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แผนยุทธศาสตร์ 

ที่มา 

 ผู้มีส่วนได้เสียมีความส าคัญอย่างยิ่งกับการด าเนินธุรกิจขององค์กร ดังนั้น การก าหนดยุทธศาสตร์ของ
องค์กร ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ 
และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงการยกระดับการให้บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการความ
คาดหวังของ ลูกค้า ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการปฏิบัติตามแนวทางเกณฑ์ AA1000 โดยการ
จัดการกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)  ของสถาบัน Accountability 
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์กรทั่วไปให้การยอมรับในการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย  และบูรณาการกับทฤษฎี              
ผู้มีส่วนได้เสียหรือ Stakeholder Theory โดยทฤษฎีนี้จะเน้นการค านึงถึงและความเข้าใจของผู้มีส่วนได้เสีย
ขององค์กร  ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม  ซึ่งองค์กรต้องวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
อย่ า งถู กต้ อ งและครบถ้ วน   เ พ่ื อจะได้ น า ไปต่ อยอดในการท า ตามแนวทาง การก ากับกิ จกา ร                               
ที่ด ีและมีสารสนเทศที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. รายละเอียด Stakeholder ที่ผ่านมาของ ธพส.  
        ในปีทีผ่่านมา ธพส. มีผู้ส่วนได้เสียขององค์กร ประกอบด้วย 
              (1) ลูกค้าผู้เช่าภาครัฐ  
              (2) ลูกค้าผู้เช่าภาคชน 
              (3) ผู้ใช้บริการ  
              (4) ผู้ถือหุ้น 
              (5) กรมธนารักษ ์
              (6) กระทรวงการคลัง  
              (7) ผู้บริหาร ธพส.  
              (8) พนักงาน ธพส. 
              (9) ชุมชน  
             (10) สถาบันการเงิน  
             (11) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานเขตหลักสี่   ไปรษณีย์ เป็นต้น  
             (12) อัยการ  
             (13) ส านักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

2. Stakeholder ที่ผ่านมาของแต่ละฝ่ายงาน 
             (1) ลูกค้าผู้เช่าภาครัฐ : ฝ่ายบริหารอาคาร/ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ  
             (2) ลูกค้าผู้เช่าภาคชน : ฝ่ายการตลาด 
             (3) ผู้ใช้บริการ : ฝ่ายบริหารอาคาร/ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
             (4) ผู้ถือหุ้น : ฝ่ายอ านวยการ 
             (5) กรมธนารักษ ์: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/ฝ่ายอ านวยการ 
             (6) กระทรวงการคลัง : ฝ่ายอ านวยการ 
             (7) ผู้บริหาร ธพส. : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
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             (8) พนักงาน ธพส. : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
             (9) ชุมชน : ฝ่ายสื่อสารองค์กร/ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ  
            (10) สถาบันการเงิน (เจ้าหนี้จากการ Securitized) : ฝ่ายบัญชี/ฝ่ายการเงิน 
            (11) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานเขตหลักสี่   ไปรษณีย์ เป็นต้น : ฝ่ายบริหารอาคาร  
            (12) อัยการ : ฝ่ายกฎหมาย 
            (13) ส านักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ : ฝ่ายแผนและกลยุทธ์ 

3. Stakeholder Profile 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความเกี่ยวข้องระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร 
(1) ลูกค้าผู้เช่าภาครัฐ ผู้เช่าหน่วยงานภาครัฐ โครงการศูนย์ราชการอาคาร

ราชบุรีดิ เรกฤทธิ์และอาคารรัฐประศาสนภักดี  
โครงการศูนย์ราชการพ้ืนที่ส่วนขยายโซน C   

(2) ลูกค้าผู้เช่าภาคชน ผู้ประกอบการพ้ืนที่พาณิชย์ โครงการศูนย์ราชการ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์และอาคารรัฐประศาสนภักดี 

(3) ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อหน่วยงานราชการภายในโครงการ            
ศูนย์ราชการอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์และอาคาร             
รัฐประศาสนภักดี 

(4) ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ธพส. 
(5) กรมธนารักษ ์ หน่วยงานก ากับ ธพส. 
(6) กระทรวงการคลัง หน่วยงานก ากับ ธพส. 
(7) ผู้บริหาร ธพส. ระดับผู้จัดการถึงกรรมการผู้จัดการ  ธพส. 
(8) พนักงาน ธพส. ระดับลูกจ้างถึงเจ้าหน้าที่ช านาญการ ธพส. 
(9) ชุมชน ชุมชนที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจากการ

ด าเนินการของ ธพส. 
(10) สถาบันการเงิน (เจ้าหนี้) ผู้ถือหุ้นกู้ Securitized 
(11) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานเขตหลักสี่   
ไปรษณีย์ เป็นต้น 

ห น่ ว ย ง า น ที่  ธ พ ส .  ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น /                             
ขอความร่วมมือในการบริหารจัดการโครงการ              
ศูนย์ราชการอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์และอาคาร              
รัฐประศาสนภักดี 

(12) อัยการ ส านักงานอัยการสูงสุดที่ให้ค าปรึกษาด้านกฏหมาย
กับ ธพส. 

