
การก าหนดวัตถุประสงค์ (Purpose) และขอบเขต (Scope) ของการสร้างความสัมพันธ์ 
กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) 

การก าหนดวัตถุประสงค์ (Purpose) ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การก าหนดวัตถุประสงค์ (Purpose) ของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือมุ่งหมายให้ผู้มีส่วน

ได้เสีย ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญ ตาม Stakeholder Mapping ในปีนั้นๆ ให้มีความสัมพันธ์ที่ดี

ต่อกันกับ ธพส. ผ่านยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเน้นใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่          

                                   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : Hearing   
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   ให้ความส าคัญการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญขององค์กร 
กลยุทธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสียการยกระดับการรับฟังความคิดเห็นกับผู้ส่วนได้เสียที่ส าคัญขององค์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : Important 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ การจัดล าดับความส าคัญผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร 
กลยุทธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสีย การสร้าง Stakeholder in mind ภายในองค์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : Participation 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ยกระดับการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญขององค์กร 
กลยุทธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสีย การยกระดับความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญขององค์กร 

 

การก าหนดขอบเขต (Scope) ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในส่วนของขอบเขตการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ธพส. ได้ถูกก าหนดและถ่ายทอดไว้
ในบัตรคะแนนสมดุล (Balanced Scorecard) ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีกระบวนการดังนี้ 

   ขอบเขตของการสร้างความสัมพันธ์ (Scope) จากผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 9 กลุ่ม ของ ธพส. ได้แก่ 
- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 5 กลุ่ม 

1. ลูกค้า (ผู้เช่าภาครัฐ  ผู้เช่าภาคเอกชน และ ผู้ใช้บริการ) 
2. ผู้ถือหุ้น รัฐบาลและหน่วนงานก ากับ 
3. พนักงาน ธพส. 
4. คู่ค้า 
5. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง 2 กลุ่ม 
1. เจ้าหนี้ 
2. สื่อมวลชน 
 



 

ในแต่ปีจะมีการทบทวนผู้มีส่วนได้เสียหลักที่จะสร้างความสัมพันธ์ในปีนั้นๆ  โดยการจัดท า Value Chain
เพ่ือให้ได้ผู้มีส่วนได้เสียหลัก 5 กลุ่มที่จะด าเนินการสร้างความสัมพันธ์ในปีนั้นๆ  ส าหรับการด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงตุลาคมของทุกปี กับผู้มีส่วนได้เสียในโครงการที่ ธพส. รับผิดชอบในปัจจุบัน 
ทั้งนี้ ได้จ าแนกหน่วยงานภายใน ธพส. ที่รับผิดชอบด าเนินการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้  

 

โครงการ ผู้มีส่วนได้เสีย 
หน่วยงานภายใน ธพส. ท่ีสร้าง
ความสัมพันธก์ับผู้มีส่วนได้เสีย 

1. โครงการบริหารศูนย์ราชการฯ โซน A และ B ลูกค้าภาครัฐ ฝสอ. ฝกง. ฝพธ. ฝบอ. ฝวค. 
ฝ่ายดิจติอล 

ลูกค้าภาคเอกชน ฝพธ. ฝตธ. ฝสอ. ฝบอ.          
ฝ่ายดิจติอล 

ผู้ใช้บริการ ฝสอ. ฝพธ. ฝบอ.  ฝ่ายดิจิตอล 
คู่ค้า ฝบอ. 
ชุมชน ฝสอ. ฝวค. 

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

3. โครงการบริหารจัดการสนามกอลฟ์บางพระ ลูกค้าภาครัฐ (กรมธนารักษ์) ฝพธ. ฝกต. 
ผู้ใช้บริการ ฝพธ. ฝกต. 
คู่ค้า ฝตธ. ฝกต. 
ชุมชน ฝสอ. ฝกต. 

