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานสภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของ
ปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 7.5 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 2.6 ในไตรมาสแรกของปี 2564 และเป็นการกลับมา
ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานการขยายตัวที่ต่าผิดปกติในช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดระลอกแรกในเดือนเมษายน 2563 ด้านการใช้จ่ายการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวเร่งขึ้น การบริโภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัว ขณะที่ การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐชะลอลง และการ
ส่งออกบริการลดลง ด้านการผลิต สาขาการผลิตอุตสาหกรรมและสาขาเกษตรกรรมขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อน
หน้า สาขาที่พักแรมและบริการ  ด้านอาหาร สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาการขายส่งการขายปลีกและ
การซ่อมแซมฯ และสาขาไฟฟ้าและก๊าซฯ กลับมาขยายตัว ขณะที่สาขาการก่อสร้างชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า เมื่อ
ปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2564 ขยายตัวจากไตรมาสแรกของปี 2564 ร้อยละ 
0.4 (QoQ_SA) รวมครึ่งแรกของปี 2564 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.0 
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1) การบริโภคภาคเอกชน กลับมาขยายตัวร้อยละ 4.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.3 ในไตรมาสแรก
ของปี 2564 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากฐานที่ค่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนและปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการเยียวยาและ
กระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ โดยการใช้จ่ายหมวดสินค้าคงทน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.1 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 
10.4 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการขยายตัวของการใช้จ่ายเพ่ือซื้อยานพาหนะร้อยละ 33.9 การใช้จ่ายหมวด
บริการขยายตัวร้อยละ 8.1 เร่งขึ้นจากร้อยละ 1.5  ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวของการใช้จ่ายกลุ่มบริการ
สุขภาพ กลุ่มการเช่าที่อยู่อาศัยการใช้น้ าประปา ไฟฟ้า และพลังงาน และกลุ่มโรงแรมและภัตตาคาร การใช้จ่ายหมวดสินค้า
ไม่คนทนขยายตัวร้อยละ 2.3 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการเพ่ิมขึ้นของ
การใช้จ่ายเพ่ือซื้ออาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 2.4 ส่วนการใช้จ่ายหมวดสินค้ากึ่งคงทน ลดลงร้อยละ 
7.0 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 10.8 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของการใช้จ่ายหมวดเสื้อผ้าและ
รองเท้าร้อยละ 15.3 อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 38.8 จากระดับ 42.5 ในไตรมาสก่อนหน้า  
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล ขยายตัวร้อยละ 1.1 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า  
โดยรายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการลดลงร้อยละ 0.4 ขณะที่รายจ่ายค่าตอบแทนแรงงาน (ค่าจ้างเงิน เดือน) และการ
โอนเพ่ือสวัสดิการการทางสังคมที่ไม่เป็นตัวเงินเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 11.6 ตามล าดับ ส าหรับอัตราการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 21.0 (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 20.0 ในไตรมาสก่อนหน้า  
แต่ต่ ากว่าร้อยละ 22.9 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) รวมครึ่งแรกของปี 2564 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 
2.1 และการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 1.6 

2) การลงทุนรวม ขยายตัวร้อยละ 8.1 เร่งขึ้นจากร้อยละ 7.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุน
ภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของการ
ลงทุนด้านเครื่องจักรเครื่องมือร้อยละ 12.2 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนการลงทุน 
ด้านการก่อสร้างลดลงร้อยละ 0.2 การลงทุนภาครัฐเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.6 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 19.6  
ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 7.7 และร้อยละ 1.6 ชะลอลงจากการ
ขยายตัวร้อยละ 28.4 และร้อยละ 9.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามลาดับ ส าหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 19.1 (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 13.4 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ต่ ากว่าร้อยละ 19.2  
ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) รวมครึ่งแรกของปี 2564  การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 7.6 โดยการลงทุนภาคเอกชน
และการลงทุนภาครัฐเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.9 และร้อยละ 12.1 ตามล าดับ 

 
ที่มา : สศช. 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 2/2564 ขยายตัวร้อยละ 7.5 จากการลดลงร้อยละ 2.6 ในไตร
มาสที่ 1/2564 ทั้งนี้ เป็นผลจากปัจจัยฐานต่ าในไตรมาสที่ 2/2563 ที่หดตัวร้อยละ 12.1 จากมาตรการของภาครัฐเพ่ือ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกแรก ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญส าหรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสนี้ ปัจจัยส าคัญมาจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวสูงเป็นหลัก ด้านการผลิต ภาค
เกษตรขยายตัวร้อยละ 2.0 ตามผลผลิตพืชส าคัญ เช่น ข้าว ยางพารา และมันส าปะหลัง เป็นต้น ภาคนอกเกษตร การ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการขยายตัวร้อยละ 14.2 และร้อยละ 5.0 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 0.3 
และร้อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามล าดับ ด้านการใช้จ่าย การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคข้ันสุดท้ายของเอกชน 
และการลงทุน ขยายตัวร้อยละ 4.6 และร้อยละ 8.1 จากปัจจัยฐานต่ าเช่นกัน การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของ
รัฐบาลชะลอตัวลง  การส่งออกสินค้าและบริการขยายตัวร้อยละ 27.5 จากที่ลดลงร้อยละ 10.5 ส่วนการน าเข้าสินค้า
และบริการขยายตัวร้อยละ 31.4 เร่งตัวขึ้นจากที่ขยายตัวร้อยละ 1.7 ในไตรมาสก่อนหน้า หลังปรับปัจจัยฤดูกาลออก
แล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2/2564 ขยายตัวร้อยละ 0.4 (QoQ SA) 

ภาคการลงทุนโดยรวม ขยายตัวร้อยละ 8.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยยละ 7.3 ในไตรมาส 1/2564 
โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 9.2 ปรับตัวดีขึ้นจากที่ขยายตัวร้อยละ 3.0 ในไตรมาสที่ 1/2564 เป็นผลมา
จากการลงทุนเครื่องมือเครื่องจักรขยายตัวร้อยละ 12.2 ขณะที่การก่อสร้างเอกชนลดลงร้อยละ 0.2 ส่วนการลงทุน
ภาครัฐเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.6 ชะลอลงจากร้อยละ 19.6 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นการชะลอตัวลง ทั้งการลงทุนของรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 

ภาคอสังหาริมทรัพย์ ขยายตัวร้อยละ 2.7 ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1/2564 เป็นผลจากกิจกรรมการเช่า
ที่อสังหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์ ขยายตัวร้อยละ 3.4 ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่
กิจกรรมตัวแทนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 ที่จะได้รับผลกระทบจากข้อจ ากัดและปัจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ ที่ส าคัญซึ่งอาจท า
ให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้ช้ากว่าที่คาดประกอบด้วย (1) การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19   ที่เริ่มทวีความรุนแรง
นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 และยังคงมีความยืดเยื้อท่ามกลางการกลายพันธุ์ของไวรัสที่ท าให้เชื้อสามารถแพร่ระบาด
ได้รวดเร็วและเป็นวงกว้างมากข้ึน ท าให้ภาครัฐต้องมีการด าเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดในหลาย
พ้ืนที่จนส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ และการใช้จ่ายภายในประเทศยังมีข้อจ ากัดในการขยายตัว รวมทั้งภาค
การท่องเที่ยวมีแนวโน้มฟ้ืนตัวได้อย่างล่าช้า (2) เงื่อนไขด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจท่ามกลางการ
ว่างงานที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงและถูกซ้ าเติมโดยการแพร่ระบาดระลอกใหม่ (3) แรงขับเคลื่อนจากการขยายตัวของภาค
การส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการระบาดในพ้ืนที่การผลิต รวมทั้ง
ปัญหาข้อจ ากัดในห่วงโซ่การผลิตและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และ (4) ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจ
และการเงินโลก อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ยังมีแรงสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สามารถกลับมา
ขยายตัวได้อย่างช้าๆ ประกอบด้วย (1) การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก (2) แรงขับเคลื่อนจากการใช้
จ่ายและการลงทุนภาครัฐ และมาตรการทางเศรษฐกิจที่ส าคัญๆ (3) การปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของรายได้ภาค
เกษตรตามแนวโน้มผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร และ (4) ฐานการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ที่ยังอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ 
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ปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 
1) การปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี 2564 น าโดยการฟื้นตัวของ

กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ยูโรโซน สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย ที่มีแนวโน้มฟ้ืน
ตัวได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ โดยมีปัจจัยสนับสนุนส าคัญจากความคืบหน้าในการกระจายวัคซีนที่ส่งผลให้สามารถผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดจนท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ และการใช้จ่ายกลับมา
ด าเนินการได้เป็นปกติมากขึ้น นอกจากนี้ การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลักยังได้รับแรงสนับสนุนจากการ
ด าเนินนโยบายเพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบและสนับสนุนการฟื้นตัวทั้งด้านการเงินและการคลังขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกซ่ึงมีแนวโน้มที่จะท าให้ปริมาณการค้าโลกขยายตัวดีขึ้น และจะช่วยสนับสนุน
ให้เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่และกลุ่มประเทศอาเซียนที่พ่ึงพิงรายได้จากการส่งออกเป็นหลักขยายตัวได้ 

2) แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐทั้งจากการเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณประจ าปีและมาตรการทาง
เศรษฐกิจที่ส าคัญ ๆ ประกอบด้วย (1) การเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณประจาปี 2564   ในกรณีฐานคาดว่าจะมี
การเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564 อยู่ที่ร้อยละ 91.5 ของงบประมาณทั้งหมด โดยแบ่งเป็น งบประมาณรายจ่าย
ประจ าที่ร้อยละ 98.0 และงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ร้อยละ 65.0 ส่งผลให้ทั้งปีงบประมาณ 2564 คาดว่าจะมีการใช้
จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 3.007 ล้านล้านบาท เทียบกับ 2.944 ล้านล้านบาท ในปีงบประมาณ 2563  หรือคิดเป็นการ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.1 ขณะที่งบประมาณเหลื่อมปี 2564 คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายทั้งสิ้นร้อยละ 85 ของวงเงินงบประมาณ 
หรือคิดเป็นวงเงินทั้งสิ้น 1.834 แสนล้านบาท (2) การเบิกจ่ายภายใต้งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ในปีงบประมาณ 2564 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ คาดว่าจะมีอัตราการเบิกจ่าย ร้อยละ 65.0 
จากวงเงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติ (3) การเบิกจ่ายภายใต้พระราชก าหนดเงินกู้ฯ พ.ศ. 2563 วงเงิน 1 ล้านล้านบาท คาดว่า
จะมีการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งสิ้น 850,000 ล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 
2564 ทั้งสิ้น 5.508 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 84.1 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2563 และคาดว่าจะมี
การเบิกจ่ายอีก 85,000 ล้านบาท ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2565 (4) การเบิกจ่ายภายใต้พระราชก าหนดเงินกู้
ฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 5 แสนล้านบาท คาดว่า จะมีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 150,000 ล้านบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงินกู้้) 
ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2564 และคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายอีก 100,000 ล้านบาท ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 
2565 และ (5) การด าเนินมาตรการทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ มาตรการทางการเงินเพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้
ประกอบธุรกิจ (สินเชื่อฟ้ืนฟู) โครงการพักทรัพย์พักหนี้ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและปรับโครงสร้างหนี้ 
มาตรการเยียวยาและช่วยเหลือแรงงานในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานและค่าใช้จ่ายที่ด้านการศึกษา มาตรการเพ่ิมก าลังซื้ อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึง
มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศอ่ืนๆ อาทิ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 

ข้อจ ากัดและปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่  ที่ยังคงรุนแรง
และมีแนวโน้มยืดเยื้อท่ามกลางการกลายพันธุ์ของไวรัสที่ทาให้เชื้อสามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วและกระจายเป็นวง
กว้างมากขึ้น ซึ่งท าให้ประชาชนมีความระมัดระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด ารงชีวิตและการเดินทาง ในขณะที่
ภาครัฐจ าเป็นต้องมีการด าเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดมากข้ึนเพ่ือลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุปสงค์ในประเทศ และท าให้ภาคการท่องเที่ยวและ
บริการเกี่ยวเนื่องยังมีข้อจ ากัดในการขยายตัว  โดยข้อมูลตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา แสดงให้เห็นจ านวน
ผู้ติดเชื้อรายใหม่และจ านวนผู้เสียชีวิตเฉลี่ยรายวันที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันการแพร่ระบาดเริ่มกระจาย
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ครอบคลุมในหลายพ้ืนที่โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ส่งผลให้ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประกาศให้พ้ืนที่ 29 จั งหวัดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด จากเดิม 13 จังหวัด ซึ่งแสดงถึงความรุนแรงของการระบาดและผลกระทบต่ออุปสงค์ภายในประเทศ 
นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มที่จะท าให้การฟ้ืนตัวของภาคการท่องเที่ยวล่าช้าออกไปกว่าที่คาดการณ์ในกรณีฐาน 
ขณะเดียวกัน สถานการณ์ระบาดที่ยังคงรุนแรงท่ามกลางการกลายพันธุ์ของไวรัสและความล่าช้าของการกระจายวัคซีน ทั้ง
ภายในประเทศและประเทศต้นทางของนักท่องเที่ยว ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ และมีแนวโน้มที่จะท าให้แต่ละประเทศยังต้องด าเนินมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่า งประเทศเพ่ือ
เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อไป 

2) แนวโน้มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  

ตลาดอาคารส านักงานในกรงุเทพมหานคร ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2564 
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ที่เริ่มตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกของปีพ.ศ.2563 ต่อเนื่องมาถึงปี พ.ศ.2564 

และยังไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อใด มีผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของคนในกรุงเทพมหานครและในทุกๆ จังหวัดทั่วประเทศไทย
การเดินทางไปท างานที่ส านักงานของบริษัทอาจจะเป็นความเสี่ยงและมีบริษัทจ านวนมากเลือกที่จะให้พนักงานของ
ตนเองท างานที่บ้านเพ่ือเลี่ยงการเดินทาง และลดการแพร่กระจายของไวรัส   ซึ่งแน่นอนว่ามีผลโดยตรงต่อตลาดอาคาร
ส านักงาน ก่อนหน้านี้อาจจะมีผลไม่มากนัก แต่เมื่อระยะเวลาในการท างานที่บ้านนานขึ้นหรือเจ้าของบริษัทเริ่มคิดได้ว่าพ้ืนที่
ส านักงานอาจจะมากเกินไปในช่วงเวลาแบบนี้ จึงมีผลให้หลายบริษัทขอลดพ้ืนที่เช่าลงจากก่อนหน้านี้  และพิจารณา
เรื่องการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ รวมไปถึงการขอย้ายออกจากอาคารส านักงานเดิมที่เคยเช่าเพ่ือหาอาคารใหม่ท่ีค่าเช่าลดลง 

อุปทาน 
พ้ืนที่อาคารส านักงานใหม่ในแต่ละปีและพ้ืนที่รวมในกรุงเทพมหานครรายปี 
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พ้ืนที่อาคารส านักงานเปิดให้บริการใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี พ.ศ. 2564 มีทั้งหมดประมาณ 161,800 
ตารางเมตร โดยส่วนใหญ่เป็นอาคารส านักงานที่อยู่นอกพ้ืนที่ศูนย์กลางเขตธุรกิจหรือ CBD เนื่องจากการต่อขยายและ
การก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าใหม่ๆ หลายเส้นทาง อีกทั้งการขยายตัวของความต้องการพ้ืนที่ส านักงานที่มีมากขึ้นจึงมี
ผลให้ผู้ประกอบการหลายรายที่มีที่ดินอยู่แล้วคิดถึงการพัฒนาอาคารส านักงานบนที่ดินของตนเอง รวมไปถึงการเข้าไป
หาซื้อที่ดินเพ่ือพัฒนาอาคารส านักงานของผู้ประกอบการบางราย นอกจากนี้ อาคารส านักงานนอกจากสามารถสร้าง
รายได้ในระยะยาวให้กับเจ้าของอาคารยังสามารถสร้างรายได้จากขายเข้า REIT หรือเป็นการเพ่ิมมูลค่าสินทรัพย์ของ
เจ้าของอาคารได้อีกด้วย 

พ้ืนที่อาคารส านักงานรวมในกรุงเทพมหานคร ณ ครึ่งแรกปี พ.ศ.2564 อยู่ที่ประมาณ 9.6 ล้านตาราง
เมตรเป็นพ้ืนที่อาคารส านักงานซึ่งรวมอาคารส านักงานทุกประเภทในกรุงเทพมหานคร และยังมีอาคารส านักงานอีก
ประมาณ 171,000 ตารางเมตรที่คาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วง 6 เดือนหลังของปี พ.ศ.2564 และอีกประมาณ 1.86 
ล้านตารางเมตรที่ก าลังก่อสร้างและมีก าหนดแล้วเสร็จในช่วง 3 – 4 ปีนับจากปีนี้เป็นต้นไป 

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและผู้พัฒนาโครงการอาคาร
ส านักงานค่อนข้างมาก เพราะมีผลต่อการพิจารณาการเช่าพ้ืนที่ส านักงานในระยะยาวของหลายองค์กร อีกทั้งยังมีผล
ต่อการตัดสินใจต่อขยายสัญญาเช่า เพราะการท างานที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามเริ่มเป็นทางเลือกท่ีจริงจังและเป็นไปได้มาก
ขึ้น อีกทั้งบริษัทต่างๆ เริ่มพิจารณาถึงจ านวนพนักงานในบริษัทซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อาจมีการลดขนาดขององค์กรลง 

พื้นที่อาคารส านักงานเปิดให้บริการในแต่ละช่วงปี 

 
พ้ืนที่อาคารส านักงาน ณ ครึ่งแรกปี พ.ศ. 2564 อยู่ที่ประมาณ 9.6 ล้านตารางเมตร เป็นอาคาร

ส านักงานที่สร้างเสร็จก่อนปี พ.ศ. 2541 ประมาณ 62% โดยหลังจากปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา อาคารส านักงาน 
ในกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้นในแต่ละปีไม่มากนัก โดยเฉพาะหลังจากปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา แต่ที่น่าสังเกตคือช่วงปี 
พ.ศ. 2561 – 2565 มีอาคารส านักงานสร้างเสร็จรวมกันประมาณ 1.74 ล้านตารางเมตรมากท่ีสุดในช่วง 25 ปี แสดงให้เห็น
ว่าช่วงก่อนปี พ.ศ. 2560 มีการเปิดตัวอาคารส านักงานหลายอาคาร  ซึ่งทยอยสร้างเสร็จในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2565 
เพราะเป็นช่วงเวลาที่ความต้องการพ้ืนที่ส านักงานมีมากขึ้น อีกทั้งเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการหลายรายต้องการ
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รายได้ที่แน่นอนและผูกพันในระยะยาวซึ่งจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับการพัฒนา
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายแต่อาจจะได้รับผลกระทบในช่วงหลายเดือนนี้ 

 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และในประเทศไทย รวมไปถึงปัญหาเรื่องของไวรัสวิด-19   ที่เริ่มมีผล

ต่อการขยายกิจการหรือการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศต่อเนื่อง 1 – 2 ปีแล้ว มีผลให้อัตราการเช่าเฉลี่ยของพ้ืนที่
อาคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2564 อยู่ท่ีประมาณ 90.7% ไม่ได้แตกต่างจาก ไตรมาสก่อน
หน้านี้เท่าใดนัก แต่ช่วงครึ่งหลังปี พ.ศ. 2564 มีความเป็นไปได้ที่อัตราการเช่าเฉลี่ยจะลดลง 

อาคารส านักงานที่สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2564 บางอาคารมีอัตราการเช่าที่ต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ 
โดยเฉพาะอาคารที่อยู่ในท าเลที่ไม่ดี นอกพ้ืนที่ที่ได้รับความสนใจหรือไกลจากสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าคงต้องอีกสัก
ระยะกว่าที่อัตราการเช่าจะปรับเพ่ิมสูงขึ้นตามที่คาดการณ์ อีกท้ังผู้เช่าบางรายที่อยู่ในช่วงระหว่าการหาพ้ืนที่ส านักงาน
ก็อาจจะเลือกที่จะต่อรองเพ่ิมเติมหรือชะลอแผนการหาพ้ืนที่ส านักงานออกไปรวมไปถึงรอข้อเสนอที่น่าสนใจจากบาง
อาคารส านักงาน 
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ค่าเช่าพ้ืนที่ส านักงาน ไตรมาส 2/2564 ยังไม่ลดลงแบบชัดเจน อาจจะบางอาคารส านักงานที่ค่าเช่า
ลดลงบ้าง แต่ไม่ใช่ทุกอาคาร และบางอาคารไม่ได้ประกาศออกมา แต่เป็นการน าเสนอให้กับผู้ที่สนใจที่มีความเป็นไปได้
ที่จะเป็นผู้เช่าเท่านั้น แม้ว่าการเจรจาเพ่ือขอลดราคาหรือการต่อรองค่าเช่าจะมีให้เห็นบ้างแล้วในบางอาคารแต่เป็นการ
ลดลงไม่มากนักในภาพรวม หรืออาจจะมาในรูปแบบของการคงค่าเช่าไว้ที่เท่าเดิมแล้วสามารถขยายสัญญาเช่าออกไปได้
เพ่ิมเติม หรือขยายระยะเวลาในการไม่เก็บค่าเช่าช่วงที่ก าลังท าการตกแต่งพ้ืนที่ส านักงาน 

ค่าเช่าพ้ืนที่ส านักงานเกรด A เฉลี่ยในพ้ืนที่ CBD อยู่ที่ประมาณ 1,100 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ไม่ได้แตกต่างจากไตรมาสก่อนหน้านี้ อาคารส านักงานส่วนใหญ่ที่ก าลังก่อสร้างและมีก าหนดแล้วเสร็จในช่วง 2 – 3 ปี
จากนี้ส่วนใหญ่เป็นอาคารส านักงานเกรด A เช่นกัน ดังนั้น ค่าเช่าพื้นที่ส านักงานในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะสูงกว่า
ปัจจุบันค่อนข้างมาก อาคารส านักงานเกรด A ในพ้ืนที่ CBD สามารถเรียกค่าเช่าได้สูงกว่าแบบชัดเจน แต่ก็ยังไม่
สามารถดึงดูดหรือผลักดันให้เจ้าของที่ดินในพ้ืนที่ CBD พัฒนาอาคารส านักงานเพราะรายได้จากค่าเช่าที่จะได้รับยังไม่
เหมาะสมกับราคาที่ดิน อาคารส านักงานเกรด A หลายอาคารที่สร้างเสร็จในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และที่มีแผนจะสร้าง
เสร็จในอนาคตอยู่นอกพ้ืนที่ CBD 

 

2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านสังคม (Social Component : S) 

รายงานการคาดประมาณประชากรของไทย พ.ศ. 2553 - 2583 ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ประชากรของไทยจะเพ่ิมขึ้นจาก 66.5 ล้านคน ในปี 2563 เป็น 67.2 ล้านคน ในปี 2571 หลังจาก
นั้นจ านวนประชากรจะลดลงในอัตราร้อยละ -0.2 ต่อปี ซึ่งในปี 2583 คาดการณ์ว่าจะมีประชากรทั้งหมดประมาณ 
65.4 ล้านคน โดยประชากรวัยเด็ก (แรกเกิด -14 ปี) มีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2563 มีจ านวนประชากรเด็ก  
11.2 ล้านคน (ร้อยละ 16.9) ลดลงเป็น 8.4 ล้านคน (ร้อยละ 12.8) ในปี 2583 ด้านประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) มี
แนวโน้มลดลงจาก 43.26 ล้านคน (ร้อยละ 65) ในปี 2563 เป็น 36.5 ล้านคน (ร้อยละ 56) ในปี 2583 ขณะที่ประชากร
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ในปี 2563 มีจ านวนประชากรผู้สูงอายุ 12 ล้านคน (ร้อยละ 18) เพ่ิมขึ้นเป็น 20.42 ล้านคน 
(ร้อยละ 31.28) ในปี 2583 โดยในปี 2562 เป็นปีแรกที่จ านวนประชากรวัยเด็กเท่ากับประชากรผู้สูงอายุที่  
11.3 ล้านคน หลังจากนั้นจ านวนประชากรวัยเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุมาโดยตลอด 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 1/2564 พบว่า 
การจ้างงานปรับตัวดีขึ้น อัตราการว่างงานสูงขึ้น แรงงานมีชั่วโมงการท างานลดลง หนี้สินครัวเรือนเพ่ิม และ  
หนี้เพ่ือการอุปโภคบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ยังอยู่ในระดับสูง ในด้านสุขภาพ พบว่าการเจ็บป่วยด้วย 
โรคเฝ้าระวังลดลง มิติความมั่นคงทางสังคม คดีอาญา การเกิดอุบัติเหตุทางบก และการร้องเรียนด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน มิติด้านความเป็นอยู่และพฤติกรรมของคน การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง  

แนวโน้มการก่อหนี้ของครัวเรือนในปี 2564 คาดว่าสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP จะยังคงอยู่ใน
ระดับสูง จากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟ้ืนตัวกลับไปในระดับก่อน COVID-19 ประกอบกับตลาดแรงงานอาจได้รับผลกระทบ ที่
รุนแรงขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อรายได้ของแรงงานและท าให้ครัวเรือนประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องมากขึ้น โดยเฉพาะ
ครัวเรือนรายได้น้อย ท าให้ปี 2564 ครัวเรือนจะระมัดระวังการใช้จ่าย โดยเฉพาะการชะลอการซื้อ สินค้าในกลุ่มสินค้าคงทน  
ท าให้ความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยและรถยนต์ชะลอตัวลง ขณะที่ความต้องการ 
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สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคลอาจปรับตัวเพ่ิมข้ึน จากปัญหาการขาดสภาพ
คล่อง รวมทั้งมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าส าหรับประชาชนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ อาทิ ธนาคารออมสิน ดังนั้น 
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการปรับโครงสร้างหนี้อย่างเหมาะสม ควบคุมดูแลการให้สินเชื่อให้สอดคล้องกับระดับรายได้ รวมทั้งเฝ้า
ระวังการก่อหนี้นอกระบบโดยเฉพาะกับครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
ครัวเรือนมีรายได้  และสามารถรักษาระดับการบริโภคไว้ในระดับเดิม 

 

 

 
การเข้าสู่สังคมผู้อายุในปี 2573 โลกจะมีประชากรที่มีผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้นเป็นจ านวน 1 ,500 ล้านคน 

หรือร้อยละ 16.5 ของประชากรโลกทั้งหมด (8,400 ล้านคน) ขณะที่ผู้สูงอายุไทยจะเพ่ิมสูงถึงร้อยละ 30 ของประชากร
ทั้งหมด 68.3 ล้านคน ประชากรที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2507 (Baby Boomer) จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีก าลัง 
ซื้อสูง และการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อทุกอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานในอนาคต ดังนั้น ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปการ 
ควรมีการสร้างสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย และระบบสาธารณูปโภคที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมผู้สูงวัย เช่น การส่งเสริม
การสร้างอสังหาริมทรัพย์ให้เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการในราคาที่เหมาะสม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคม 

“ประเทศไทยกับความพร้อมของรูปแบบการท างานที่บ้าน” 
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การท างานที่บ้าน (Work from home : WFH) เป็นมาตรการหนึ่งที่ส าคัญเพ่ือลดการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงการแพร่ระบาดที่รุนแรงหลายองค์กรได้มีนโยบายให้พนักงานปรับการ
ท างานเป็นรูปแบบการท างานที่บ้าน และอาจกลายเป็น New Normal ของรูปแบบ  การท างานเมื่อพ้นช่วงของการ
ระบาดของโรคฯ การปรับตัวและก ากับดูแลระบบการท างานขององค์กรให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงเป นเรื่องส าคัญที่ควรมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้เอ้ือต่อ การท างานในรูปแบบใหม่ในอนาคต  

แนวโน้มรูปแบบการท างานที่บ้านเพ่ิมขึ้นทั่วโลกมีแนวโน้มการท างานที่บ้านเพ่ิมขึ้น จากการส ารวจ
ของ Global Workplace Analytics และ Owl Labs พบว า ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา อัตราการท างานที่บ้านเพ่ิมขึ้นถึง 
ร้อยละ 159 โดยร้อยละ 18 เป็นการท างานที่บ้านแบบเต็มรูปแบบ ในขณะที่ร้อยละ 52  มีการท างานที่บ้านอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 วัน และมีบริษัทประมาณร้อยละ 16 ที่มีการจ้างพนักงานที่ท างานที่บ้าน 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้  
จากผลการส ารวจของ Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd. ที่ท าการส ารวจมุมมองผู้บริหารระดับสูง 699 ราย  
ใน 67 ประเทศทั่วโลก ในช่วงการระบาดของ COVID-19 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2563) พบว่า ร้อยละ 78 มีนโยบาย 
การท างานนอกที่ท างานมากขึ้น และร้อยละ 76 จะหันมาพ่ึงพาการใช้เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมากขึ้น  
เพ่ือลดความหนาแน่นของสถานที่ท างาน 

 

 
ภาพแสดงแนวโน้มอัตราการเพิ่มจ านวนการท างานที่บ้าน (ร้อยละ) 

 

รูปแบบการท างานที่บ้านขึ้นกับลักษณะของงาน งานเชิงพ้ืนที่หรือต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือการใช้
แรงงานคน และงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน เป็นข้อจ ากัดที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการท างานที่บ้านขณะที่ลักษณะ
งานเชิงรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล งานให้ค าปรึกษา การสอน จะเหมาะสมกับรูปแบบการท างานที่บ้าน จากการศึกษา
ของ McKinsey & Company ถึงศักยภาพของการท างานนอกที่ท างาน โดยพิจารณาจากสัดส่วนการใช้เวลาอย่างมี
ประสิทธิผล (Productivity) ในอาชีพต่าง ๆ พบว่า อาชีพที่มีศักยภาพในการท างาน นอกที่ท างานได้สูงที่สุดคือ การเงิน
และการประกัน โดยมีสัดส่วนการใช้เวลาท างานอย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 76 ของเวลาในการท างานทั้งหมด 
รองมาคือ การบริหารจัดการ และวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี อาชีพที่มีศักยภาพในการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพต่ ากว่า
ครึ่งของเวลาที่ท างานทั้งหมด ได้แก่ การศึกษา ธุรกิจค้าส่ง อสังหาริมทรัพย์ ราชการ บริหารงานทั่วไป งานสาธารณูปโภค 
ศิลปะ/บันเทิง/นันทนาการ  การดูแลสุขภาพ/ช่วยเหลือสังคม การขนส่ง/คลังสินค้า การก่อสร้าง โรงแรม/บริการอาหาร 
และเกษตรกรรม โดยเกษตรกรรมเป็นอาชีพท่ีมีศักยภาพในการใช้เวลาต่ าที่สุดเพียงร้อยละ 7 
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ภาพแสดงสัดส่วนการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิผลในการท างานนอกที่ท างานของอาชีพต่างๆ (ร้อยละ) 

 
ข้อดีและข้อจ ากัดของการท างานที่บ้าน จากการส ารวจของ Global Workplace Analytics และ 

Owl Labs พบว่า พนักงานร้อยละ 75 มีความกดดัน/ความเครียดลดลงเมื่อท างานที่บ้าน ส่งผลให้ร้อยละ 76 ของ
พนักงานไม่คิดจะเปลี่ยนงาน และการท างานจากที่บ้านอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง   ท าให้พนักงานร้อยละ 24 รู้สึกถึง
การมีประสิทธิผลของงานและมีความสุขในการท างาน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการท างานที่บ้านจะมีข้อดีดังกล่าวข้างต้น 
แต่ก็มีข้อจ ากัด/ปัญหาที่ต้องตระหนักเช่นกัน อาทิ การมีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคที่บ้านเพ่ิมขึ้น เช่น ค่าไฟฟ้า  
ค่าโทรศัพท์ หรือค่าอินเทอร์เน็ต การมีความเสี่ยงป่วยเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและสถานที่
ในการท างาน อีกทั้งอุปกรณ์ส านักงานในบ้านอาจไม่เพียงพอ ไม่เหมาะกับสรีระ หรือลักษณะการนั่งไม่ถูกวิธี  
ในขณะเดียวกันการท างานที่ท างานย่อมมีสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกและความพร้อมในการท างานที่ดีกว่า 
รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงานอย่างใกล้ชิด 

การท างานที่บ้านในกรณีประเทศไทย จากการส ารวจความคิดเห็นของสวนดุสิตโพลเรื่อง “พฤติกรรม
ของคนไทยกับการท างานที่บ้าน (Work From Home)” ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 พบว่า คนไทยท างานที่บ้าน 
ร้อยละ 43 และท างานทั้งจากที่บ้านและที่ท างานร้อยละ 34 โดยให้เหตุผลหลักเพ่ือความปลอดภัยและลดการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ส าหรับความคิดเห็นถึงข้อดีของการท างานที่บ้านอันดับ 1 ได้แก่ ช่วยลดการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 รองลงมาคือ ประหยัดค่าเดินทาง และเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ขณะที่ข้อเสียอันดับ 1 ได้แก่  
มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น เช่น ค่าน้ า-ไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต รองลงมาคือ อุปกรณ์เครื่องมือไม่สะดวกเหมือนที่ท างาน และ 
การสื่อสาร/ติดต่อประสานงานล่าช้า ส าหรับ ในด้านของผู้ประกอบการ PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. 
ประเมินว่า ร้อยละ 20 ของบริษัทไทยในปัจจุบันมีนโยบายให้พนักงานท างานที่บ้านได้เป็นการถาวร ทั้งนี้ หาก
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังยืดเยื้อ อาจเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานไปว่าจ้างหน่วยงานภายนอก 
(Outsource) หรือผู้ท างานอิสระ (Freelance) มากขึ้น 

 

 
ภาพแสดงพฤติกรรมการท างานของคนไทยช่วงการระบาดของ COVID-19 (ร้อยละ) 

 
2.1.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technological Component : T) 

1) นวัตกรรมที่อยู่อาศัย 
พฤติกรรมการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลกที่ก าลัง

ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว หรือยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตประจ าวัน รวมถึงกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรโลกที่มีอัตราการเกิดน้อยลง แต่มีอัตราผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น  ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศ
ที่ก าลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบในระยะเวลาอันใกล้นี้  จากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บ้านของคนยุค
ดิจิทัลจึงไม่ได้เป็นเพียงที่พักอาศัย แต่จะเป็นพ้ืนที่ในการใช้ชีวิต และสามารถมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สมาชิกทุกคน 
ปัจจุบันเริ่มมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ าสมัย  มาใช้เพื่อเพ่ิมฟังก์ชันให้กับบ้าน (Smart Living) ยกระดับการอยู่
อาศัยภายในบ้านให้สะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบสั่งการอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชั่น ระบบสั่งการ
ด้วยเสียง ระบบเปิด-ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบล็อคอัตโนมัติ เป็นต้น ขณะที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
วิเคราะห์ว่าจากวิกฤตโควิด-19 สร้างจุดเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ของไทย เมื่อคนซื้อไม่กล้าออกมานอกบ้าน คนขายต้อง
ปิดส านักงานขาย ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด ผู้ประกอบการต้องขายสินค้าผ่าน Platform Online 
รวมถึง Social Media เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกช่องทาง การท า Digital Marketing เป็นอีกหนึ่งช่องทางเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ไม่สามารถเดินทางมายังโครงการเพ่ือดูบ้านหรือห้องตัวอย่างได้ การให้ลูกค้าได้เห็น
ภาพเสมือนจริงลูกค้าสามารถนั่งชมห้องตัวอย่าง ชมยูนิตที่ตัวเองต้องการซื้อ หรือสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของโครงการได้
เสมือนมาโครงการจริง 

2) เมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) 
เมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) คือ ความต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชาญฉลาดและการด าเนินชีวิต 

ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะขับเคลื่อนและส่งเสริมชุมชนที่มีความอัจฉริยะหรือเรียกว่า เมืองอัจฉริยะ ความเป็นเมือง
อัจฉริยะ จะวัดจากระดับสติปัญญาการเรียนรู้และการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยง ด้านสุขภาพ พลังงาน อาคาร 
การขนส่ง และการปกครองธรรมาภิบาลเข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้น เมืองอัจฉริยะสามารถแบ่งออกเป็นระบบนิเวศอัจฉริยะ  
ที่หลากหลาย ได้แก่ พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) อาคารอัจฉริยะ (Smart Building) การสัญจรอัจฉริยะ (Smart 
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Mobility) โครงสร้างพ้ืนฐานอัจฉริยะ (Smart Infrastructure) สุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare) ประชาชน
อัจฉริยะ (Smart Citizen) และ รัฐบาลอัจฉริยะ (Smart Government) 

เมืองอัจฉริยะในกรุงเทพ จะมุ่งเน้นการสัญจรอัจฉริยะ (Smart mobility) ส่วนเชียงใหม่และภูเก็ต จะ
ให้น้ าหนักความส าคัญไปที่การท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart tourism) ความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart safety) 
สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart environment) และเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart economy) ขณะที่โครงการใน
ขอนแก่นจะมุ่งเน้นด้านสาธารณะสุขอัจฉริยะ (Smart health) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดตั้งศูนย์กลางด้านสุขภาพ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ  

ภายใต้โครงการนี้ รัฐบาลจะพัฒนาเมืองอัจฉริยะอีก 10 เมืองในปี 2562 และพัฒนาเพิ่มเป็น 30 เมือง
อัจฉริยะใน 24 จังหวัด ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า เพ่ือให้ครอบคลุม 77 จังหวัดในระยะเวลา 5 ปี เมืองอัจฉริยะจะส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล เอกชนและรัฐวิสาหกิจ อันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ
เอกชน (PPP) โดยมีวัตถุประสงค์สร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจากหลากหลายชุมชนในระยะ
ยาว ขณะที่เป้าหมายสูงสุดคือ จัดตั้ง 100 เมืองอัจฉริยะ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตในเขตเมือง  

3) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (Megatrends) 
1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The 

Fourth Industrial Revolution) ซึ่งเป็นยุคของการต่อยอดและผสมผสานเทคโนโลยีที่มีขอบเขต  แตกต่างกันเข้า
ด้วยกัน ส่งผลให้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างพลิกผัน อาทิ การผสานเทคโนโลยีดิจิทัล  7 เข้าด้วยกันกับ
เทคโนโลยีชีวภาพและกายภาพ โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคนี้ ส่งผลให้เกิดการเร่ง ความเร็วและความครอบคลุม
ของการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของ  โลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital 
Transformation) ที่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ อย่างกว้างขวางและแตกต่างไปจากวิถี
การด าเนินชีวิตและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมแบบเดิม อาทิ การใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการก าหนดทิศทาง ธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้
อย่างเฉพาะเจาะจง และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา หรือแม้กระทั่งการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับประสิทธิภาพ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 

แนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมี บทบาทส าคัญต่อการก าหนดทิศทางของ
ประเทศ ประกอบด้วย (1) การเติบโตของเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Platform Economy) และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน 
(Sharing Economy) ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการยกระดับ การจัดสรรทรัพยากรในธุรกิจภาคบริการ อาทิ การคมนาคม
และโลจิสติกส์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และที่พัก อาศัย รวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ 
รายย่อย ประชากรในพ้ืนที่ห่างไกล และ การท างานในรูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิม (2) การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) จะช่วยยกระดับผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงลึกที่มี 
ความซับซัอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้การด าเนินนโยบายสาธารณะ การท าการตลาด หรือการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือตอบสนองช่องว่างทางการตลาดเกิดการพลิกโฉม ทั้งนี้ การพัฒนาและใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่จะประสบ
ความส าเร็จได้จ าเป็นต้องมีมาตรฐานการจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ อาทิ  
อินเทอร์ เน็ต ( Internet of Things) และบล็อกเชน (Blockchain) และ (3) การใช้ปัญญาประดิษฐ์  (Artificial 
Intelligence: AI) และ ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ(Automation & Robotics) ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการ
ทดแทนแรงงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะซับซ้อนในภาคการผลิต ภาคการเกษตร และภาคบริการ  
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2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า โครงสร้างประชากรของโลก 
จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าประชากรที่มีอายุตั้งแต่  65 ปีขึ้นไป 
จะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยกว่าร้อยละ 120 จนมีจ านวนรวมถึง 1.5 พันล้านคน ภายในปี 2593 และส่งผลให้ สัดส่วนประชากร
วัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงในเกือบทุกประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มี
จ านวนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกในปัจจุบัน และยังคงมีแนวโน้มที่ประชากรผู้สูงอายุจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นอีกราว 312 ล้านคน 
จนคาดว่าจะมีจ านวนผู้สูงอายุรวมกว่า 573 ล้านคน ภายในระยะเวลา 30 ปีข้างหน้า ประเทศไทยคาดว่าจะกลายเป็น 1 
ใน 10 ประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นมากที่สุดในโลก โดยประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 17.2 
ภายในปี 2593 ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัย มาตั้งแต่ปี 2548 (มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 10 ของประชากรทั้งหมด) และคาดการณ์ว่าจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ”์ (Complete-aged Society) 
ภายในปี 2566 เนื่องจากมีประชากรสูงวัยประมาณร้อยละ 20.1 ซึ่งจะส่งผลให้ไทยกลายเป็นประเทศสังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์แห่งแรกในภูมิภาค ต่อจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ในขณะที่ไทยยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็น
ประเทศรายได้สูงดังเช่นประเทศดังกล่าว  

3) การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก ที่เก่ียวข้อง
กับสุขภาพในระยะ 10 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย 2 แนวโน้มหลัก ที่จะส่งผลต่อการก าหนดทิศทาง การพัฒนาของหลาย
ประเทศในโลก รวมถึงไทย ดังนี้ (1) พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน พฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมเมือง
สมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การบริโภคอาหารที่มีสารปรุงแต่งและมีไขมันสูง ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และ
ขาดการออกก าลังกาย ตลอดจนการเผชิญกับมลพิษที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ได้ก่อให้เกิด
เป็นปัญหาสุขภาพทางกาย ในขณะที่ระดับความเครียดในการท างานและการใช้ชีวิตที่เพ่ิมสูงขึ้น  ประกอบกับความตื่น
กลัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างความวิตกกังวลและน ามาสู่การเพ่ิมขึ้นของปัญหาสุขภาพจิต ท าให้
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประชากรทั่วโลกมีอัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน และโรค
ซึมเศร้า เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยมีสถิติผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นจ านวนถึง 41 ล้านคนต่อปี หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 71 ของการเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลก ซึ่งเป็นโรคที่รักษายากมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง และหากไม่มีการ
จัดการที่เหมาะสมจะเกิดเป็นภาระต่อสถานะทางการเงินของผู้ป่วยและเป็นภาระทางการคลังของประเทศในระยะยาว 
อย่างไรก็ดี ในอีกมิติหนึ่งพบว่ากระแสความตระหนักในการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน (Preventive Care) มีแนวโน้ม
เด่นชัดขึ้นทั่วโลก ซึ่งเป็นผลให้ความต้องการอาหารเพ่ือสุขภาพ รวมถึงอุปกรณ์และบริการการดูแลสุขภาพเพ่ิมสูงขึ้นใน
ทิศทางเดียวกันในอนาคต อาทิ ยอดขายสินค้า Smartwatch ทั่วโลก ในครึ่งปีแรกของปี 2563 มีอัตราการเพ่ิมขึ้นกว่า
ร้อยละ 20 จากปี 2562 และอาจส่งผลให้อุปสงค์ที่มีต่อ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ดี  
ความตื่นตัวในการป้องกันโรคติดต่อที่สืบเนื่องมาจาก การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็จะเป็นแรงกดดันให้ผู้ประกอบการ
ด้านบริการสุขภาพและการท่องเที่ยวต้องยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัยในการให้บริการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 2) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการรักษาพยาบาล เทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้าและความต้องการ
ในการรักษาพยาบาลที่เพ่ิมสูงขึ้น ได้กระตุ้นให้เกิดการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการให้บริการสาธารณสุข อาทิ 
การตรวจวินิจฉัยและเฝ้าระวังสุขภาพผ่านโทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชัน และอุปกรณ์  ส าหรับสวมใส่ที่มีเซ็นเซอร์หรือ
เทคโนโลยีตรวจวัดสุขภาพ (Wearable Health Monitoring Devices) เช่น การวัดความดัน วัดระดับน้ าตาลในเลือด 
และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการสื่อสาร ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์
หรือระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ที่แพร่หลายและ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีโอกาสที่จะ
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พัฒนาไปเป็นความปกติใหม่ (New Normal) ของการให้บริการด้านสุขภาพ ในขณะเดียวกัน การน าระบบจัดเก็บและ
บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data Analytics) มาใช้ร่วมกับ Machine Learning และปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence AI) ในการจัดการข้อมูลในเชิงชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) จะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการ 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง สาธารณสุข และช่วยให้การติดตามข้อมูลทั้งเพ่ือการบริหารจัดการคลังยา วัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ และการควบคุมโรคระบาดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ความก้าวหน้าของการวิจัยในด้านพันธุกรรม 
(Genetic) และจีโนมิกส์ (Genomics) ยังส่งผลให้เกิดการรักษาพยาบาลที่เฉพาะเจาะจง และสามารถพัฒนาหรือ
ยกระดับสู่บริการขั้นสูง ซึ่งเป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจส าหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

4) การขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมในหลายมิติ ทั้งความสะดวกรวดเร็วด้านการคมนาคมขนส่ง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะ และ
การเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของโลกมีการย้ายถิ่นฐานของประชากร  เข้ามาอาศัยและ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเมืองและมีการขยายตัวของเมืองที่รวดเร็ วมากขึ้น โดยประชากรกว่า
ครึ่งหนึ่งของโลกอาศัยอยู่ในเขตเมืองตั้งแต่ปี 2551 และจะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 70 ภายในปี 2593 โดยพบว่า 
ภูมิภาคแอฟริกา เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเป็นเมืองเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดดในระยะที่ผ่านมา  
เนื่องจากความเป็นเมืองมีส่วนในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเห็นได้จากสัดส่วนขนาดทางเศรษฐกิจ 
(GDP) ของเมืองทั่วโลกคิดเป็นร้อยละ 85 ของเศรษฐกิจโลก อันเป็น ผลจากข้อได้เปรียบของความเป็นเมืองผ่านการ
รวมกลุ่มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Agglomeration Forces) โดยเฉพาะในภาคบริการและภาคการผลิต และ 
การประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) จากการลงทุน ในโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค เช่น ท่าอากาศยาน 
โครงข่ายรถไฟฟ้าในเขตเมือง และสถานีรถไฟ ความเร็วสูง เป็นต้น รวมถึงยังเอ้ือประโยชน์ต่อระบบการศึกษาและ
สาธารณสุข ที่สามารถสร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจและตอบสนองความต้องการในการด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้ม 
ที่จะเกิดรวดเร็วและรุนแรงขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้เดิม โดยใน พ.ศ. 2550 มีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะ 
เพ่ิมขึ้น 1.5 ถึง 5.1 องศาเซลเซียส ภายในปี 2643 เมื่อเทียบกับระดับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรม (Preindustrial 
Level) แต่การคาดการณ์เมื่อ พ.ศ. 2561 ระบุว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจเพ่ิมขึ้นถึง 1.5 องศาเซลเซียส เร็วขึ้นเป็น
ภายใน พ.ศ. 2573 - 2595 ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพ่ิมสูงขึ้นดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดคลื่นความร้อนในพ้ืนที่ 
ส่วนใหญ่ที่มนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ และในบางพ้ืนที่จะมีโอกาสที่ภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงจะเกิดถี่ขึ้น ในขณะที่หลาย
ภูมิภาคอาจเผชิญกับความถี่ของการเกิดพายุที่บ่อยและรุนแรงขึ้น ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพ้ืนที่ 

6) พลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า กระแสความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการลดการปล่อยก็าซเรือนกระจก และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี แบตเตอรี่ ได้สร้าง 
แรงกดดันให้เกิดการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  และใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในสาขาการผลิตที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ สาขาพลังงาน และสาขา 
การคมนาคมขนส่ง ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) รวมทั้งมีการ
คิดค้นการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่  หรือเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen  
Fuel Cell) เพ่ือตอบสนองความต้องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ทางเลือกและการใช้งานยานยนต์สมัยใหม่ที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก  โดยในปี 2562 ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก ประกอบด้วย พลังงาน
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ชีวภาพ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ า พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม มีแนวโน้มลดต่ าลงอยู่ในระดับ 
ทีเ่ทียบเท่าหรือต่ ากว่าต้นทุนการผลิต ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และคาดว่าพลังงานหมุนเวียนจะมีต้นทุนรวม (ต้นทุน
ทางการเงินรวมกับต้นทุน ภายนอก) ลดลงต่ ากว่าต้นทุนการผลิตแบบดั้งเดิมภายในปี 2570 

7) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม ในยุคสมัยที่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมี
ความซับซ้อนจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประกอบกับบริบททางเศรษฐกิจ ของแต่ละประเทศและ
สังคมที่มีความเฉพาะตัวในแต่ละยุค ( Individualization) ได้ส่งผลกระทบให้อุปนิสัย ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ด ารงชีวิตของประชากรในแต่ละรุ่นมีการปรับเปลี่ยนที่แตกต่างกันออกไป โดยกลุ่มประชากรเจนเนอเรชั่นวายที่มีการ
เกิดอยู่ในช่วง พ.ศ. 2523 - 2543 ซึ่งเป็นกลุ่มที่เติบโตมา กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะมีบทบาทที่โดดเด่นในการ 
น าสังคม ทั้งจากจ านวนสัดส่วนที่จะมีมากที่สุด ทั้งในวัยแรงงานและวัยเจริญพันธุ์โดยประชากรกลุ่มนี้มักมีพฤติกรรม 
รูปแบบการใช้ชีวิต และการให้คุณค่า ด้านต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมยุคเก่า ได้แก่ การให้ความส าคัญกับ
การศึกษา โดยส่วนใหญ่มีระดับ การศึกษาที่ดีขึ้นกว่าคนรุ่นก่อน และมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ชอบเข้าสังคม ทั้งแบบ ออฟไลน์และออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สามารถสร้างความปรองดองหรือปรับตัว เปิดกว้างและยืดหยุ่นสูงในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ  
เป็นกลุ่มประชากรที่เน้นความสมดุลระหว่างการท างานและการใช้ชีวิ ตส่วนตัว (Work - life Balance) นอกจากนี้  
ด้วยความที่เติบโตมากับเทคโนโลยี จึงท าให้มีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ท างาน/เรียนออนไลน์ ไปจนถึงการซื้อของด้วยลักษณะนิสัยของ
ประชากรเจนเนอเรชั่นวาย ที่ต้องการค้นหาโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ทั้งในการท างาน และการใช้ชีวิตดังกล่าวจะ
ส่งผลให้มีอัตราการย้ายถิ่นและการย้ายงานสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน อัตราการเกิดจะน้อยลง เนื่องจากประชากร  
เจนเนอเรชั่นวายมีแนวโน้มแต่งงานช้าและชะลอการมีบุตร 

- ผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและรุนแรงในเกือบทุก ประเทศทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทย การแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง มิได้เป็นเพียงวิกฤตการณ์ทางสาธารณสุขเท่านั้น 
แต่ได้ส่งผลกระทบไปถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การใช้ชีวิตของประชากร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อทิศทางการพัฒนา
ประเทศในระยะต่อไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
โควิด-19 ดังนี้ 

• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล ถูกเร่งให้มี
ความส าคัญต่อภาคเศรษฐกิจ สังคม และการด ารงชีวิตของประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-
19 เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลถูกน ามาใช้เพ่ือลดปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพของคนในสังคม โดยการใช้ช่องทางการสื่อสาร
แบบออนไลน์และการประชุมทางไกลแทนการพบปะโดยตรง การซื้อสินค้าและ บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แทน
การเดินทางไปร้านค้า การเรียนการสอนออนไลน์ และการท าธุรกรรม  ดิจิทัลแทนการช าระด้วยเงินสด เป็นต้น ทั้งนี้ 
จากการส ารวจพฤติกรรมของผู้ใช้เทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  พบว่า หลังจากการแพร่ระบาดระลอก
แรกของโรคโควิด-19 มีการใช้งานเทคโนโลยีมากขึ้น ในหลายรูปแบบ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ การศึกษาทางไกล 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประชุมทางไกล และ การรับชมวิดิโอออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในลักษณะดังกล่าว มีทั้งที่เป็นการปรับตัว ชั่วคราวในระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งผู้คนไม่สามารถด าเนินชีวิตได้
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ตามปกติและที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรเนื่องจากเห็นถึงประโยชน์และโอกาสในการเพ่ิมขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานของหน่วยงานด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

• การรักษาสุขอนามัย จากความตื่นตัวในการป้องกันการติดต่อของโรคโควิด-19 และ 
การด าเนิน มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวดเพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ได้ส่งผลให้ประชาชน  
มีความตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองเพ่ิมมากขึ้น และเป็นแรงกดดันให้ผู้ป ระกอบการ  
หลายสาขา โดยเฉพาะด้านบริการสุขภาพและการท่องเที่ยวต้องยกระดับมาตรฐานการให้บริการ โดยค านึงถึง  ความ
สะอาดและสุขอนามัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ช่วยเร่งรัดให้การวิจัยและพัฒนา  เทคโนโลย ี
การรักษาพยาบาล โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ส าหรับสร้างภูมิคุ้มกันจากเชื้อไวรัส มีความก้าวหน้ามากข้ึน 

• การขยายตัวของความเป็นเมือง วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดต่อครั้งใหญ่เป็นปัจจัย 
ที่ช่วยเร่งให้เมืองต่างๆ ทั่วโลกปรับตัวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพ่ือสนองตอบวิถีชีวิตของ ประชากรที่
เปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคและการบริหารจัดการสถานการณ์  
อาทิ การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเชื่อมต่อ ระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
รับส่งข้อมูลระหว่างกัน การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมของประชากรและเพ่ือการ
บริหารจัดการทรัพยากรของเมืองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

• รูปแบบการท างาน การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลที่ถูกเร่งจากวิกฤตโควิด-19 และ 
มาตรการ เว้นระยะห่างทางสังคมยังส่งผลให้รูปแบบการท างานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถท างานจากบ้านหรือ
ท างานระยะไกลได้ในขณะเดียวกัน แรงงานบางส่วนอาจผันตัวไปเป็นแรงงานนอกระบบ ทั้งที่เป็นผลมาจากการถูก  
เลิกจ้าง หรือต้องการผันตัวไปท างานในลักษณะไม่ประจ ามากยิ่งขึ้น ซึ่งสร้างความท้าทายให้ แก่ภาครัฐ ในการจัด 
ความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางรายได้และสุขภาพให้แก่แรงงานลักษณะดังกล่าว 

2.1.5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านสภาพแวดล้อม (Environmental : E) 
1) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) ได้สิ้นสุดลงในปี 

พ.ศ. 2558 องค์การสหประชาชาติจึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพ่ือก าหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 
(post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยประเด็นส าคัญของวาระการ
พัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 คือ การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) 
ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดย
ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ส าหรับการพัฒนาที่แบ่งเป็นมิติ (Dimensions) ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ให้มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งในส่วนของ ธพส. ได้มีการด าเนินงานที่สอดรับกับ SDGs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ในด้านการส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว และมีการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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ภาพแสดง เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

 

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ 
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริม

เกษตรกรรมยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการด ารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของ     ทุกคนใน

ทุกช่วงอายุ 
เป้าหมายที่ 4 ท าให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาส

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
เป้าหมายที่ 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 
เป้าหมายที่ 6 ท าให้แน่ใจว่าเรื่องน้ าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อม

ใช้ส าหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 7 ท าให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามก าลังซื้อของตน 
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริม

ศักยภาพการมีงานท าและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น

อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 12 ท าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น 
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เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส าหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่า
ไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการเข้าถึง
ความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวมมีประสิทธิผลและเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2) BCG Model  
BCG Model เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ที่เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่าง

ทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเติบโตโดยไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใน 20 ปี จะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรมากกว่า 3 เท่าตัว 
และลดการใช้ทรัพยากรเหลือสองในสามจากปัจจุบัน ประกอบด้วย   Bio economy เศรษฐกิจชีวภาพ Circular 
Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน และ Green Economy เศรษฐกิจสีเขียว 

 
 

เมื่อบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบจะท าให้
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจสีเขียวที่สมบูรณ์ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูง มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไว้ได้ในระยะยาว ตลอดจนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ยั่งยืน 
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กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (B) ครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) 4 อุตสาหกรรม 

