
การก าหนดวัตถุประสงค์ (Purpose) และขอบเขต (Scope) 
ของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) 

การก าหนดวัตถุประสงค์ (Purpose) ของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือมุ่งหมายให้ผู้มี   
ส่วนได้เสียที่ได้ผ่านการวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญ ตาม Stakeholder Mapping ในปีนั้นๆ ให้มีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกันกับ ธพส. ผ่านกลยุทธ์  HIP ได้แก่  H = Hearing (การให้ความส าคัญกับรับฟังความคิดเห็น )                    
I = Important (การจัดล าดับความส าคัญและประเด็นผู้มีส่วนได้เสีย) P = Partition (ยกระดับการมีส่วนร่วมและ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย) ดังนี้  

  1.1 การรับฟังความต้องการ ความคาดหวัง และกังวล ของผู้มีส่วนได้เสีย 
  1.2 การจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธพส. และผู้มีส่วนได้เสีย ตามที่ได้รับฟัง      

ผู้มีเสียได้เสีย โดยกิจกรรม/โครงการต้องมีความสอดคล้องกับบริบทของ ธพส. 
  1.3 การประเมินความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียหลังจากจัดกิจกรรม/โครงการสร้างความสัมพันธ์         

ว่า ธพส. ได้ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียให้ตรงประด็น 
  1.4 การท าแผนปรับปรุงความสัมพันธ์ในปีถัดไป เพ่ือยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 

            1.5 ผลลัพธ์ที่ต้องการบรรลุผลส าเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ดังนี้ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลผลติ จัดท าแผนแม่บทด้านผูม้ีส่วนได้เสยีแล้วเสร็จ มีนาคม 2563 
ผลลัพธ์ ร้อยละการด าเนินงานตามแผน 100 

 

  1.6 ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

กลยุทธ์ผู้มสี่วนได้เสีย ตัวช้ีวัด 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

H = Hearing   (ให้ความส าคัญ
การรับฟังความคิดเห็น)    

- รายงานผลความต้องการ ความดหวังและความกังวลผู้มสี่วนได้เสยี 

I = Important   (การจัดล าดับ
ความส าคัญและประเด็นผู้มีส่วน
ได้เสีย) 

- ผลการจดัล าดับความส าคญัของผู้มีส่วนไดเ้สีย 
- แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มสี่วนได้เสีย 

P = Partition  (ยกระดับการ     
มีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้เสีย) 

ระดับความพึงพอใจไม่พึง
พอใจไม่น้อยกว่าระดับ 3 

ระดับความพึงพอใจไม่พึง
พอใจไม่น้อยกว่าระดับ 3.2 

ระดับความพึงพอใจไม่พึง
พอใจไม่น้อยกว่าระดับ 3.4 

 

  ขอบเขตของการสร้างความสัมพันธ์ (Scope) จากผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 7 กลุ่ม ของ ธพส. ได้แก่ 

1) กลุ่มลูกค้า (ภาครัฐ  ภาคเอกชน) (ผู้ใช้บริการ)  

2) กลุ่มผู้ถือหุ้น รัฐบาล และหน่วยงานก ากับ (กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ ส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) 

3) พนักงาน 

4) คู่ค้า 
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5) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

6) เจ้าหนี้ 

7) คู่แข่ง/คู่เทียบ 

ในแตป่ีจะมีการทบทวนผู้มีส่วนได้เสียหลักท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ในปีนั้นๆ โดยการจัดท า Stakeholder 

Mapping เพ่ือให้ได้ผู้มีส่วนได้เสียหลัก 5 กลุ่มที่จะด าเนินการสร้างความสัมพันธ์ในปีนั้นๆ  ส าหรับการด าเนินการ
สร้างความสัมพันธ์ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงตุลาคมของทุกป ีกับผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ       ที่ ธพส. รับผิดชอบใน
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้จ าแนกหน่วยงานภายใน ธพส. ที่รับผิดชอบด าเนินการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
    

โครงการ ผู้มีส่วนไดเ้สีย หน่วยงานภายใน ธพส. ท่ีสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มสี่วนไดเ้สยี 

1.โครงการบริหารศูนย์ราชการฯ โซน A และ B ลูกค้าภาครัฐ ศวบ. ฝสอ. ฝกง. ฝตธ. ฝทส. 
ลูกค้าภาคเอกชน ฝตธ. ฝสอ. ศวบ.  ฝทส. 
ผู้ใช้บริการ ฝสอ. ฝตธ. ศวบ.  ฝทส. 
คู่ค้า ศวบ. (รปภ. แม่บ้าน) 
ชุมชน ฝสอ. ศวบ. 

2.โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โซน C ลูกค้าภาครัฐ ศวบ. ฝสอ. 
คู่ค้า ศวบ.  
ชุมชน ฝสอ. ศวบ.  

3.โครงการบริหารจดัการสนามกอล์ฟบางพระ ลูกค้าภาครัฐ (กรมธนารักษ์) ฝตธ. 
ผู้ใช้บริการ ฝตธ. 
คู่ค้า ฝตธ. 
ชุมชน ฝตธ. ฝสอ. 

4.โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 ลูกค้าภาครัฐ (กรมธนารักษ์) ศวบ. 
คู่ค้า ศวบ. 
ชุมชน ศวบ.  ฝสอ. 

5.โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ                      
เฉลิมพระเกียรตฯิ (จ.เชียงใหม่) 

ลกูคา้ภาครฐั ฝตธ. ศวบ. 

ลกูคา้ภาคเอกชน ฝตธ. ศวบ. 

ผูใ้ชบ้รกิาร ฝตธ. ศวบ. 

คู่ค้า ฝตธ. 
ชุมชน ฝตธ. ฝสอ. 

6.โครงการอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต ลูกค้าภาครัฐ ศวบ. ฝสอ. 
คู่ค้า ศวบ. 
ชุมชน ศวบ. ฝสอ. 

 พนักงาน ฝทบ. 
เจ้าหนี ้ ฝบช. ฝกง. 
คู่แข่ง ฝตธ. 
คู่เทียบ ฝกบ. 
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กระบวนการขอบเขตสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 
 

 

1.ยุทธศาสตร์
ระยะยาว            

ผู้มีส่วนได้เสีย 

 

ตอบสนอง
ความต้องการ
ผู้มีส่วนได้เสีย 

 

ส ารวจความต้องการ 
คาดหวัง และกังวลผู้มี
ส่วนได้เสีย (ม.ค.-ก.พ.) 

จัดท า/ทบทวนกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์กับ              
ผู้มีส่วนได้เสีย (มี.ค.) 

 

ส ารวจความพึงพอใจ ไม่พึง
พอใจ และกังวลผู้มีส่วน            

ได้เสีย (พ.ย.) 

ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้

เสีย (เม.ย. – ต.ค.) 

 

จัดท าแผนปรับปรุงสร้าง
ความสัมพันธืกับผู้มีส่วนได้

เสีย 

ระบุผู้มีส่วน
ได้เสียและ
หน่วยงาน
ภายในท่ี

รับผิดชอบ วัตถุประสงค์
เชิง

ยุทธศาสตร์ 

 

เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย 