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

5. โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ                      
เฉลิมพระเกียรตฯิ (จ.เชียงใหม่) 

ลูกค้าภาครัฐ ฝวค. ฝกต. 
ลูกค้าภาคเอกชน ฝวค. ฝกต. 
ผู้ใช้บริการ ฝกต. ศวบ. 
คู่ค้า ฝกต. 
ชุมชน ฝสอ. ฝกต. 

6. โครงการอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามติ ลูกค้าภาครัฐ ฝสอ. ฝพธ. ฝวค. 
คู่ค้า ฝวค. ฝพธ. 
ชุมชน ฝสอ. ฝพธ. ฝวค. 

 พนักงาน ฝทบ. 
เจ้าหนี ้ ฝบช. ฝกง. 
คู่แข่ง ฝกต. 
คู่เทียบ ฝผส. 



 

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 



 

บัตรคะแนนสมดุล (Balanced Scorecard) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Hearing 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
2563 2564 2565 หลัก สนับสนุน 

ประสิทธิผล
ตาม

ยุทธศาสตร์ 
(ปัจจัย

ความส าเร็จที่
ตอบสนอง

สังคม/
ประเทศชาติ) 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเกิด
ความสัมพันธ์
ที่ดีและ
แข็งแกร่งกับ 
ธพส. ทั้งใน
อดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต 

ระดับความ
เชื่อมั่นของ 
ธพส. ใน
สายตาผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

N/A  3.00  3.50 ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 1. ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของกิจกรรม
สร้าง
ความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียส าคัญ 
(ร้อยละ) 

N/A 50 60 ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 2. เร่งรัดจัดท าแผนสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญ 



มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
2563 2564 2565 หลัก สนับสนุน 

จ านวน
ข้อเสนอแนะที่
ได้รับการแก้ไข 
(ร้อยละ) 

N/A 70 75 ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 

จ านวนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
ส าคัญที่รับฟัง
ความคิดเห็น 
ความต้องการ 
ความกังวล 
(ร้อยละ) 

N/A 70 75 ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 3. ส ารวจความคิดเห็น ความต้องการ 
ความคาดหวัง ความกังวลของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียส าคัญ 

คุณภาพการ
ให้บริการ 
(ปัจจัย

ความส าเร็จที่

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา

ระดับความพึง
พอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วน
เสียในการมี
ส่วนร่วม 

N/A  3.00  3.50 ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 4. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของ ธพส. 



มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
2563 2564 2565 หลัก สนับสนุน 

ตอบสนอง
ผู้รับบริการ) 

ควบคู่ไปกับ 
ธพส. 

ระดับความพึง
พอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วน
เสียส าคัญต่อ
การให้บริการ
ของ ธพส. 

N/A  3.00  3.50 ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 5. ส ารวจความพึงพอใจและความไม่
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญ 

ระดับความไม่
พึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วน
เสียส าคัญต่อ
การให้บริการ
ของ ธพส. 

N/A  3.00  2.75 ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของกิจกรรม
การปรับปรุง
คุณภาพการ
ให้บริการ 
(ร้อยละ) 

N/A 50 60 ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 6. เร่งรัดพัฒนาแผนปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการ 



มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
2563 2564 2565 หลัก สนับสนุน 

ประสิทธิภาพ
การ

ปฏิบัติงาน 
(ปัจจัย

ความส าเร็จ
เกี่ยวกับ

กระบวนการ
ภายใน
องค์กร) 

การบริหาร
ความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมี
คุณภาพ 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของระบบ/
กลไกการสร้าง
ความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่
ได้รับการ
ปรับปรุง (ร้อย
ละ) 

N/A 50 60 ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 7. ปรับปรุงระบบและกลไกการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของกิจกรรม
การยกระดับ
ประสิทธิภาพ
การปฎิบัติงาน
ตามแผน  
(ร้อยละ) 

N/A 50 60 ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 7. ยกระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 



มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
2563 2564 2565 หลัก สนับสนุน 

การพัฒนา
องค์กร 
(ปัจจัย

ความส าเร็จ
เกี่ยวกับคน

และ
เทคโนโลยี
ขององค์กร) 