ได้แก่ เกษตรและอาหาร พลังงานและเคมีชีวภาพ การแพทย์และสุขภาพ และการท่องเที่ยว แต่ละด้านจะมองการ
พัฒนาในลักษณะของปิรามิด แต่ละปิรามิดจะมีส่วนที่เป็น “ยอดปิรามิด” หมายถึง ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสูง มี
ก าลังลงทุนในเทคโนโลยี พร้อมรับความเสี่ยง แม้มีจ านวนน้อยแต่สร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูง และจะเป็นก าลังส าคัญของ
เศรษฐกิจไทยในอนาคต “ฐานปิรามิด” หมายถึง ผู้ประกอบการในระบบการผลิตเดิมซึ่งใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่เก่ียวข้อง
กับคนจ านวนมากและเป็นรากฐานส าคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) หรือชุมชน สาหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน (C) จะเน้นเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าใน 3 เรื่องหลัก คือ การใช้
งานผลิตภัณฑ์เต็มวงจร (Reuse, Refurbish, Sharing) การแปรสภาพเพ่ือกลับมาใช้ใหม่ (Recycle, Upcycle) และ                    
การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพ่ือให้เกิดของเสียน้อยที่สุด (Zero-Waste) แนวคิดของทั้ง 3 เรื่องนี้
สามารถนาไปปรับใช้ได้กับปิรามิดเศรษฐกิจทั้ง 4 ด้าน 

3) การพัฒนาอาคารเขียว (Green building) 

ปัจจุบันการออกแบบอาคารเขียว เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจค่อนข้างมากเนื่องจากกระแสการ
เปลี่ยนสภาพภูมิอากาศของโลก และการค านึงถึงการประหยัดพลังงานและรักษาสภาพแวดล้อมหลายหน่วยงานหันมา
พ่ึงพาเกณฑ์อาคารเขียว ซึ่งเป็นเกณฑ์การให้คะแนนความเขียวในการค านึงถึงการลดใช้พลังงานและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของอาคารด้านต่าง ๆ เช่น สถานที่ตั้งและการออกแบบส่งเสริมการลดการใช้รถยนต์ การมีเปิดพ้ืนที่โล่งที่มี
คุณภาพ การไม่สร้างผลกระทบที่ไม่ดีต่อพ้ืนที่รอบข้างทั้งระหว่างการก่อสร้างและเมื่ออาคารเสร็จแล้ว การประหยัด
พลังงานและน้ าในอาคาร การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการค านึงถึงคุณภาพของสภาวะแวดล้อมด้านอากาศ 
แสงสว่างและอุณหภูมิภายในอาคาร 

เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวนั้นมีขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษในปี พ.ศ. 2533 คือเกณฑ์ BREEAM 
ปัจจุบันมีอาคารได้รับการรับรองจากเกณฑ์ BREEAM แล้วกว่า 250,000 โครงการ ส าหรับเกณฑ์ของต่างประเทศที่เป็น
ที่นิยมในประเทศไทยคือ LEED นั้น เปิดตัวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 และ ณ ไตรมาสแรกของ ปี พ.ศ. 2557 มีอาคารที่
ได้รับการรับรองแล้วรวมกันมีพ้ืนที่มากกว่า 10.5 พันล้านตารางฟุต หรือเกือบ 1  พันล้านตารางเมตรทั่วโลก เมื่อดูสถิติ
ของปริมาณพ้ืนที่โครงการที่ขอรับรองอาคารเขียวของ LEED จะพบว่ามีปริมาณน้อยในช่วงปีแรก ๆ และมาได้รับความนิยม
สูงขึ้นอย่างมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์อาคารเขียวอ่ืน ๆ เช่น BREEAM ของอังกฤษ CASBEE ของ
ญี่ปุ่นจะพบว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงกระแสความสนใจในการออกแบบโครงการให้เป็น
อาคารเขียวและได้รับการรับรองตามเกณฑ์ประเมินเหล่านี้ 

ส าหรับเกณฑ์อาคารเขียวของไทย Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability 
for New Construction and Major Renovation หรือ TREES นั้นเปิดตัวในปี พ.ศ. 2555 และด าเนินการโดยสถาบัน
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อาคารเขียวไทย ส าหรับในไทยน่าจะใช้เวลาสักระยะจึงจะได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น ในปัจจุบันหลายองค์กรในประเทศ
ไทย เริ่มหันมาให้ความสนใจในการท าโครงการที่จะขอรับรองอาคารเขียว บริษัทขนาดใหญ่และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
บางแห่งเริ่มมีประกาศเป็นนโยบายขององค์กรว่าอาคารใหม่จะต้องเป็นอาคารเขียวเท่านั้น การประกวดแบบในหลาย ๆ 
โครงการมีข้อก าหนดเพ่ิมเติมให้ผู้ออกแบบมีที่ปรึกษาอาคารเขียวหรืออกแบบตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียวแนวทางใด
แนวทางหนึ่งเพ่ิมขึ้น หรือเริ่มมีการปรับปรุงอาคารเดิมให้มีประสิทธิภาพทางด้านพลังงานและการจัดการอาคารให้สนใจ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ท าให้ปัจจุบันเกิดการขาดแคลนบุคลากรที่สามารถเป็นที่ปรึกษาในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร
เหล่านี้ เนื่องจากจะต้องการบุคลากรที่เข้าใจหลากหลายมิติของการออกแบบอาคารเขียวด้านต่าง ๆ ซึ่งจะมีข้อมูลทาง
เทคนิคค่อนข้างมาก 

การออกแบบอาคารเขียวนั้นมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการก่อสร้างไปสู่
การผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยการเปลี่ยนความต้องการของตลาด ซึ่งจะไปผลักด้นให้ผู้ผลิตทั้งในส่วนของ
ผู้ออกแบบอาคาร และผู้ผลิตวัสดุประกอบอาคารต้องปรับกระบวนการผลิตให้ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมจึงจะสามารถขาย
งานได้ ในแง่ของเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานนั้น สามารถแบ่งเป็น 

(1) การประหยัดพลังงานระหว่างก่อสร้าง คือการเลือกระบบการก่อสร้างที่รวดเร็วและใช้พลังงาน
น้อย เช่น การท าซ้ า การใช้วัสดุที่แข็งแรงท าให้ใช้ปริมาณน้อย การใช้ระบบการก่อสร้างแบบ prefabrication 

(2) การออกแบบอาคารให้ประหยัดพลังงานระหว่างการใช้งาน ซึ่งได้แก่การออกแบบให้อาคารมี
ความสามารถในการป้องกันความร้อนที่ดี และลดภาระการท าความเย็นด้วยการใช้วัสดุผนังที่สามารถกันความร้อนได้ดี 
หรือ ใช้วัสดุฉลาด เช่น วัสดุที่เมื่อเปลี่ยนสถานะสามารถดูดความร้อนจ านวนมากและท าให้อากาศรอบข้างเย็น 
(Phrase change material: -PCM) ส าหรับวัสดุโปร่งแสงก็มีหลากหลายประเภท ทั้งกระจกประหยัดพลังงานที่ป้องกัน
ความร้อนได้ดีแต่ยอมให้แสงสว่างเข้าไปในอาคารได้มาก  

เทคโนโลยีของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารก็จะมีการปรับให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น ท าให้ประหยัด
พลังงาน เช่น การใช้หลอดไฟแบบ LED ที่ปัจจุบันราคายังสูงอยู่แต่ก็มีแนวโน้มในการลดลงอย่างรวดเร็ว การใช้ไฟฟ้า
แสงสว่างร่วมกับการใช้แสงธรรมชาติ การใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงที่สามารถปรับได้ตามภาระการท าความ
เย็น เช่น ระบบ VAV และ ระบบ  displacement ventilation ระบบการน าความเย็นกลับมาใช้ใหม่ (heat 
exchanger) การใช้ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ  (building management system) การปรับเปลี่ยนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะในส านักงานมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแทน ทั้งนี้ระบบเกี่ยวกับการปรับอากาศและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน มักจะเป็นระบบที่มีการใช้งานมานานแล้ว แต่ไม่นิยมมากนักในประเทศไทยอาจจะ
เนื่องจากราคาและความไม่เคยชิน ซึ่งในอนาคตน่าจะมีการใช้มากขึ้นตามความต้องการในการออกแบบอาคารเขียว 
นอกจากนี้ค่าไฟฟ้ายังเพ่ิมขึ้นตลอดเวลาซึ่งเป็นส่วนผลักดันที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่ง เมื่อความต้องการไฟฟ้าในอาคารน้อยลง 
การผลิตไฟฟ้าใช้เองให้พอเพียงด้วยการติดตั้งระบบผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น การใช้ระบบโซล่าเซลล์ 
ก็ท าได้ง่ายขึ้น หลายประเทศได้หยุดการสร้างโรงงานไฟฟ้าจากแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิล และแหล่งพลังงานนิวเคลียร์แล้ว
หันมาส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนกันอย่างจริงจัง ท าให้ยอดการติดตั้งระบบต่าง ๆ เหล่านี้สูงขึ้น
อย่างมากนอกจากการผลิตวัสดุที่ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานแล้ว ยังมีความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตวัสดุ  
ซึ่งเป้าหมายคือการลดการใช้พลังงานในโรงงาน การที่ท าให้วัสดุปนเปื้อนสารพิษน้อยที่สุดโดยการเลือกใช้สารเคมีที่
เหมาะสม และการใช้ทรัพยากรในการผลิตน้อยที่สุดโดยการเลือกใช้วัตถุดิบในประเทศหรือปรับเปลี่ยนส่วนผสมให้มี
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การน าเอาวัสดุรีไซเคิลมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งท าให้ในส่วนของโรงงานเองสามารถลดการใช้พลังงานและผลิตวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึนด้วย 

2.1.6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย (Law : L) 
1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : ผลกระทบต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่ง

กฎหมายดังกล่าวก าหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563    เป็นต้นไป กฎหมาย
ฉบับนี้เป็นกฎหมายส าคัญตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินของประเทศไทยให้มีความ
ทันสมัยและเป็นสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ และแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษีแบบเดิมที่บังคับใช้มาเป็นเวลานาน 
โดยที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายฉบับนี้เป็นหน้าที่โดยตรงขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
จะต้องใช้ข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมที่ดิน ใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ ดังนั้น ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สิน
ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปท าประโยชน์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น กรมธนารักษ์น าทรัพย์สิน
ไปให้เช่า ผู้เช่าในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สินของรัฐเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

อัตราภาษี  
(1) เพดานอัตราภาษีแยกตามการใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้  

(1.1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 
0.15 ของฐานภาษี  

(1.2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.3 ของฐานภาษ ี 
(1.3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (1) หรือ (2) อัตราภาษีไม่เกินร้อยละของ

ฐานภาษ ี 
(1.4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพอัตราภาษ ี

ไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี 2. อัตราที่ใช้จัดเก็บจริง ใน 2 ปีแรก คือ ปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564 จะใช้อัตราภาษี
ตามมูลค่าของฐานภาษี ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของ ธพส. จะใช้ตารางภาษี ดังนี้ 

ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า (ล้านบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) 
1. อื่นๆ ไม่เกิน 50 0.3 
2. ที่ดินหรือสิ่ งปลูกสร้างที่ทิ้ งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ท า
ประโยชน์ตามควรแก่สภาพ (เสียเพิ่ม 0.3% ทุก 3 ปีแต่รวม
แล้วไม่เกิน 3%) 

เกิน 50 – 200 0.4 
เกิน 200 – 1,000 0.5 

เกิน 1,000 – 5,000 0.6 
เกิน 5,000 ข้ึนไป 0.7 

ตั้งแต่ปี 2565 อัตราที่ใช้ในการจัดเก็บจะถูกก าหนดโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา กรณีที่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าพระราชกฤษฎีกาสามารถด าเนินการได้โดยตรา
ข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดอัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้  แต่ต้ องไม่เกินอัตราที่
ก าหนดตามมาตรา 37 ธพส. จัดตั้งขึ้นโดยมีภาระหน้าที่หลัก คือ ก่อสร้างและบริหารโครงการศูนย์ราชการฯ และ
บริหารจัดการทรัพย์สินอ่ืนของรัฐ เพ่ือให้บรรลุตามภารกิจหลักและตอบสนองแนวนโยบายของรัฐ ธพส. ได้รับผล
ผลกระทบต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการช าระภาษีในฐานะผู้บริหารทรัพย์สินของรัฐ 
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2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
“มาตรา 56 รัฐต้องจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ

ประชาชนอย่างท่ัวถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพ้ืนฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของรัฐอันจ าเป็นต่อการ

ด ารงชีวิตของประชาชนหรือเพ่ือความมั่นคงของรัฐ รัฐจะกระท าด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือท า
ให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้  

การจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองรัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บ
ค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 

การน าสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนด าเนินการทางธุรกิจไม่ว่าด้วยประการใดๆ รัฐต้องได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชน์ที่รัฐและเอกชนจะได้รับ และค่าบริการที่
เรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน”  

3) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA : Personal Data Protection Act ) 
โดย พ.ร.บ. ฉบับนี้ เป็นเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย  ไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิ 

และมีผลบังคับใช้ ในภาคธุรกิจ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ซึ่ง PDPA มีผลบังคับใช้กับบุคคลธรรมดาทั่วไป และนิติ
บุคคลที่อยู่ในประเทศไทยด้วย หากในกรณีที่ข้อมูลเกิดการรั่วไหล เปิดเผย หรือเกิดการถ่ายโอนข้อมูลขึ้น ผู้ที่ละเมิด
สิทธิ จะต้องเกิดได้รับบทลงโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และโทษปรับที่หนักหน่วง 5 ล้านบาท หรือจ าคุกสูงสุด 1 ปี 
และยังต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี 

ประเภทข้อมูลที่ PDPA ให้ความคุ้มครองแก่บุคคล มีทั้งแบบทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ที่สามารถน าไปใช้ยืนยันตัวบุคลลนั้นๆ เช่น ชื่อจริง นามสกุล ที่อยู่ หมายเลข

โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน emailรูปถ่ายของบุคลล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 
2. ข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) เช่น เชื้อชาติ สัญชาติ พฤติกรรม

ทางเพศ ข้อมูลด้านสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ความเชื่อทางศาสนา ความคิดเห็นทางด้านการเมือง ข้อมูลอ่ืนๆ ที่มี
ผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ขั้นตอนส าคัญที่ควรด าเนินการ 
สร้างความรู้ความเข้าใจทางกฎหมาย และได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ธุรกิจ หรือองค์กร ต้องโปร่งใส ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลส าหรับแต่ละบุคคล มีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยที่รัดกุม ตรงตามมาตรฐานสากล เพ่ือปกป้องข้อมูลของบุคคลไม่ให้ถูกถ่ายโอน รั่วไหล หรือน าไปใช้
ในทางที่ผิด จะต้องแจ้งข้อมูล หรือนโยบายเกี่ยวกับระยะเวลาข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้ มีการจัดเก็บข้อมูลที่
เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือแสดงว่ามีการปฏิบัติตามข้อก าหนด PDPA 

ขั้นตอนการด าเนินการ 6 ขั้นตอน ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
1. จัดตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการก ากับดูแล 
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้คณะท างานฯ 
3. ก าหนดนโยบายขององค์กร ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพ่ิมเติมตามประเภทธุรกิจ 

หรือบริการ 
4. ส ารวจและก าหนดรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องใช้ตามความจ าเป็น 
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5. จัดท าคู่มือการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ก าหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีการ
จัดเก็บให้สอดคล้องกับข้อมูลและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง) 

6. ฝึกอบรมเผยแพร่ให้พนักงานภายในองค์กรทราบ และด าเนินการขอความยินยอมส าหรับข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงานภายในองค์กร 

ปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส จึงได้น าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. 
และได้รับความเห็นชอบให้ขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ โดยให้มีการเลื่อนการบังคับใช้จาก
เดิม ปี 2564 ไปอีก 1 ปี ก าหนดการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วันที่ 1 มิถุนายน 2565 

บทลงโทษของการละเมิดกฎหมาย 
ความรับผิดทางแพ่ง 
ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายที่ไดร้ับจริง และศาลสั่งลงโทษเพิ่มขึ้นได้แตไ่มเ่กินสองเท่าของสินไหมทดแทนที่แท้จริง 
โทษทางปกครอง 
ไม่ขอความยินยอมให้ถูกต้อง ไม่แจ้งรายละเอียดใหเ้จ้าของข้อมูลทราบ ไม่ให้เจ้าของข้อมูล
เข้าถึงข้อมูลตามสิทธิไม่จัดท าบันทึกรายการ ไม่จัดใหม้ีเจ้าหนา้ที่คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(DPO) ไม่จัดให้มีการสนับสนุนการปฏิบัตหิน้าท่ีของ DPO 

โทษปรับไมเ่กิน  
1,000,000บาท 

เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดิเผยข้อมลูส่วนบุคคลโดยปราศจากฐานทางกฎหมาย ไม่ได้แจ้ง
วัตถุประสงค์การใช้งานใหม่ เก็บข้อมูลเกินความจ าเป็น ขอความยินยอมที่เป็นการหลอกลวง 
ให้เข้าใจผิด ไม่จัดใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ไมแ่จ้งเหตุเมื่อมีการละเมิด
ข้อมูล โอนข้อมูลไปต่างประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ตั้งตัวแทนในราชอาณาจักร 

โทษปรับไมเ่กิน  
3,000,000บาท 

เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โทษปรับไมเ่กิน  
5,000,000บาท 

โทษทางอาญา 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ  
ผิดจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวไปยังต่างประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ท าให้ผู้อื่นเกิดความเสยีหาย เสียชือ่เสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรอืได้รับความอับอาย โทษจ าคุกอย่างน้อย 6 เดือน หรือปรับ 

ไม่เกิน 500,000 บาท 
ท าไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น โทษจ าคุกอย่างน้อย 1 ปี หรือปรบั 

ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
ผู้ใด ล่วงรู้ข้อมลูส่วนบุคคลของผู้อืน่เนื่องจากการปฏิบตัิหน้าที่ ตามพ.ร.บ.นี้ ห้ามน าไป
เปิดเผยแก่ผู้อื่นเว้นแต่เปดิเผยตามหน้าท่ี หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือพิจารณา
คดี หรือได้รับความยินยอมเป็นหนังสือเฉพาะครั้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผย
ให้หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย หรือข้อมูลคดีต่างๆ ที่เปดิเผยต่อสาธารณะ 

โทษจ าคุกอย่างน้อย 6 เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน 500,000 บาท 

ผู้กระท าความผิดที่เป็นนิติบุคคล หากกรรมการหรือผู้จัดการ หรือ บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น สั่งการ
หรือกระท าหรือละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ต้องรับโทษในส่วนท่ีก าหนดโทษอาญา
ไว้ด้วย 

ธพส. มีการด าเนินการวางระบบการบริหารจัดการ ตั้งแต่ปี 2564 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA : Personal Data Protection Act )  ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี และไม่มีความเสี่ยงการจากละเมิดกฎหมาย 
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2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
2.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและผลด าเนินงานที่ผ่านมา  

1) สถานะการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญ  

ผลการด าเนินงานของ ธพส. แบง่เป็น 2 ด้านหลัก คือ ด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1) ด้านการเงิน ในปี 2564 มีเป้าหมายรายได้รวม 2 ,499 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 2 ,191 ล้านบาท 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 308 ล้านบาท ก าไร(ขาดทุน)สะสม 683 ล้านบาท ผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน รายได้รวม 
1,244 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 1,076 ล้านบาท ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 168 ล้านบาท ก าไร(ขาดทุน)สะสม 582 ล้านบาท 
คาดการณ์ผลการด าเนินงานสิ้นปี 2564 (หลังปรับผลกระทบ COVID-19) เป้าหมายรายได้รวม 1 ,255 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่าย 1,115 ล้านบาท ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 140 ล้านบาท ก าไร(ขาดทุน)สะสม 677 ล้านบาท 
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การด าเนินงานโครงการที่ส าคัญ แบ่งออกเป็น 6 โครงการ เริ่มด าเนินงานโครงการแล้ว 4 โครงการ และมี

โครงการซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือขออนุมัติด าเนินงาน 1 โครงการ รายละเอียดดังนี้  
(1) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โซนซี  
สถานะ : อยู่ในขั้นตอนจัดจ้างและงานก่อสร้าง 
(2) โครงการบริหารสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี 
สถานะ : เริ่มบริหารตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2564    
(3) โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา  
   จังหวัดเชียงใหม่ 
สถานะ : เริ่มบริหารตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2565 
(4) โครงการอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต 
สถานะ : อยู่ในขั้นตอนงานก่อสร้าง 
(5) โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ท างาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือน

สามัญ จานวน 9 แห่ง 
สถานะ : กรมธนารักษ์เปิดรับจองสิทธิโครงการ มีข้าราชการพลเรือนสามัญจองเต็มจ านวน 4 แปลง 
(แขวงบางจาก เขตพระโขนง / แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง / แขวงช่องนนทรี / 
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี) โดย ธพส. จัดหาผู้ด าเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง โครงการ 4 แปลง 
(6) โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ 
สถานะ : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบการด าเนินงานโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุรามาฯ-ธนารักษ์  
จังหวัดสมุทรปราการ จากกรมธนารักษ์ และคณะรัฐมนตรี  
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(7) โครงการตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์อาคารส านักงานซอยพหลโยธิน 11 
สถานะ : อยู่ระหว่างเตรียมลงนามสัญญาจ้างตกแต่งฯ และลงนามสัญญาจ้างควบคุมงานตกแต่ง
ภายในพร้อมครุภัณฑ์อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 
(8) โครงการตกแต่งภายในฯ กระทรวงการคลัง 
สถานะ : ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการพื้นที่ก่อสร้าง 
ส าหรับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการใหม่ในปี 2564 ธพส. มีเป้าหมายในการศึกษาศึกษาความ

เป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการใหม่แล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจาก คกก. ธพส. อย่างน้อย 2 โครงการ เช่น  
(1) โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในท่ีราชพัสดุ 
สถานะ : จัดท ารายงานศึกษาความเป็นไปได้โครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิและ

คัดเลือกผู้ก่อสร้าง 4 แปลง 
(2) โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานใหม่แห่งใหม่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
สถานะ อยู่ระหว่าง อสมท. และ ธอส. พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

1.2) ด้านที่ไม่ใช่การเงิน การบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ได้จัดให้มีบริการต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยระหว่างปีได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายในศูนย์ราชการฯ รายกิจกรรมและ
โครงการ ผลการส ารวจรอบ 6 เดือน ปี 2564 พบว่า มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.66 

โดยระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ (1) การให้บริการเจ้าหน้าที่ ธพส. (Relation 
Marketing) (2) โครงการส่งเสริมสุขภาพ (Sky Running) (3) กิจกรรมสร้าง CSR in Process ทั่วองค์กร และ 3 อันดับ
สุดท้าย ได้แก่ (1) DAD TV (2) การให้บริการเจ้าหน้าที่การเงิน (3) โครงการ DAD Magazine 
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ด้านผลประเมินผลด าเนินงานของ ธพส. มีผลประเมิน 5 ปีย้อนหลัง (2559 -2563) พบว่า มีคะแนน
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจเท่ากับ  4.0207  4.1384  4.1683 4.3356 และ 4.4769 ตามล าดับ และรางวัล
แห่งความภาคภูมิใจ  
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2.2.2 ผลส ารวจความพึงพอใจ 
ธพส. ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการศูนย์ราชการ  

เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการพ้ืนที่พาณิชย์ 
และลูกค้าที่มาใช้บริการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ เพ่ือประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของ ธพส. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ การส ารวจความ  
พึงพอใจด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การส ารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจจากการส ารวจใหญ่ประจ าปี  
ปีละ 1 ครั้ง และส่วนที่ 2 การส ารวจความพึงพอใจจากการส ารวจย่อยรายกิจกรรม/โครงการ โดยใช้แบบสอบถาม / 
สัมภาษณ์แบบ Face-to-face 

 
ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.34) เมื่อพิจารณากลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จาก 5 กลุ่มตัวอย่าง
ที่สารวจ พบว่า มี 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ (1) กลุ่มตัวอย่าง ผู้ถือหุ้น รัฐบาลและ
หน่วยงานก ากับ (ค่าเฉลี่ย 4.80) (2) กลุ่มตัวอย่างลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 4.46) (3) กลุ่มตัวอย่างชุมชน/สังคม/สิ่งแวดล้อม 
(ค่าเฉลี่ย 4.33) และ (4) กลุ่มตัวอย่างพนักงาน ธพส. (ค่าเฉลี่ย 4.31) ส าหรับ กลุ่มตัวอย่างคู่ค้า ได้รับความพึงพอใจ 
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78) 

1) กลุ่มลูกค้า ประกอบด้วยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เช่าภาครัฐ กลุ่มผู้เช่าเอกชน 
และกลุ่มผู้ใช้บริการ  

ในภาพรวมการให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.46) (ตารางที่ 1) ประกอบด้วยความพึงพอใจจากการส ารวจใหญ่ประจ าปี (ค่าเฉลี่ย 4.34) และ ความพึงพอใจ
จากการส ารวจย่อยรายกิจกรรม/โครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.65)  เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2562 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึน (+0.02) 
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ตาราง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่างลูกค้าต่อการใช้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในภาพรวม ประจ าปี 2563 

ประเด็นการประเมิน ภาพรวม 
การส ารวจ

ใหญ่ประจ าปี 
การส ารวจย่อย 

รายกิจกรรม/โครงการ 
1. ด้านระบบการจราจรของศูนย์ราชการฯ 4.24 4.01 4.57 
2. ด้านการบริหารจดัการดา้นสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการฯ 4.48 4.43 4.55 
3. ด้านการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.17 3.92 4.55 
4. ด้านการบริหารจดัการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 4.55 4.47 4.68 
5. ด้านระบบรักษาความปลอดภยั 4.56 4.53 4.60 
6. ด้านระบบรักษาความสะอาด 4.55 4.50 4.62 
7. ด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) 4.65 4.51 4.85 
8. ด้านเจ้าหน้าที่ (ด้านการเงิน) 4.79 - 4.79 
9. ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อความสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม 4.62 - 4.62 

ภาพรวม 4.46 4.34 4.65 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ปี 2562) ในภาพรวมมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน  (+0.02)  

2) กลุ่มผู้ถือหุ้น รัฐบาล และหน่วยงานก ากับ  
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ถือหุ้น รัฐบาล และหน่วยงานก ากับ ต่อการด าเนินงานของ ธพส. มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.80) จาก 5 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า ทุกประเด็นได้รับความพึง
พอใจในระดับมากท่ีสุด ได้แก่  

- การจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและสร้างการรับรู้ความเข้าใจ (ค่าเฉลี่ย 5.00)  
- การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย 5.00)  
- บทบาทหน้าที่ของ ธพส. ในการตอบสนองต่อประเด็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (ค่าเฉลี่ย 5.00)  
- การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล (ค่าเฉลี่ย 4.50)  
- การจัดท าองค์ความรู้ผ่านระบบสารสนเทศตามนโยบายภาครัฐ (ค่าเฉลี่ย 4.50) 
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ภาพแสดง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ถือหุ้น รัฐบาล และหน่วยงานก ากับ จ าแนกตามประเด็นที่ประเมิน 

3) กลุ่มพนักงาน ธพส. ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ/เจ้าหน้าที่ชานาญการ และลูกจ้าง  

ผลการส ารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างพนักงาน ธพส. ต่อการปฏิบัติงาน
ใน ธพส. ในภาพรวม ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.31) จาก 7 ประเด็นที่ประเมินมี 5 ประเด็นที่
ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านภาวะผู้น าองค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.44) 
รองลงมา ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.39) ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ (4.38) ด้านสภาพแวดล้อม ในการ
ทางาน (ค่าเฉลี่ย 4.36) และ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.31) ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร
ระดับสูง กลุ่มตัวอย่างลูกจ้าง และ กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารระดับกลาง มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการอยู่ใน

ประเด็นการประเมิน ภาพรวม 
ผู้บริหาร 
ระดับสูง  

ผู้บริหาร 
ระดับกลาง  

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/
เจ้าหน้าที่ชานาญการ  

ลูกจ้าง  

1. ด้านหน้าท่ีความรับผิดชอบ 4.38  4.75  4.39  4.08  4.29  

2. ดา้นการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 4.31  4.75  4.16  4.05  4.29  

3. ด้านวัฒนธรรมองค์กร 4.39  4.42  4.52  4.27  4.34  

4. ด้านภาวะผู้น าองค์กร 4.44  4.75  4.46  4.21  4.34  

5. ด้านรายได้และสวสัดิการ 4.16  4.63  4.00  3.79  4.22  
6. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 4.36  4.75  4.24  4.09  4.37  
7. ด้านการพัฒนาบุคลากรและ  

การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน 
4.11  4.31  4.02  3.84  4.25  

ภาพรวม 4.31  4.62  4.26  4.05  4.30  
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ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.62, 4.30 และ 4.26 ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/เจ้าหน้าที่ช านาญ
การ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.05)  

ตาราง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่างพนักงาน ธพส. ต่อการปฏิบัติงานใน ธพส. ในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง จ าแนก
ตามประเด็นการประเมิน 

4) กลุ่มคู่ค้า  
ผลการส ารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างคู่ค้าต่อการด าเนินการ ด้านการ

จัดซื้อจัดจ้างของ ธพส. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78) จาก 3 ประเด็นที่ประเมิน ทุก
ประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่  

- ด้านการอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 3.85)  
- ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 3.83)  
- ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.63)  

ภาพแสดง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างคู่ค้าต่อการด าเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ธพส. จ าแนกตาม
ประเด็นที่ประเมิน 

 
 
5) กลุ่มชุมชน  
ผลการส ารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างชุมชนต่อกิจกรรมที่ ธพส. จัดใน

ชุมชน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.33) จาก 11 ประเด็นที่ประเมิน ทุกประเด็น
ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่  

- การจัดกิจกรรม/โครงการ สามารถช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของคนในชุมชนต่อ ธพส. (ค่าเฉลี่ย 4.48)  
- ประโยชน์ของกิจกรรม/โครงการที่จัดในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.45)  
- การจัดกิจกรรม/โครงการ สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน กับ ธพส. (ค่าเฉลี่ย 4.45)  
- การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/โครงการที่ ธพส. ด าเนินการร่วมกับชุมชน อย่างต่อเนื่อง 

(ค่าเฉลี่ย 4.32)  
- ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.32)  
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- กิจกรรม/โครงการที่จัดตรงกับความต้องการของคนในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.29)  
- การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของคนในชุมชน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย (ค่าเฉลี่ย 4.29)  
- การมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ ธพส. ร่วมกับชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.26)  
- ความเหมาะสมของจ านวนกิจกรรม/โครงการที่ ธพส. จัดในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.26)  
- ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม/โครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.26)  
- ความยั่งยืนของกิจกรรม/โครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.26)  

 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากการส ารวจ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และเรื่องร้องเรียน จากการ

ด าเนินงานของ ธพส. ประจ าปี 2563 
1) กลุ่มลูกค้า 

(1) ผู้เช่าภาครัฐ 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ     

ความต้องการและความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ 
ผลสรุปจากการประชมุ Focus Group 

1) ด้านระบบการจราจร 
1.1 ควรจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก ด้าน

การจราจรอย่างสม่ าเสมอ 
1.2 ควรจัดหาพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ภายในอาคาร ให้เพียงพอ 
1.3 ควรปรับปรุงป้ายจราจรภายในอาคารจอดรถ และจัดท าป้าย

จ ากัดความเร็วในบริเวณที่เป็นทางสัญจรร่วมกัน เช่น บริเวณทาง
แยก หรือภายในอาคาร จอดรถ เป็นต้น ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

 
- ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 
 
- จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โครงการ
จัดระเบียบรถจักรยานยนต์ ในปี 2564 
- จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โครงการ
จัดท าป้ายบอกทาง ในปี 2564 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ     
ความต้องการและความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ 

ผลสรุปจากการประชมุ Focus Group 

1.4 ควรจัดหาเส้นทางเข้า - ออก เพิ่มเติม เพื่อให้ระบบการจราจร
ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ มีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

1.5 ควรมีมาตรการในการด าเนินการกับรถยนต์ที่จอดรถใน
บริเวณห้ามจอด หรือบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

1.6 บริเวณลานจอดรถด้านหน้า อาคารรัฐประศาสนภักดี มี
พื้นผิวจราจรที่เป็นหลุมจ านวนมาก 

- ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 
 
- จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรงุคุณภาพการให้บริการโครงการ
จัดท าป้ายบอกทาง ในปี 2564 
- จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โครงการ
จัดท าป้ายบอกทาง ในปี 2564 

2) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
2.1 ควรเข้มงวดกับผู้ที่สูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ที่ไม่ได้จัดไว้ให้ 

สูบบุหรี่ 
2.2 ควรจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพิ่มขึน้ 
2.3 ควรปรับปรุงขยะตามท่อระบายน้ าเพื่อเวลาฝนตกไม่ให้เกดิ

น้ าท่วมขัง 

 
- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2563 
 
- จะด าเนินการเพิม่พื้นทีส่ีเขยีวในพืน้ที่ โซนซีแล้วเสรจ็ ในปี 2566 
- ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2563 

3) ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - ควรติดตั้ง Free WIFI ให้สัญญาณครอบคลุมทั่วอาคาร 

- ได้ด าเนินการแล้วเสร็จในปี 2563 

4) ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
4.1 ควรเพิ่มร้านค้าต่างๆ ให้มีความหลากหลาย มากกว่าเดมิ 
 
4.2 ควรจัดหาพื้นที่ จัดท าเป็นสถานออกก าลังกายเพิ่มขึ้น 
4.3 ควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนกลางที่ช ารุด เช่น ก๊อกน้ า 

ภายในห้องน้ า ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และถ้าหากช ารุด 
ให้รีบปรับปรุงแก้ไขทันที 

 
- จะด าเนินการจัดทาแผนปรับปรงุคุณภาพการให้บริการ โครงการ
เพิ่มจ านวนร้านค้าภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในปี 2564 
- ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 
- ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 

5) ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควรมีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ และมีความเข้มงวด ในการตรวจสอบ รักษาความ
ปลอดภัย มากกว่านี้ 

 
- ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 

6) ด้านระบบรักษาความสะอาด 
6.1 ควรหมั่นดูแลห้องน้ าส่วนกลางภายในอาคารบรเิวณ ท่ีมี
ผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก ไม่ให้มกีลิ่น และ เกดิความสกปรก 
6.2 ควรหมั่นจัดเก็บขยะบริเวณลานจอดรถอย่างสม่ าเสมอ 

 
- ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 
 
- ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 

(2) ผู้เช่าเอกชน 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ     
ความต้องการและความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ 

ผลสรุปจากการประชมุ Focus Group 

1) ด้านระบบการจราจร 
- ควรจัดสรรพื้นที่จอดรถ และจดัท าป้ายจอดรถส าหรับ 

ผู้เช่าเอกชนให้ชัดเจน 
 
 

 
- ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ     
ความต้องการและความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ 

ผลสรุปจากการประชมุ Focus Group 

2) ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ควรหมั่นดูแลจุดพักขยะภายนอกอาคาร ไม่ใหม้ีน้ าจาก

ขยะไหลเลอะเทอะ และเพิ่มจุดทิ้งขยะรอบๆ อาคารมากกว่านี้ 

 
- ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 

3) ด้านระบบรักษาความสะอาด 
- ควรท าความสะอาด และฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรคต่างๆ 

อย่างสม่ าเสมอ 

 
- ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 

(3) ผู้ใช้บริการ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ     
ความต้องการและความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ 

ผลสรุปจากการประชมุ Focus Group 
 

1) ด้านระบบการจราจร 
     - ควรบริหารจัดการพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ให้เพียงพอ 

- ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2563 

2) ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 
 -  ควรตรวจสอบสัมภาระและบัตรประชาชนทุกครั้งก่อนเข้า

มาใช้บริการ 

 
- ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2563 

2) กลุ่มผู้ถือหุ้น รัฐบาลและหน่วยงานก ากับ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ     
ความต้องการและความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ 

ผลสรุปจากการประชมุ Focus Group 

1) ในความคิดเห็นของท่านต่อการบริหารทรัพย์สิน/ที่ราชพัสดุ 
โดย ธพส. และควรท าธุรกิจประเภทใดเพิ่มเติมอีก 

- สนับสนุนงานภาครัฐ และสนองนโยบายของรัฐ อย่างเป็น
รูปธรรม พัฒนาการบริหารทรัพย์สิน/ ที่ราชพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น มีการน าพ้ืนท่ีว่างไปหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเพิ่ม
ธุรกิจนอกเหนือจากการบริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้ง 
สวัสดิการข้าราชการ เช่น การจัดท าศูนย์อบรม สมัมนา สโมสร
ข้าราชการ เป็นต้น 

 
 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ ในปี 2563 - 2564 

2) ความคิดเห็นของท่านต่อด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
โดยรวม ธพส. 