(13) ส านักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานก ากับการด าเนินงานของ ธพส. 
 

4. ความต้องการ ความคาดหวังทั้งเชิงบวกและเชิงลบของ Stakeholder 
 น า Input จากการด าเนินงานระหว่างปีได้แก่ เรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และการส ารวจ                 
ความพึงพอใจประจ าปี ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความไม่พึงพอใจ ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 
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ปี 2560 

การด าเนินงานระหวา่งปีของ ธพส. การส ารวจความพึงพอใจประจ าปี 

เร่ืองร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความต้องการ/ความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ 

1.ควรปรับปรุงการแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 

1.ควรปรับเปลี่ยนสีของลูก
ระนาดบริเวณถนนภายใน
ศูนย์ราชการฯ ให้ชัดเจน 

1.ควรให้ความรู้เรื่องสัญญาณ
จราจรแก่เจา้หน้าที่ควบคุม
การจราจร 

1.ควรปรับปรุงระบบกักเก็บน  า
และระบายน  าเพื่อช่วยระบายน  า
ช่วงฝนตก 

                  - 

2.ควรจัดหาช้อนส้อมให้เพยีงพอ
ต่อการให้บริการภายใน           
ศูนย์อาหาร 

2.จัดท าป้ายหน่วยงาน
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

2.ควรจัดท าป้ายบอกทาง/
สัญลักษณ์ ภายในอาคารจอดรถ
ให้มีความถูกต้องและชัดเจน 

2.ควรบริหารจัดการเทคโนโลยี
สานสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

 

3.ควรปรับปรุงสัญญา (ระเบียบ) 
ของผู้ประกอบการศูนย์อาหาร 

3.ควรเพิ่มการติดตั งตู้ ATM  3.ควรหาจุดวางถังขยะเพิ่มเติม 3.การจัดระบบมาตรฐานการ
บริหารอาคาร 

 

 4.ควรตรวจสอบการเติม
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื อโรคใน
ห้องน  า 

4.ควรบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยประยกุต์ใช้พลังงานสะอาด 

4.ควรด าเนินการด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

 

  5.ควรท าป้ายชื่อหน่วยงาน
บริเวณ Core Lift 

5.ควรดาเนินการด้าน                      
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

  8.ควรจัดระบบระบายจราจร
ภายในศูนย์ราชการออกถนน      
แจ้งวัฒนะ 

  

  9.มีกลิ่นบุหรี่ภายในอาคาร   

 
ปี 2561 

การด าเนินงานระหวา่งปีของ ธพส. การส ารวจความพึงพอใจประจ าปี 

เร่ืองร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความต้องการ/ความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ 

1.อุปกรณ์สมอบกที่ปักอยู่ใน
พื นดินส าหรับติดตั งป้ายโฆษณา
เป็นอันตรายต่อผู้สัญจร 

1.ควรบริหารจัดการจราจร
ภายในศูนย์ราชการฯ 
ช่วงเวลาเย็น 

1.การปรับปรุงการบริหาร
การจราจรให้เหมาะสมช่วงเวลา
เช้าและเย็น 

+1.ด้านการประชาสัมพันธ์ด้วย
สื่อต่างๆ สร้างการรับรู้ความ
เข้าใจได้ด ี

1.ควรจัดระเบียบที่จอดรถ
ผู้ประกอบการให้มี
มาตรฐาน 

2.กลิ่นรบกวนจากการประกอบ
อาหารบริเวณที่จัดกิจกรรม ลาน
อเนกประสงค์ ชั น 2 

2.ควรด าเนินการ
ประชาสัมพันธก์ารเดินรถ
โดยสารประจ าทางภายใน  
ศูนย์ราชการฯ 

2.ควรปรับปรุงป้ายจราจรให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ น 

+2.ด้านจัดกิจกรรม CSR ได้
ด าเนินการต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