บุคลากร 
ธพส. มี
ความสามารถ
ในการสร้าง
ความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
เพ่ิมข้ึน 

จ านวน
บุคลากรใน
ส่วนงานผู้มี
ส่วนได้ส่วน
เสียที่ได้รับการ
พัฒนา (ร้อย
ละ) 

N/A 50 55 ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร 

7. ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ด้าน
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

บุคลากร 
ธพส. มี
สมรรถนะสูง
ในการสร้าง
ความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

จ านวน
บุคลากรด้าน
การ
ประชาสัมพันธ์
ที่ได้เกณฑ์
สมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน
ด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (KPI 
ระดับบุคคล) 
สูง  
(ร้อยละ) 

N/A 50 55 ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร 

8. บริการจัดการผู้มีศักยภาพสูงด้าน
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Important 
 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ฐาน 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 

2563 2564 2565 หลัก สนับสนุน  

ประสิทธิผล
ตาม

ยุทธศาสตร์ 
(ปัจจัย

ความส าเร็จ
ที่ตอบสนอง

สังคม/
ประเทศชาติ) 

สังคมให้การ
ยอมรับ ธพส. 
ในการเป็น
องค์กร
สมัยใหม่ที่
เป็นมืออาชีพ
ในการพัฒนา
สินทรัพย์ของ
รัฐ 

ระดับความ
เชื่อมั่นของ 
ธพส. ใน
สายตาผู้มี
ส่วนได้ส่วน
เสีย 

N/A  3.00  3.50 ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 1.สร้างการรับรู้อัตลักษณ์ที่ดี
ของ ธพส. ต่อสาธารณะชน 

คุณภาพการ
ให้บริการ 
(ปัจจัย

ความส าเร็จ
ที่ตอบสนอง
ผู้รับบริการ) 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
รับรู้อัตลักษณ์
และ
ภาพลักษณ์ที่
ดีของ ธพส. 

ระดับความ
พึงพอใจต่อ
กระบวนการ
ประชาสัมพัน
ธ์สื่อสาร
ภาพลักษณ์
ของ ธพส. 

N/A  3.00  3.50 ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
สื่อมวลชน 



มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ฐาน 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 

2563 2564 2565 หลัก สนับสนุน  

ระดับการรับรู้
และความ
เข้าใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วน
เสีย 

N/A  3.00  3.50 ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 3. สร้างการรับรู้และความ
เข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประสิทธิภา
พการ

ปฏิบัติงาน 
(ปัจจัย

ความส าเร็จ
เกี่ยวกับ

กระบวนการ
ภายใน
องค์กร) 

ช่องทางการ
ประชาสัมพัน
ธ์ภาพลักษณ์ 
ธพส. ในทาง
ที่ดีเพ่ิมขึ้น 

จ านวนช่อง
ทางการ
สื่อสารที่ได้รับ
การพัฒนา 
(ร้อยละ) 

N/A 50 55 ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 4. พัฒนาช่องทางสื่อสารกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 

จ านวนช่อง
ทางการรับฟัง
เสียงของ
ลูกค้าท่ีได้รับ
การพัฒนา 
(ร้อยละ) 

N/A 50 55 ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 5. พัฒนาช่องทางรับฟังเสียง
ของลูกค้า 



มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ฐาน 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 

2563 2564 2565 หลัก สนับสนุน  

จ านวน
ข่าวสารที่
ได้รับการ
พัฒนา
รูปแบบการ
บริหารจัดการ 
(ร้อยละ) 

N/A 50 55 ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 6. บริหารข่าวสารในโครงการ
พัฒนา/โครงการลงทุนใหม่ 

การพัฒนา
องค์กร 
(ปัจจัย

ความส าเร็จ
เกี่ยวกับคน

และ
เทคโนโลยี
ขององค์กร) 

บุคลากร 
ธพส. มี
ความสามารถ
ในการประชา 
สัมพันธ์
ภาพลักษณ์ที่
ดีของ ธพส. 
เพ่ิมข้ึน 

จ านวน
บุคลากรด้าน
การประชา 
สัมพันธ์ที่
ได้รับการ
พัฒนา (ร้อย
ละ) 

N/A 50 55 ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 7. ส่งเสริมการจัดการองค์
ความรู้ด้านการประชา 
สัมพันธ์ของ ธพส. 



มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ฐาน 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 

2563 2564 2565 หลัก สนับสนุน  

บุคลากร 
ธพส. มี
สมรรถนะสูง
ในการประชา 
สัมพันธ์และ
สื่อสาร
ภาพลักษณ์ที่
ดีของ ธพส. 

จ านวน
บุคลากรด้าน
การ
ประชาสัมพัน
ธ์ที่ได้เกณฑ์
สมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน
ประชา 
สัมพันธ์ (KPI 
ระดับบุคคล) 
สูง (ร้อยละ) 

N/A 50 55 ฝ่ายทรัพยา 
กรบุคคล 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 8. บริหารจัดการผู้มีศักยภาพ
สูงด้านการประชา 
สัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Participation 
 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
2563 2564 2565 หลัก สนับสนุน 

ประสิทธิผล
ตาม

ยุทธศาสตร์ 
(ปัจจัย

ความส าเร็จที่
ตอบสนอง

สังคม/
ประเทศชาติ) 

การ
ด าเนินงาน
ของ ธพส. 
รับผิดชอบ
ต่อ
สาธารณะ
ตลอดทั้ง
กระบวนการ 

จ านวน
กระบวนงาน
ที่ด าเนินการ
โดยค านึงถึง
หลัก CSR 
in Process 
(ร้อยละ) 

N/A 50 55 ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 1. ส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการด าเนินงานที่
รับผิดชอบต่อสาธารณะ 

คุณภาพการ
ให้บริการ 
(ปัจจัย

ความส าเร็จที่
ตอบสนอง
ผู้รับบริการ) 

สังคมและ
ชุมชนได้รับ
ประโยชน์
สูงสุดจาก
การ

ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ด้าน CSR in 
Process 

N/A  3.00  3.50 ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 2. สร้างการมีส่วนร่วมและ
จิตส านึกด้าน CSR in 
Process 



มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
2563 2564 2565 หลัก สนับสนุน 

ด าเนินงาน
ของ ธพส. 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของกิจกรรม
สนับสนุน  
CSR in 
Process 
ภายในศูนย์
ราชการ 
(ร้อยละ) 

N/A 50 60 ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 3. สนับสนุน  CSR in 
Process ภายในศูนย์ราชการ 

ประสิทธิภาพ
การ

ปฏิบัติงาน 
(ปัจจัย

ความส าเร็จ
เกี่ยวกับ

กระบวนการ
ภายใน
องค์กร) 

ศักยภาพ
ของชุมชน
ส าคัญเกิด
ความ
เข้มแข็ง 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของกิจกรรม
การสอน
อาชีพช่าง
ชุมชน (ร้อย
ละ) 

N/A 50 60 ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 4. สนับสนุนการสอนอาชีพ
ช่างชุมชน 



มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ 
2563 2564 2565 หลัก สนับสนุน 

การพัฒนา
องค์กร 
(ปัจจัย

ความส าเร็จ
เกี่ยวกับคน

และ
เทคโนโลยี
ขององค์กร) 

บุคลากร 
ธพส. 
ปฏิบัติงาน
อย่างมีความ
รับผิดชอบ
ต่อ
สาธารณะ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

จ านวน
บุคลากรที่
ได้รับการ
ส่งเสริม
จิตส านึก
ด้านความ
รับผิดชอบ
ต่อ
สาธารณะ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
(ร้อยละ) 

N/A 75 80 ฝ่ายสื่อสารองค์กร - 5. ส่งเสริมจิตส านึกสาธารณะ
ให้กับบุคลากรอย่างทั่วถึง 



 