- ธพส. มีแนวคิดในการท าธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดยมีการ
ปรับเปลี่ยน และน า MODEL การบริหารทรัพย์สินใหม่ๆ มาใช้ใน
การท างานได้หลากหลาย จากการเป็นผู้ก่อสร้างและบริหารศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
 
- ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 - 2564 
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3) กลุ่มพนักงาน 

(1) ผู้บริหารระดับสูง 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ     
ความต้องการและความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ 

ผลสรุปจากการประชมุ Focus Group 

1) ด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
- ควรมีการพัฒนานวัตกรรมด้านการก่อสร้างและพลังงานท่ี

เป็นของ ธพส. เอง  

- ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2563 และจะด าเนินการเพิ่มเติม 
หลังจากสร้างพื้นที่โซนซี แล้วเสรจ็ ในปี 2566 

2) ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 
- ควรมีการท าแบบ/สัญลักษณ์/ค าขวัญของ ธพส. เพื่อจดจ า

ง่าย และใช้แสดงออกต่อสาธารณชนในทุกโอกาส 

 
- จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรงุคุณภาพการให้บรกิาร โครงการ
สร้างอัตลักษณ์องค์กร ในปี 2564 

(2) ผู้บริหารระดับกลาง 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ     
ความต้องการและความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ 

ผลสรุปจากการประชมุ Focus Group 

1) ด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
- เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในด้านความคดิ

สร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างตอ่เนื่อง และได้รับการสนับสนุน
จากผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารระดับสูงควรให้การสนับสนุน  
เป็นรางวัลตา่งๆ เป็นต้น 

 
- จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โครงการ
ประกวดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม ในปี 2564 

2) ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 
- ด าเนินการสร้างภาพลักษณ์ในเชิงสังคมได้ดีมาก และมีการ

ร่วมมือสร้างอัตลักษณ์องค์กร ผ่านกระบวนการท างาน แต่ด้านการ
จดจ ายังน้อย 

 
- จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรงุคุณภาพการให้บรกิาร โครงการ
สร้างอัตลักษณ์องค์กร ในปี 2564 

(3) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/เจ้าหน้าที่ช านาญการ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ     
ความต้องการและความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ 

ผลสรุปจากการประชมุ Focus Group 
 

1) ด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
- ผลักดันสิ่งใหม่ ให้เกิดขั้นตอนการท างานที่ไม่ทับซ้อน และควร

มีกิจกรรมทีส่นับสนุนในด้านนี ้

 
- จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรงุคุณภาพการให้บริการ โครงการ
ประกวดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม ในปี 2564 

2) ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 
- ส่งเสริมการบริการพัฒนาสิ่งท่ีมอียู่ หรือสิ่งใหม่ให้มี ความ

พร้อมและทันสมัยพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ สิ่ง
เหล่านี้จะสะท้อนภาพลักษณ์และเป็นท่ียอมรับ ท าให้
บุคคลภายนอกรู้จัก ธพส. และมีช่ือเสียงเป็นองค์กรชั้นน าท่ีมีคน
รู้จัก ให้เกิดความน่าเชื่อถือและมัน่คง 

 
- จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรงุคุณภาพการให้บรกิาร โครงการ
สร้างอัตลักษณ์องค์กร ในปี 2564 

 

 



แผนยุทธศาสตร์ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2565 – 2570 และ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด    
 

หน้า  56 

(4) ลูกจ้าง 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ     
ความต้องการและความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ 

ผลสรุปจากการประชมุ Focus Group 
 

1) ด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
- เป็นองค์กรที่มีการน าเทคโนโลยมีาใช้ตลอด และมีนวัตกรรม

ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีในยุค 4.0 ได้ อีก
ทั้งยังสามารถน าไปปรับใช้ ในการท างานและชีวิตประจ าวัน ท าให้
องค์กร เป็นท่ีรู้จัก ทันสมัยมากขึ้น 

 
- ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2563 

4) กลุ่มคู่ค้า 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ     
ความต้องการและความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ 

ผลสรุปจากการประชมุ Focus Group 
 

1) ด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
- การประชาสมัพันธ์ให้สามารถเขา้ถึงข้อมูลไดส้ะดวก และรวดเร็ว 

 
- ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2563 

2) ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 
- มีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐาน ในการ

ด าเนินงานท่ีดี 

 
- จะด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
โครงการสร้างอัตลักษณ์องค์กรในปี 2564 

5) กลุ่มชุมชน/สังคม/สิ่งแวดล้อม 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ     
ความต้องการและความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ 

ผลสรุปจากการประชมุ Focus Group 
 

1) ด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
- เป็นองค์กรที่ให้ความสาคญัต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เป็นหน่วยงาน
ที่สร้างสรรคณุภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงกับ
หน่วยงานราชการ คอยสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

 
- ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 

2) ด้านอื่นๆ 
2.1 ธพส. ดูแลและสร้างสัมพันธภาพที่ดี อย่างนี้ตลอดไป อย่างยั่งยืน 
2.2 ควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกันมากๆ 
2.3 ควรสนับสนุนชุมชนในการจัดการแข่งขันกีฬา 
2.4 ควรเปิดโอกาสให้ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน แสดงความเห็น 

 
- ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 
- ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 
- ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 
- ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 
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2.2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตาม 7S Model  

โดยใช้หลักการ McKinsey 7S Framework นอกจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการปรับตัว
ขององค์กรแล้ว การวิเคราะห์ปัจจัยภายในโดยใช้หลักการ McKinsey 7S Framework จากแนวคิดที่ว่าความมีประสิทธิภาพ
ขององค์กรเกิดจากความสอดคล้องประสานกันของปัจจัยทั้ง 7 ประการนั้น จะสามารถน าผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันไป
ต่อยอดเพ่ือพัฒนาองค์กร อันจะน ามาสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ดังนี้ 

1) Strategy: กลยุทธ์ 

ธพส. มีการทบทวนและก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ เป็น
ประจ าทุกปี ผ่านกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
จากหน่วยงานก ากับดูแล คณะกรรมการและผู้บริหาร ธพส. โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย โดยบุคลากรที่เป็นมือ
อาชีพ และระบบงานที่ทันสมัย ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมีการบริหารจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลัก
ธรรมาธิบาล อีกทั้ง ธพส. ยังสามารถบูรณาการวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรกับแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องให้มี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันด้วย 

2) Structure: โครงสร้างองค์กร 

ธพส. จัดให้มีการทบทวนโครงสร้างองค์กรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
และมีความสอดคล้องกับบริบทองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง รองรับการด าเนินงานตามภารกิจสามารถผลักดัน  
การด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย โดย ธพส. ได้แบ่งออกเป็น 14 ฝ่าย ประกาศใช้เมื่อ 1 มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่าง
การพัฒนาและบริหารงานตามโครงสร้างใหม่ เพ่ือให้เกิดประสิทธภาพในการบริหารจัดการองค์กรต่อไป 

3) System: ระบบการปฏิบัติงาน 

ธพส. มีการออกแบบ/ทบทวนระบบงาน กระบวนการท างาน อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้รองรับทิศทาง 
ยุทธศาสตร์ขององค์กร แผนงานโครงการ หรือภารกิจ ธุรกิจใหม่ โดยมีกระบวนการท างานหลักจ านวน 11 กระบวนการ 
พร้อมก าหนดตัวชี้วัดพร้อมกระบวนการท างานที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ธพส. อยู่ระหว่างการส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
จัดเก็บและแบ่งปันองค์ความรู้ที่ได้จากการท างาน รวมทั้งการน านวัตกรรมใหม่มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน
อย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ ในส่วนของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และสารสนเทศ ธพส. มีระบบงาน โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เครือข่ายและระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนภารกิจหลักและให้บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ เช่น SAP ERP i-
Process i-Data i-Cube i-Control e-tax Invoice/e-Receipt เป็นต้น 

4) Staff: บุคลากร 

ธพส. ได้มีการวิเคราะห์ Demand อัตราก าลังของหน่วยงาน และ Supply ขององค์กร และมีหลักเกณฑ์
ในการจัดสรรอัตราก าลังที่ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือน าไปก าหนด
แผนอัตราก าลังประจ าปี โดยค านึงถึงปริมาณงาน ค่างาน แนวโน้มในอนาคต อย่างไรก็ตาม ควรมีการวิเคราะห์และ
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วางแผนอัตราก าลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการวิเคราะห์ Productivity ของบุคลากร 
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารอัตราก าลัง  

ทั้งนี้ ในปี 2564 ธพส. (ณ ตุลาคม 2564) มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 151 คน แบ่งเป็น เพศชาย 66 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44 เพศหญิง 85 คน คิดเป็นร้อยละ 56 และเมื่อพิจารณาจากช่วงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 32 – 45 ปี 
จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ส าหรับระดับศึกษาระดับปริญญาตรี 81 คน และระดับปริญญาโท 68 คน  

5) Skill: ทักษะ ความรู้ ความสามารถ 

บุคลากร ธพส. มีประสบการณ์บริหารศูนย์ราชการมากว่า 16 ปี และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมโครงการ
ต่าง ๆ ของภาครัฐ นอกจากนี้ ยังมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารจัดการอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Building) บุคลากรของ ธพส. ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง หรืออยู่ในช่วง Gen Y ซึ่งสามารถสร้าง 
Productivity ให้กับองค์กร และพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลเป็นอย่างดี มีความสามารถในการเรียนรู้ มีความ
กระตือรือร้นสูง รวมทั้งมีทักษะด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ธพส. อยู่ระหว่างการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ที่นอกเหนือจาก
การพัฒนาศูนย์ราชการ (New Business Model) บุคลากรจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่หลากหลาย 
(Multi - Skill) รวมทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การพัฒนาโครงการ การบริหารจัดการโครงการ 
ลงทุนรูปแบบใหม ่

6) Style of Management: รูปแบบการบริหาร 

ผู้บริหารระดับสูงมีการบริหารงานที่มุ่งเน้นการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เชิงรุก กับผู้มีส่วนได้เสียและ
บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการท างานเป็นหลัก มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย เพ่ือให้องค์กรมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลและมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และแผนงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ 

7) Shared Value: ค่านิยมร่วม 

ธพส. มีการทบทวนค่านิยม อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ แผนงานโครงการ ภารกิจใหม่ และสมรรถนะของบุคลากรใหม่ที่จ าเป็นต้องมีในอนาคต รวมถึง เกณฑ์ 
Enablers ซึ่งได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร โดยมีการปรับปรุงค่านิยมจาก CUPIC 
เป็น CUPID และประกาศค่านิยมร่วมของ ธพส. คือ 

C : Customer Relation (ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
U : Unity (ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว) 
P : Professionalism & Innovation (ความเชี่ยวชาญในงาน และนวัตกรรม) 
I : Integrity (ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน) 
D : Dedication (ความรับผิดชอบต่อค ามั่นสัญญา) 
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บทที่ 3  การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. 

 
3.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส.  

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ให้ความส าคัญต่อการยึดถือตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ 
ตลอดจนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย ที่เป็นแนวทางของประเทศ  เพ่ือการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

คณะกรรมการ ธพส. ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการ ธพส. ก ากับดูแลกิจการให้น าไปสู่ผล (Governance Outcome) อย่างน้อย ดังนี้ 
(1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 

(Competitiveness and performance with long-term perspective)  
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและ 

ผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and responsible business) 
(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม  

(Good corporate citizenship)  
(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience) 

2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน น าหลักส าคัญในการก ากับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ มาใช้
ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ (1) รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (2) ส านึกในหน้าที่ด้วยการพัฒนาศักยภาพเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการขององค์กร (3) ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม(4) โปร่งใสในการด าเนินงานที่มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างครบถ้วนและตรวจสอบได้ (5) สร้างมูลค่าเพ่ิมและคุณค่าแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (6) 
พัฒนาการก ากับดูแล ทั้งคู่มือ กระบวนการ และแนวปฏิบัติที่ดี (7) สร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับผู้มีส่วนได้
เสียทุกภาคส่วน 

3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

4. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประพฤติปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
จริยธรรมทางธุรกิจของ ธพส. จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีที่คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีก าหนดไว้ 

5. คณะกรรมการ ธพส. ให้ความส าคัญต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์  และ
แผนงานระยะสั้นและระยะยาว  โดยผู้บริหารและพนักงาน มุ่งม่ันปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 
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6. คณะกรรมการ ธพส. ก ากับให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีใน ธพส. โดยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ในระบบงานที่ส าคัญ ได้แก่ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ 
และการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือก ากับทิศทางการด าเนินงาน พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงาน 
โดยผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบและกระบวนงาน 
 นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญต่อกฎหมาย หลักการ และแนวทางที่ส าคัญในการด าเนินงานของ ธพส. 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่ดูแลในเรื่อง การก ากับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม แรงงาน-
สัมพันธ์ และการปฏิบัติตามกฎหมาย 

7. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นและป้องกันการตัดสินใจหรือการ
กระท าใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

8. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงผลกระทบต่อ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญของ ธพส. ทั้งในแงส่ังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสิทธิมนุษยชนและการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม 
 
3.2 โครงสร้างผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง 

ธพส. แต่งตั้งคณกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือท าหน้าที่ก ากับการด าเนินงาน
ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผังโครงสร้างองค์กรของ ธพส. แสดงดังรูป 

 



แผนยุทธศาสตร์ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2565 – 2570 และ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด    
 

หน้า  61 

3.3 ผลการด าเนินงานของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.)ด้าน Core Business 
Enablers หัวข้อ “การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร” 

ประเด็นหลักท่ี ธพส. สามารถด าเนินการได้ 
• ธพส. จัดให้มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและ แนวทาง 

การก ากับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ ครบถ้วน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การรายงานผล การด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน 2) การรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล 3) การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับกิจการ 

• ธพส. จัดให้มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 2) นโยบายการป้องกันการ
เกิดรายการเกี่ยวโยง 3) นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• ธพส. มีการก าหนดแนวทางและสามารถติดตามผลการด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบ ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสม่ าเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 

• ธพส. เปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจ าปีและ Website ขององค์กรครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ 
• ธพส. มีการก าหนดแนวทางการและน า Skill Matrix มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถสรรหา

กรรมการจากบัญชีรายชื่อได้สอดคล้องตามนโยบายที่ก าหนด 
• คณะกรรมการ ธพส. มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ และจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและ

แผนปฏิบัติการประจ าปี และให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการด าเนินงาน
ระบบตรวจสอบภายในได้ก่อนเริ่มปีบัญชี 

• คณะกรรมการ ธพส. จัดให้มีการประเมินผลผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นระบบ และน าผล
ประเมินไปผูกโยงกับระบบแรงจูงใจอย่างเป็นรูปธรรม 

• คณะกรรมการ ธพส. มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานด้าน Compliance ที่มีบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบครบถ้วนตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

• คณะกรรมการ ธพส. จัดให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
อย่างเป็นทางการ พร้อมจัดให้มีกฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

• คณะกรรมการ ธพส. สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานประจ าปีของระบบบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในก่อนเริ่มปีบัญชี และมีการติดตามผลการด าเนินงานด้าน การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในตามแนวทางที่ก าหนด โดยมีความถี่อย่างน้อยเป็น รายไตรมาส 

• ธพส. จัดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างเป็นระบบ และจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานด้านการเงินและด้านไม่ใช่การเงิน  
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ประเด็นหลักท่ี ธพส. ยังด าเนินการไดไ้ม่สมบูรณ์ 
• ธพส. ขาดการจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีแก่ ผู้ถือหุ้น

ภาครัฐอย่างเป็นระบบในประเด็นการรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ  
• ธพส. ขาดการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้าง ให้รัฐวิสาหกิจ

เกิดการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นระบบ และน าไปใช้จริงในทางปฏิบัติ  
• ธพส. ขาดการน านโยบายและแนวปฏิบัติเพ่ือการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องไปใช้จริงในทางปฏิบัติในประเด็นการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน  
• ธพส. ขาดการจัดให้มีแผนแม่บทระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการแสดง ความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีองค์ประกอบส าคัญของแผนที่ชัดเจนและครบถ้วน เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือน าไปใช้จริงในทาง
ปฏิบัติ และขาดการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนส าคัญตามความสามารถพิเศษขององค์กรที่เป็นระบบ  

• ธพส. ขาดการติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรมของบุคลากร ในแต่ละ
ระดับอย่างเป็นรูปธรรม  

• คณะกรรมการ ธพส. ขาดการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการนวัตกรรมระยะยาว และประจ าปี
ก่อนเริ่มปีบัญชี  

• ธพส. ขาดการน านโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาความยั่งยืนแปลงไปสู่การด าเนินงานจริง 
และขาดการจัดท ารายงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็น ที่ยอมรับเผยแพร่โดยทั่วไป  
 

3.4 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ธพส. ยึดหลักปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง 

ก าหนด หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานสากล OECD  มาเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนตลอดมา ได้แก่ 

▪ หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ 
โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  
(1) บทบาทของภาครัฐ ภาครัฐควรมีการก าหนดหลักการและแนวทางของหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ โดย

ภาครัฐควรมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนเพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลที่ดีในการก ากับดูแล รวมถึงภาครัฐควรมี
ส่วนในการก าหนดนโยบายและทิศทางในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยไม่เข้าไปแทรกแซงการบริหารงานประจ า  
แต่ยังควรมีการติดตามและก ากับให้รัฐวิสาหกิจด าเนินตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร 

(2) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายถือเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิ
พ้ืนฐานเท่าเทียมกันทุกประการตามที่กฎหมายก าหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท าหน้าที่แทนตน 
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญโดยการออกเสียงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจึงควรมีสิทธิได้รับ
ข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลาต่อการตัดสินใจ  ดังนั้น คณะกรรมการต้องให้ความส าคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น
และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น 
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(3) คณะกรรมการ คณะกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้มีการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของภาครัฐคณะกรรมการควรปฏิบัติงานตามหลักความ
ไว้วางใจ(Fiduciary Duty) และดูแลให้กรรมการ ฝ่ายจัดการตลอดจนพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์ต่อองค์กร(Duty of Loyalty) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคณะกรรมการ
ควรมีองค์ประกอบทางความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการรวมถึงก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของภาครัฐ 

(4) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความส าคัญในการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืนดังนั้น คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มี ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
โดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับผู้มีส่วนได้เสีย และก ากับดูแลให้มี
กลไกและการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการ
พัฒนาการด าเนินงานและไมค่วรกระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น 

(5) ความยั่งยืนและนวัตกรรม  คณะกรรมการมีหน้าที่ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการก าหนดนโยบาย
และแผนการด าเนินงานขององค์กรที่ค านึงถึงการด าเนินงานอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการท างานการให้บริการ และการบริหารจัดการภายในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ 

(6) การเปิดเผยข้อมูล  คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐวิสาหกิจและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และ
คณะกรรมการควรดูแลช่องทางการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

(7) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่อาจท าให้แผนงานหรือ
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจไม่บรรลุตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อ
องค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมจะสามารถป้องกันหรือลด
โอกาสที่เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ดังนั้น คณะกรรมการจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
เสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้สามารถก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้มีการ
บริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(8) จรรยาบรรณ  คณะกรรมการมีหน้าที่ก าหนดแนวปฏิบัติในเรื่องของจรรยาบรรณและก ากับ
ดูแลให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนยึดถือและปฏิบัติให้สอดคล้องและอยู่ในทิศทางเดียวกัน
รวมถึงจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบเห็นการประพฤติปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณหรือไม่เป็นไปตาม  
แนวปฏิบัติ 

(9) การติดตามผลการด าเนินงาน  ภาครัฐในฐานะเจ้าของควรหารือกับคณะกรรมการเพ่ือ
ก าหนดข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขตการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
และควรจัดให้มีผู้ประเมินผลการด าเนินงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในเป้าหมายและขอบเขตการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อีกท้ังติดตามให้รัฐวิสาหกิจน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป โดย
คณะกรรมการมีบทบาทในการก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตกลงไว้ในข้อตกลงการ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
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▪ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

หลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้น าหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร น าไปปรับใช้ใน
การก ากับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือส าหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้าง  เพ่ือประโยชน์ใน
การสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคม
โดยรวม 

หลักปฏิบัติ 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กร 

 ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

 (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 
หลักปฏิบัติ 2  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

 (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 
หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

 (Strengthen Board Effectiveness) 
หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

 (Ensure Effective CEO and People Management) 
หลักปฏิบัติ 5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

 (Nurture Innovation and Responsible Business) 
หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

 (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 
หลักปฏิบัติ 7  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

 (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

 (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

▪ แนวทางธรรมาภิบาลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
อันเป็นกรอบธรรมาภิบาลส าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้ 
1. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) 
2. ความส านึกในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ (Responsibility) 
3. ความเคารพในสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสุจริตและเท่าเทียมกัน รวมถึงการให้

โอกาสผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม (Equitable Treatment and Participation) 
4. การเปิดเผยข้อมูลและการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparency) 
5. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (Internal Control and Internal Audit) 
6. การเพ่ิมมูลค่าให้แก่ตลาดทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation) โดยการพัฒนา

ปรับปรุง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
7. การวางกรอบเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Code of Conduct and Code of Ethics) 
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▪ หลักการก ากับดูแลกิจการขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของ OECD 
(Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) 

OECD ได้ก าหนดหลักการก ากับดูแลกิจการ (Principles of Corporate Governance) เพ่ือให้
ประเทศสมาชิกใช้เป็นกรอบอ้างอิง ประกอบด้วยหลักการ ดังนี้ 

1 การสร้างความมั่นใจในการมีกรอบโครงสร้างของการก ากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล 

 (Ensuring an Effective Legal and Regulatory Framework for State-Owned Enterprises) 
2. สิทธิของผู้ถือหุ้นและบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของผู้เป็นเจ้าของ (The State Acting as an 

Owner) 
3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
4. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก ากับดูแลกิจการ (Relations with Stakeholders) 
5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency and Disclosure) 
6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (The Responsibilities of the Boards of State – 

  Owned Enterprises) 
ซึ่งหลักการดังกล่าวข้างต้น ได้ถูกน ามาใช้ในการปรับปรุงหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
ที่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

▪ นโยบายภาครัฐท่ีส่งผลกระทบต่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล จะมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ทันการ

เปลี่ยนแปลงเสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาที่ยังด ารงอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทย
มีภูมิคุ้มกันและมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็งในระยะยาว นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยมีบทบาทมากขึ้นในประชาคมโลกและมีบทบาทน าในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในประชาคมโลกผ่านการพัฒนาบน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ  

▪ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Sustainable Development Goals (SDGs)  
ประกอบด้วย 8 เป้าหมายหลัก โดยมีเป้าหมายที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส. ดังนี้ 
เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ 

และยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่

และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่

ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
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เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทาน และยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิต ที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

▪ นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์  จันทร์์โอชา (25 กรกฎาคม 2562) 
นโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศ คือ วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อน

ประเทศของรัฐบาลชุดนี้คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21”  โดยรัฐบาลได้ก าหนด
นโยบายหลักในการบริหารราชการแผ่นดินไว้ 12 ด้าน โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

ด้านที่ 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสามารถ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
เข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ และการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้กระบวนการ
ยุติธรรมจะต้องเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง กฎหมายจะต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เป็นธรรม 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการด าเนินการ ดังนี้  

11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยพัฒนาให้ภาครัฐมีขนาด   
ที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมทั้ง         
จัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวางแผน การน าไป
ปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการท างานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  

11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ที่มีความส าคัญต่อการประกอบ
ธุรกิจและด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทันทีและทุกเวลา  

11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีระบบการวิเคราะห์ และ
แบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบบริการประชาชน
ที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคลมากข้ึน  

11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับต้องเปิดเผยและ
เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน เพ่ือให้ 
ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศที่มีความซับซ้อน ปรับเปลี่ยน
ให้เป็นการท างานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่มและ
สร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า 
เพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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11.5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางความคิดให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติและเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรม  และ
ธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ด าเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต       
ความเป็นอยู ่ ตลอดจนสร้างขวัญก าลังใจและความผูกพันในการท างาน 

11.6 พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบ
ภาครัฐ โดยการสร้างความเข้าใจถึงหลักการบริหารราชการขั้นพ้ืนฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหา
อุปสรรคและลดข้อจ ากัดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม องค์กรภาคประชา
สังคม และเอกชน สามารถเข้ามาด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และมีบทบาทในการพัฒนาบริการสาธารณะในพ้ืนที่
เพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งมีส่วนในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุก ๆ ด้าน 

11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการท าธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอ านวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย 

กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้สามารถสนับสนุนและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจจนถึง  
การปิดกิจการ พร้อมทั้งก ากับและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดยุติธรรม
เสมอภาค เท่าเทียม ถูกต้องตามหลักนิติธรรม และเป็นไปตามปฏิญญาสากล ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ติดต่อราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

11.7.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์  หรือ
นวัตกรรมใหม่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างธุรกิจ 
ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ และการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยต่อไป 

11.7.3 ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม โดยก ากับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมทาง
การค้าและติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาดอย่างใกล้ชิด บังคับใช้กฎหมาย
การแข่งขันทางการค้าอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม         อย่างรวดเร็ว
และเสมอภาคของประชาชน 

ด้านที่ 12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่

ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปัญหา
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตส านึกของคนในสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 
ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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▪ แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกจิในป ี2563 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตแิละนโยบายของรัฐบาล 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดสัมมนาเพื่อมอบนโยบายและทิศทางการ

พัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอุตตม สาวนายน) เป็นประธาน และได้เชิญผู้บริหาร
ระดับสูงสุดและกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังของรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมรับมอบนโยบายของกระทรวงการคลังถึง 
แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจในปี 2563 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล โดยสรุปดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 เร่งพัฒนาโครงการลงทุนและบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ  
การปฏิรูปประเทศเพ่ือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่ต้องการ

สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดึงดูดการลงทุนเข้ามาให้ประเทศไทยมากขึ้น รวมทั้งสร้างคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้น  

รัฐวิสาหกิจของประเทศไทยในฐานะหน่วยงานของรัฐ มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้าน
ต่าง ๆ จะต้องร่วมมือในการพัฒนาโครงการและแผนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และ
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจที่จะจัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
ซึ่งจะช่วยให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ในการพัฒนาประสิทธิภาพ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังได้ให้ความส าคัญในการใช้ข้อมูลจ านวนมากที่รัฐวิสาหกิจมีอยู่มาพัฒนาร่วมกัน ให้เกิด Big Data ที่จะ
สามารถมาพัฒนางานการให้บริการแก่ประชาชน และการพัฒนาบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ ให้มีชุดความรู้ที่ตอบโจทย์ 
ในการพัฒนาประเทศไปอีกระดับด้วย 

ประเด็นที่ 2 สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  
จากครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยเผชิญความท้าทายรอบด้าน แต่ปัจจัยพ้ืนฐานยังคงมีความ

มั่นคง และมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยดีขึ้นหลังจากที่มีการเลือกตั้ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจ านวนมาก โดยมีเป้าหมายเศรษฐกิจไทยโตได้อย่างน้อย 3% ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือใน
การขับเคลื่อนมาตรการทั้งจากสถาบันการเงินของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีงบการใช้จ่ายและงบลงทุนที่สูง  

ประเด็นส าคัญในช่วงนี้ คือ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ได้เน้นย้ าไว้ว่า ส าหรับปี 2562 ที่มีเวลาเหลือไม่มาก ให้เร่งการลงทุนให้เป็นไปตามแผน และขอให้
ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังติดตามอย่างใกล้ชิด โดยโครงการใดที่มีปัญหาให้มาหารือ 
สคร. เพ่ือร่วมแก้ไข และส าหรับโครงการในปี 2563 ให้เร่งจัดท าโครงการลงทุนเพ่ิมเติม และให้มีการเบิกจ่ายใน
ลักษณะ Front-loaded เพ่ือให้มีเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ภาคเอกชน และ
ประชาชนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจประเทศ ทั้งนี้ ในเรื่องการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ได้มอบนโยบายให้ สคร.   
เข้าหารือกับรัฐวิสาหกิจเป็นรายแห่งในรายละเอียดด้วยแล้ว  

ประเด็นที่ 3 หน้าที่ของกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง และ สคร.  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบนโยบายให้กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังให้ความส าคัญ   

กับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ส่งผ่านและติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังของ
รัฐวิสาหกิจ และให้ สคร. มีบทบาทในเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งจ าเป็นมากต่อสถานการณ์ในขณะนี้ รวมทั้งขอให้กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลังท างานร่วมกับ สคร. อย่างใกล้ชิด เพ่ือสนับสนุนการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้
รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกส าคัญของภาครัฐในการปฏิรูปประเทศได้ตามยุทธศาสตร์ชาติ
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ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ ธพส. และแผนแม่บทด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561-2565 

 

แผนยุทธศาสตร์ด้านการ 
ก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ปี 2565-2570 
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3.5 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2565 – 2570 และ
แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2565ของ ธพส. 

 

1) ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ประจ าปี 2564 
 ธพส. น าหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ตลอดจนหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 
2555 มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท านโยบายฯ โดยพิจารณาความสอดคล้องตามบริบทขององค์กรและหลักการ 
“Apply or Explain” เป็นส าคัญ    

โดยในปี 2564 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการประชุมครั้งที่ 
3/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ให้ข้อสังเกตว่า นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในข้อที่ 6 ควรเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะกรรมการทุกชุด เพ่ือให้ครอบคลุมการด าเนินงานในปัจจุบันของ ธพส.  โดยได้
ปรับปรุงเพ่ิมเติม ดังนี้  

“คณะกรรมการ ธพส. ก ากับให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีใน ธพส. โดยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ในระบบงานที่ส าคัญ ได้แก่ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ
สารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือก ากับทิศทางการด าเนินงาน พิจารณากลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินงาน  โดยผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบและกระบวนงาน 

นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญต่อกฎหมาย หลักการ และแนวทางที่ส าคัญในการด าเนินงานของ ธพส. 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยดูแลในเรื่อง การก ากับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม แรงงาน
สัมพันธ์ และการปฏิบัติตามกฎหมาย” 

2) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2565 - 2570 ประกอบด้วย 
(1) ยุทธศาสตร์และทิศทางการด าเนินงานของ ธพส. 

• วิสัยทัศน์  
“องคกรการสมัยใหม่ในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพ่ิม เพ่ือการเติบโต
อย่างยั่งยืน” 

• พันธกิจ  
 พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล 
 พัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 พัฒนาธุรกิจใหม่ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการหารายได้ที่หลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่รัฐ   
 พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม่ 

• ค่านิยม CUPID 
C : Customer Relation ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 
U : Unity  ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว 
P : Professionalism & Innovation ความเชี่ยวชาญในงาน และนวัตกรรม 
I : Integrity ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
D : Dedication ความรับผิดชอบต่อค ามั่นสัญญา 
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• ปัจจัยยั่งยืน ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการด าเนินภารกิจหลักของ ธพส. ให้บรรลุ
เป้าหมายในระยะยาว เพ่ือท าให้องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน แบ่งออกเป็น 3 มิติ ดังนี้ 

มิติเศรษฐกิจ (Economic) ประกอบด้วย 1. ผลการด าเนินงานเชิงเศรษฐกิจ 2. การก ากับ
ดูแลกิจการที่ด ี3. การลงทุนที่ยั่งยืน 4. การบริหารจัดการภาวะวิกฤต 5. ประสิทธิภาพการใช้พ้ืนที่ และ 6. นวัตกรรม  

มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) ประกอบด้วย 1. พลังงานและพลังงานทางเลือก 2. พ้ืนที่สี
เขียว (Green Environment) 3. ส านักงานสีเขียว (Green/Smart Office) 4. การบริหารจัดการขยะ และ 5. น้ าใช้
และน้ าทิ้ง (Water Resource Management) 

มิติสังคม (Social) ประกอบด้วย 

- การปฏิบัติต่อแรงงานและแรงงานที่มีคุณค่า (แรงงาน) ประกอบด้วย 1. การจ้างงาน   
2. การอบรมและให้ความรู้  และ 3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

- ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ (ลูกค้า) ประกอบด้วย 1. สุขภาพและความปลอดภัยของ
ลูกค้า 2. ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และ 3. การเยียวยาผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤต 

- ชุมชน/สังคม ประกอบด้วย 1. ชุมชนท้องถิ่นและข้อขัดแย้งทางสังคม 2. Public Facilities  
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ธพส. ทั้งในระดับองค์กรและระดับฝ่ายตามห่วงโซ่มูลค่า (Value 

chain) ของการด าเนินงานสามารถสรุปออกมาได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ตามระดับความส าคัญและความเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก หมายถึง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเกี่ยวข้องต่อทั้ง
กิจกรรมหลักและกิจกรรมรองของ 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 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเกี่ยวข้องต่อทั้ง
กิจกรรมหลักและกิจกรรมรองของ ธพส. และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในภาคการสนับสนุนและองค์ประกอบย่อย
ของ ธพส. ประกอบด้วย 

(2.1) ผู้บริหาร ธพส. 
(2.2) หน่วยงานก ากับดูแล 
(2.3) คณะกรรมการ ธพส. 

• วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ธพส. (พ.ศ. 2565 – 2570)  
SO1 พัฒนาทรัพย์สนิของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
SO2 สร้างประสบการณ์ที่ดีและคุณค่าร่วม (Shared Value) ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 
SO3 ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
SO4 ปรับเปลี่ยนระบบงาน ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม 
SO5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ 
SO6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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• วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด  
วัตถุประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

SO1 พัฒนา
ทรัพย์สินของรัฐ   
ให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม 
อย่างย่ังยืน  

- เพื่อให้ ธพส. มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง มี
ผลตอบแทนจากการ
บริหารสินทรัพย์ที่
เหมาะสม  

- เพื่อสร้างโอกาสในการ
พัฒนาโครงการรูปแบบ
ใหม่ โดยค านึงถึงสังคม  

- เพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินภาครัฐ 
และสร้างโอกาสใน
การพัฒนาโครงการ
ลงทุนใหม่ โดย
ค านึงถึง สังคม 
สิ่งแวดล้อม 

F1) สร้างผลตอบแทน
ทางการเงินท่ีเหมาะสม 
 
F2) พัฒนาและบริหาร
ทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิด
ประโยชน์ และยั่งยืน 
 
F3) ริเริ่มโครงการ
รูปแบบใหม ่
 

KPI-F1) EP 
 
 
KPI-F2) Occupancy 
Rate 
 
 
KPI-F3) จ านวนโครงการที่
ศึกษาความเป็นไปได้
โครงการใหม ่

SO2 สร้าง
ประสบการณ์ที่ดี
และคุณค่าร่วม 
(Share Value) 
ให้กับลูกค้าและ    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- เพื่อให้ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียและลูกค้ามีความ
ประทับใจในการใช้
บริการของ ธพส.  

- เพื่อให้ ธพส. มีบริการที่
ดีและไดม้าตรฐาน 
สามารถตอบสนองความ
ต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้า 

- เพื่อให้ ธพส. มีการ
บริหารจดัการอาคารทีไ่ด้
มาตรฐานด้านพลังงาน/
สิ่งแวดล้อม 

- ยกระดับการใหบ้ริการ
ลูกค้าและสร้าง
สัมพันธ์กับผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียในเชิงรุก 

C1) สร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้าและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี 
 
 
C2) ยกระดับการ
ให้บริการ และสื่อสาร
สร้างภาพลักษณ์องค์กร 
 
P1) บริหารจัดการ
อาคารให้มี
ประสิทธิภาพ 

KPI-C1) ระดับความพึง
พอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
 
 
KPI-C2) จ านวนบริการที่มี
การพัฒนาและปรับปรุง 
 
 
KPI-P1) ระดับความส าเร็จใน
การบรหิารจัดการอาคารให้ได้
มาตรฐานด้านพลังงาน/
สิ่งแวดล้อม 

SO3 ยกระดับ
บุคลากรให้เป็น 
มืออาชีพ 

- เพื่อให้บุคลากรมีขีด
สมรรถนะสูงและ
หลากหลาย 

- พัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะที่หลากหลาย 
(Multi - Skill)  

L1) พัฒนาบุคลากรให้
มีทักษะความเช่ียวชาญ
ในด้านพัฒนาธุรกิจ 
บริหารจดัการโครงการ 
ดิจิทัลเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

KPI-L1) ระดับ
ความสามารถ/ทักษะของ
พนักงานท่ีเพิ่มขึ้น  
(จ านวนทักษะ) 
 

SO4 ปรับเปลี่ยน
ระบบงานด้วย
เทคโนโลยี ดิจิทัล 
และนวัตกรรม 

- เพื่อให้ ธพส. มีระบบงาน
กระบวนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ และ
ทันสมัย 

- เพื่อให้การบริหารจัดการ
องค์กรได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ Enablers 

- ยกระดับการบรหิาร
จัดการองค์กรเพื่อ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์และ
เกณฑ์ Enablers 

P2) พัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยี ดิจิทลั และ
นวัตกรรม เพื่อสนบัสนนุ
ภารกิจองค์กร 
P3) ยกระดับการ
บริหารจดัการองค์กร 
ตามเกณฑ์ Core 
Business Enablers 

KPI-P2) จ านวนความคิด
สร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ถูก
ส่งไปประกวดภายนอก 

KPI-P3) ระดับคะแนน
ตัวช้ีวัดด้านการบริหาร
จัดการองค์กร (Enablers 8 
ด้าน) 
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วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

SO5 บริหารจัดการ
การเงินให้มี
ประสิทธิภาพ 

- เพื่อให้มีผลประกอบการ
ทางการเงินท่ีเหมาะสม 

- บริหารจดัการทาง
การเงินด้วยรูปแบบ
เครื่องมือทาง
การเงินท่ีเหมาะสม 

F1) สร้างผลตอบแทน
ทางการเงินท่ีเหมาะสม 
 

KPI-F4) EBITDA 
 

SO6 ยึดมั่นในหลกั 
ธรรมาภิบาล 

- ผู้มีส่วนได้เสียให้ความ
เชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส. 

- ตอกย้ าธรรมาภิบาล 
ให้ท่ัวท้ังองค์กร 

L2) ส่งเสริมวัฒนธรรม
ด้านธรรมาภิบาล 

KPI-L2) ระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)   

 

• ตัวชี้วัด และเป้าหมาย  

ตัวชี้วดั หน่วยวัด 
ผลงาน 
2564e 

เป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. ตัวชี้วัดด้านการเงิน 
        

   1.1 EBITDA*   ล้านบาท 679 612 671 856 935 907 947 

   1.2 EP*  ล้านบาท 1,031 985 1,052 1,602 1,915 1,861 1,855 

2. Occupancy Rate ร้อยละ 95 95 95 95 95 95 95 

3. จ านวนโครงการที่ศึกษาความ
เป็นไปได้โครงการใหม่ 

โครงการ 2 2 2 2 2 2 2 

4. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ระดับ N/A ≥4.5 ≥4.5 ≥4.5 ≥4.5 ≥4.5 ≥4.5 

5. จ านวนบรกิารที่มีการพัฒนาและ
ปรับปรุง  

เร่ือง 1 1 1 1 1 1 1 

6. ระดับความส าเร็จในการบรหิาร
จัดการอาคารให้ได้มาตรฐานด้าน
พลังงาน/สิ่งแวดล้อม  

ระดับ 1 อย่างน้อย           
1 

ใบรับรอง 

อย่างน้อย           
1 

ใบรับรอง 

อย่างน้อย           
1  

ใบรับรอง 

อย่างน้อย           
1  

ใบรับรอง 

อย่างน้อย                           
1  

ใบรับรอง 

อย่างน้อย           
1 

ใบรับรอง 

7. จ านวนความคิดสร้างสรรค์/
นวัตกรรมที่ถูกส่งไปประกวด
ภายนอก 

โครงการ N/A 1 1 1 1 1 1 

8.  ระดับคะแนนด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงานและจัดการ (Enablers) 

ระดับ 2.38 เพิ่มขึ้น 
0.20 

จากปกี่อน 

เพิ่มขึ้น 
0.20 

จากปกี่อน 

เพิ่มขึ้น 
0.20 

จากปกี่อน 

เพิ่มขึ้น 
0.20 

จากปกี่อน 

เพิ่มขึ้น 
0.20 

จากปกี่อน 

เพิ่มขึ้น 
0.20 

จากปกี่อน 

9. ระดับความสามารถ/ทกัษะของ
พนักงานที่เพิ่มขึ้น (จ านวนทกัษะ) 

จ านวน - 2 2 2 2 2 2 

10. ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ร้อยละ 93.56 ≥ 93.56 ≥ 93.56 ≥ 93.56 ≥ 93.56 ≥ 93.56 ≥ 93.56 

หมายเหตุ (1) ตัวช้ีวัดเป้าหมายหมายการเงินอยู่ระหว่างการพิจารณา จะปรับปรุงให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอีกครั้ง 
(2) เป็นคะแนนความพึงพอใจเฉพาะกลุ่มลูกค้า 
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• สมรรถนะหลักขององค์กร (CC) 
สมรรถนะหลักขององค์กรในปัจจบุัน สมรรถนะหลักขององค์กรท่ีต้องพัฒนาในอนาคต 

CC1 ความรู้ความช านาญในการบริหารศูนย์ราชการ  และมีความ
น่าเชื่อถือ รวมทั้งมีความสัมพันธ์ทีด่ีกับหน่วยงานก ากับดูแล/
หน่วยงานภาครัฐ ท าใหไ้ด้รับโอกาสในการด าเนินโครงการ
พัฒนาทรัพย์สินของรัฐใหม่ (S1 O1) 

CC3 ความสามารถในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การพัฒนา
โครงการ การบริหารจัดการโครงการลงทุนรูปแบบใหม่ ที่
นอกเหนือจากศูนย์ราชการ (O1-O5) 

 
CC2 การพัฒนาโครงการลงทุนให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยไม่

ใช้งบประมาณรัฐ รวมทั้ง ธพส. มกีารบริหารจัดการทาง
การเงิน งบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพ (S2 O2) 

CC4 ความสามารถในการน านวตักรรม ดจิิทัลเทคโนโลยี  
มาสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กรให้เกิดมลูค่าเพิ่ม (New) 
(O5 W7) 

• ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA) และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC) 
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC) 

SA1 ศูนย์ราชการมีผู้ใช้บริการต่อวันเป็นจ านวนมากประกอบกับการ
ให้บริการเชิงรุกของ ธพส. รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐมีความ
ต้องการใช้พื้นที่ศูนย์ราชการฯ เพิม่มากข้ึน ท าให้มีผูส้นใจมาเช่า
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง (S3 S4 O3)  

SC1 ขาดการวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และ
ตลาดเพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ  รวมทั้งผลกระทบหรือ
ข้อจ ากัดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆ (W1 T1)  

SA2 คณะกรรมการ และผู้บรหิารให้ความส าคญัในการก าหนด
นโยบาย แผนระยะยาว แผนระยะสั้นท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และกรอบการ
ประเมินผล สคร. (S5 O4) 

SC2 การสื่อสารประชาสมัพันธ์เชิงรุกให้ ธพส. เป็นท่ีรู้จัก และ
สร้างภาพลักษณ์ในการบริหารจัดการด้านการจราจร และ
สิ่งแวดล้อม (W2 W3 T6)  

SA3 การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ขยายการลงทุนในโครงการใหม่ โอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
การพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล รวมทั้ง ด้าน CSR โดยอาศัย
บุคลากรรุ่นใหม่ Gen Y ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐวสิาหกิจ
ของ สคร. ท่ีมุ่งเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม (S6 S7 S8 O4 
O5)  

SC3 โครงการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐขนาดใหญ่ เช่น Zone C 
อาจจะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดหรือภยัพิบัติรูปแบบ
ใหม่ (T2) 

SC4 การส่งเสริม พัฒนานวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ ยังไม่ทั่วถึง 
ขณะที่ แนวโน้มการแข่ งขันจากภาคเอกชนมีมากขึ้น  
(W5 W7 T5)  

SC5 การบริหารจัดการโครงการทีไ่ด้รับให้บริหารจากภาครัฐ อาจไม่
คุ้มค่าทางการเงิน เนื่องจากเป็นโครงการเชิงนโยบาย (T4)  

SC6 การวิเคราะห์และจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร รวมทั้งขาดการ
เช่ือมโยงข้อมูลและการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ขณะที่กฎหมายเกี่ยวกับ ด้านข้อมูลและดิจิทัลเทคโนโลยีที่
อาจจะเป็นอุปสรรค (W6 T1) 
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• การประเมินสภาพแวดล้อม (SWOT) 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses)  

S1 ธพส. มีความรู้ความช านาญในการบริหารศูนย์ราชการฯ และ มี
ความน่าเช่ือถือ รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานก ากับ
ดูแล/หน่วยงานภาครัฐ ท าให้ได้รับโอกาสในการด าเนิน
โครงการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐใหม่ 

S2 การพัฒนาโครงการลงทุนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยไม่ใช้
งบประมาณรัฐ รวมทั้ง ธพส. มีการบริหารจัดการทางการเงิน 
งบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

S3 ศูนย์ราชการฯ ประกอบด้วยหน่วยราชการจ านวนมาก จึงมี
ก าลังซื้อท่ีแน่นอน ประกอบกับมพีื้นที่รองรับผู้ประกอบการที่
หลากหลาย ท้ังขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ท าให้เอกชนสนใจเข้ามา
ใช้พื้นที่ต่อเนื่อง 

S4 การให้บริการเชิงรุกและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน 
ผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง  

S5 พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร และส่วนใหญ่อยู่ในช่วง Gen Y 
ซึ่งสามารถเปลีย่นแปลงด้านดิจิทลัไดเ้ป็นอย่างด ี

S6 ธพส. ให้ความส าคัญกับ CSR in Process และความยั่งยืน โดย
ได้รับมาตรฐานอาคารยั่งยืน ระดับ Platinum จากสภาอาคาร
ยั่งยืนของเยอรมัน ตามมาตรฐานอาคาร DGNB ซึ่งเป็นอาคาร
ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 

S7 มีระบบเทคโนโลยีหลัก โครงสร้างพื้นฐาน เครือข่ายและระบบ
สารสนเทศ ที่ช่วยสนับสนุนภารกิจหลักและให้บริการลูกคา้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

S8 คณะกรรมการ และผู้บริหารให้ความส าคัญในการก าหนดนโยบาย 
แผนระยะยาว แผนระยะสั้นท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
กรอบการประเมินผล สคร. รวมทัง้ติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ ท าให้ผลการด าเนนิงานส่วนใหญ่ดีกว่าเปา้หมาย 

W1 ขาดการวิเคราะหค์วามต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และ
ตลาดในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มธรุกิจพื้นท่ีเช่าเชิงพาณิชย์ใน
อนาคต เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการ ความคาดหวังของตลาดและสร้างมลูค่าเพิ่มจาก
การบริหารพื้นท่ีเชิงพาณิชย ์(สคร.) ประกอบกับร้านค้าในศูนย์
ราชการฯ บางร้านมีการเช่ามานาน จึงควรต้องมีการปรบัปรุง
ให้ทันสมัย  

W2 การบริหารจัดการจราจรและที่จอดรถในศูนย์ราชการฯ  ยังไม่
มีประสิทธิภาพ 

W3 ประชาชนท่ัวไปรู้จักศูนย์ราชการฯ มากกว่าในนาม ธพส.  
W4 กระบวนการพัฒนา และการใช้ประโยชน์ Talents & 

Successors  ยังไม่เป็นระบบ ท าให้บุคลากรไม่ทันต่อการสืบ
ทอดต าแหนง่งานของผู้บริหารระดับสูง 

W5 ขาดการวิเคราะห์และจดัท าสถาปัตยกรรมองค์กรโดยแสดงให้
เห็นภาพในปัจจุบัน ก่อนน าเทคโนโลยดีิจิทัลมาปรับใช้กับ  
ทุกส่วนขององค์กร (As is) และภาพในอนาคตในการน า
เทคโนโลยีดจิิทัลมาปรบัใช้กับทุกส่วนขององค์กร (To be) รวมทั้ง
ขาดการก าหนดกระบวนการเช่ือมโยงข้อมูลและการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีมีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

W6 การส่งเสริม สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
นวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ ยังไม่ครอบคลุมทุกระดับและทุก
หน่วยงาน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
O1 การผลักดันโครงการลงทุนของภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

โดยรวม ประกอบกับยังมีทรัพย์สนิภาครัฐท่ี ธพส. สามารถเข้า
ไปพัฒนาสรา้งมูลค่าเพิ่ม ท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม  

O2 จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยทีล่ดลงและอยู่ในระดับต่ าประกอบ
กับการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเน้นกระตุ้นแก้ปญัหาระบบ
เศรษฐกิจในระยะสั้น จึงเป็นโอกาสของ ธพส. ท่ีจะไดร้ับงาน
โครงการภาครัฐมากขึ้น 

O3 หน่วยงานภาครัฐมีการขยายตวัและเพิ่มภารกิจ ท าให้ความ
ต้องการใช้พื้นที่ศูนย์ราชการฯ เพิม่มากข้ึน (เช่น สถาบันโรค
ผิวหนัง)  

O4 การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การขยายการลงทุนในโครงการใหม่ รวมทั้งโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรม  

 
 

T1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆ ที่อาจกระทบต่อภารกิจของ 
ธพส. เช่น กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง , พ .ร .บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล , พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร , พ.ร.บ.การ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ , พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 

T2 โรคระบาดหรือภัยพิบัติรปูแบบใหม่ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจท่ี
ชะลอตัว ส่งผลกระทบรุนแรงต่อภารกิจของ ธพส. เช่น โรค
ระบาด ภัยธรรมชาติ เป็นต้น  

T3 โครงการที่ได้รับให้บริหารจากภาครัฐ อาจไม่คุ้มค่าทางการเงิน 
เนื่องจากเป็นโครงการเชิงนโยบาย 

T4 แนวโน้มการแข่งขันจากภาคเอกชนมีมากขึ้น เช่น พ้ืนท่ีพาณิชย์ 
พื้นที่ส านักงาน 

T5 การก่อสร้างโดยรอบศูนย์ราชการ ส่งผลกระทบต่อการจราจรและ
สิ่งแวดล้อม  



แผนยุทธศาสตร์ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2565 – 2570 และ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด    
 

หน้า  76 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
O5 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกจิฯ ฉบบัท่ี 13 (สศช.) รวมทั้งยุทธศาสตร์

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มุ่งเน้นเรื่อง BCG เศรษฐกิจสร้างคุณค่า 
สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม/สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค/วิถีชีวิตที่ยั่งยืน/
ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ) (สคร.) 

 

 

• ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) การก าหนดทิศทางของธุรกิจ โดย
การวางแผนธุรกิจ 3 ระยะ คือ การวางแผนระยะสั้นปี 2565 Speed & Grow ระยะกลางปี 2566 - 2567 
Completion of new iconic & intelligent Government Complex และระยะยาวปี 2568 - 2570 Innovative & 
Sustainable Organization เพ่ือก าหนดจุดมุ่งหมายที่ ธพส. ต้องการภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

 

(2) กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
• หลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
• หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 (CG CODE) 
• หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2555 
• หลักการก ากับดูแลกิจการของ  OECD (OECD Principles of Corporate Governance 

2004 Edition) 
จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2565 - 2570 โดยพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกของ ธพส. นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจน กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี  แล้วน ามาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2565 - 2570 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565  
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3) ระดมความคิดเห็นจากหน่วยงาน ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการ ธพส. 

ธพส. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือจัดท าแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2565 - 2570 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564  ร่วมกับ คณะกรรมการ ธพส. ผู้บริหารระดับสูง 
และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายการด าเนินงานของ ธพส. และให้การ
จัดท าแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และเป็นไปตามแนว
ทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีประเด็นพิจารณาประกอบด้วย สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญของ ธพส. 
ครึ ่งปี 2564 ทบทวนกลุ ่มผู ้มีส่วนได้เสีย ปัจจัยยั ่งยืน สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกและภายใน ( SWOT) 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร (Core Values) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์องค์กร 
กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
พ.ศ. 2565 - 2570 เป็นส่วนหนึ่งในการประชุมระดมความคิดเห็นดังกล่าว และท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
ประเด็นที่ 3 : ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) / Business Model Canvas 
กรรมการอุษามาศ ร่วมใจ  
- มอบข้อเสนอแนะให้ก าหนด ต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) และ 
Business Model Canvas ระยะยาวให้
สอดคล้องกับปัจจัยยัง่ยืน และแผนการ
ก ากับดูแลกิจการที่ด ี

 
- ได้ทบทวนต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) และ 

Business Model Canvas ให้รองรับเร่ืองยั่งยืนและแผนการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้ประชมุหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อ
จัดท า Roadmap ภายใต้ แผน 7 แผนการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม และแผน 10 แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ซึ่งฝ่ายจัดการ รับไปด าเนินการแล้วโดยน าต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) และ Business Model 
Canvas พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2565 - 2570 
และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ประจ าปี 2565 

4) เสนอคณะกรรมการชุดย่อยพิจารณากลั่นกรอง 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการประชุมครั้งที่ 3/2564  

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564  มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2565 - 2570 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565 โดยเห็นควรเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณาต่อไป   ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มี
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้  

1) โครงการที่ 3 พัฒนาระบบการก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance) 
เห็นควรปรับปรุงตัวชี้วัดและผลผลิตที่แสดงให้เห็นถึงผลที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม 

2) โครงการที่ 5 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า เป้าหมายตัวชี้วัดสามารถปรับให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการ ได้ด าเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดตามข้อแสนอแนะของคณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้ 
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 ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

เดิม การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
ผลผลิต 1. ทบทวนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบแล้วเสร็จ 

2. ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
ประกาศแล้วเสร็จ 

1. จ านวนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ 
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ทบทวนแล้วเสร็จ 

2. จ านวนระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
ประกาศ ที่ทบทวนแล้วเสร็จ 

1 นโยบาย 
1 แนวปฏิบัติ 

1 เรื่อง 

5) เสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบ 
คณะกรรมการ ธพส. พิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563  

ที่ประชุมมีมติ มีมติอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน 2563) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ตามเสนอ โดยมีรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม และรายงานการ
ประชุมในวาระท่ี 4.4 (10) 
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บทที่ 4  แผนยุทธศาสตร์ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 
2565 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 

 
4.1 แผนยุทธศาสตร์ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2565 – 2570 

• วิสัยทัศน์การก ากับดูแลกิจการที่ดี  
“รักษาระดับธรรมาภิบาลให้ได้มาตรฐาน  ขยายผลสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร” 

• กลยุทธ์ของแผนแม่บท  
1) ยกระดับธรรมาภิบาลให้ได้มาตรฐาน 
2) สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล  
3) พัฒนากระบวนการธรรมาภิบาล 

• วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ของแผน 
1) เพ่ือพัฒนากระบวนการธรรมาภิบาลให้ได้ตามมาตรฐาน 
2) เพ่ือประเมินมาตรฐานและความเพียงพอของระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
3) เพ่ือสร้างการเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาลของ ธพส. ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน 
4) เพ่ือทบทวนมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างให้ ธพส. มีโครงสร้างและองค์ประกอบด้าน

การก ากับดูแลกิจการที่ดีเทียบเคียงมาตรฐานสากล หลักการของ สคร. และแนวทางของ ป.ป.ช. ก าหนด 

• ความเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ระดับองค์กร ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO6 ยึดมั่นในหลกัธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ : ผู้มีส่วนไดเ้สียให้ความเช่ือมั่นไว้วางใจต่อ ธพส. 
 ยุทธศาสตร์ : ตอกย้ าธรรมาภิบาลให้ท่ัวท้ังองค์กร 
 กลยุทธ ์ : L2) ส่งเสริมวัฒนธรรมดา้นธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วัด : KPI-P3) ระดับคะแนนตัวช้ีวัดด้านการบริหารจัดการองค์กร (Enablers 8 ด้าน) 

KPI-L2) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)   
 สมรรถนะหลักขององค์กร (CC) : CC1 ความรู้ความช านาญในการบริหารศูนย์ราชการฯ และมีความนา่เชื่อถือ รวมทั้งมี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานก ากับดูแล/หน่วยงานภาครัฐ ท าให้ไดร้ับโอกาสใน
การด าเนินโครงการพัฒนาทรัพย์สนิของรัฐใหม่ (S1 O1) 

 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
(SA) 

: SA2 คณะกรรมการ และผู้บรหิารให้ความส าคญัในการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว 
แผนระยะสั้นท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และ
กรอบการประเมินผล สคร. (S5 O4) 

 ความท้าทาย 
เชิงยุทธศาสตร์ (SC) 

: SC1 ขาดการวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และตลาดเพื่อพัฒนา
รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ  รวมทั้งผลกระทบหรือข้อจ ากัดจากการเปลีย่นแปลงกฎหมาย
ต่างๆ (W1 T1) 
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• ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2565 - 2570 และ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
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4.2 แผนปฏิบัติการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ประจ าปี 2565 

ประกอบด้วย 5 แผน งบประมาณรวม 1.75 ล้านบาท ใช้จากงบด าเนินการ 
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