2.ควรจัดป้ายที่จอดรถให้
ชัดเจน 

3.เสียงดังรบกวนจากการจัด
กิจกรรม ลานอเนกประสงค์ ชั น 
2 

3.ควรบริหารจัดการที่สูบ
บุหรี่ในพื นที่ห้ามสูบ 

3.จัดระเบียบที่จอดรถให้ชัดเจน +3.ด้านการประชุม
คณะกรรมการประสานงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

3.ป้ายบอกทางไม่            
ความชัดเจน 

 4.ควรจัดเขตสูบบุหรี่บริเวณ
หน้าอาคารรัฐประศาสน
ภักด ี

4.ควรจัดให้มี WIFI ครอบคลุมทั่ว
อาคาร 

 4.ควรจัดหาที่สูบบุหรี่ให้
ชัดเจน 

  5.ควรปรับปรุงการคัดกรองบุคคล
เข้าออก 

 5.ควรเพิ่มถังขยะและ
เจ้าหน้าที่ดูแล 

  6.เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัมี
จ านวนไม่เพียงพอในการประจ า
ทั่วอาคาร 

 6.ควรมีกิจกรรมส่งเสริมลด
ภาวะโลกร้อน 
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  7.ควรปรับปรุงความสะอาดและ
กลิ่นภายในห้องน  าส่วนกลาง 

 7.ควรปรับปรุงเสียงตามสาย
ให้ชัดเจน 

  8.ควรเพิ่มมาตรการในการลด
จ านวนแมลงสาป 

 8.ควรมีป้ายแสดงทางไปน
ยังจุดบริการ/หนว่ยงาน
ต่างๆ ชัดเจน 

    9.ควรปรับปรุงระบบ
หมุนเวียนอากาศภายใน
อาคาร 

    10.ควรปรับปรุงความ
ชัดเจน บังคับใช้กฎระเบียบ
เพื่อให้การจรามีมาตรฐาน
และเป็นระบบมากขึ น 

    11.ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยไม่รัดกุม 

    12.ความไม่เข้มงวดของ
เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 

    13.การตรวจสอบบุคคลเข้า-
ออกขาดความเข้มงวดและ
มาตรฐานที่เพียงพอ 

    14.ควรติดตั ง CCTV 
ครอบคลุมทั งอาคาร 

    15.กลิ่นและความสะอาด
ของห้องน  าส่วนกลาง 
 

ปี 2562 

การด าเนินงานระหวา่งปีของ ธพส. การส ารวจความพึงพอใจประจ าปี 

เร่ืองร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความต้องการ/ความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ 

1.จัดระเบียบที่จอดบริเวณลาน
รอบ BO เนื่องจากจอดรถล  า
ช่องจอดรถ 

1.ควรเพิ่มรอบรถโดยสาร
สาย 166 

1.ควรปรับปรุงป้ายบอกทางให้มี
ความชัดเจนมากขึ น 

1.การบริหารจัดการระบบจราจร
ภายในศูนย์ราชการฯ ที่ได้
ด าเนินการต่อเนื่องอยา่ง
สม่ าเสมอ 

1.ความล่าช่า และปริมาณที่
ไม่เพียงพอต่อการให้บรกิาร
รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า 

2.ราคาอาหารไม่ตรงกับป้าย
แสดงไว้ 

2.ควรจัดให้มีรถโดยสาร
พลังงานไฟฟ้าเพิ่ม ตั งแต่
เวลา 06.00 น. 

2.ควรจัดระเบียบที่เฉพาะจอดรถ
ลูกค้าผู้มาใช้บริการมากขึ น 

2.ด้านการบริหารจัดการที่ จอด
รถให้เพียงพอครอบคลุมทุกกลุ่ม
ภายในศูนย์ราชการฯ  

2.ควรจัดให้มีผู้ดูแลจราจรที่
มีความรู้ด้านการจัดการ
จราจร 

3.ความกระตือรือร้นการ
ให้บริการและไม่ทราบถึงสถานที่
ต่างๆ ของหัวหน้ารักษา              
ความปลอดภยั 

3.ควรจัดกิจกรรมรณรงค์
การใช้พลาสติก 

3.ควรปรับปรุงพื นที่สีเขียวให้มาก
ขึ น 

3.ด้านการจัดกิจกรรม CSR ที่ตรง
ตามความต้องการ 

3.ควรจัดให้มีรถโดยสาร
สาธารณะในหลายเส้นทาง
ภายในศูนย์ราชการฯ 

 4.ยางรถยนต์เสียหายจาก
การจัดประกวดพระ 

4.ควรมีมาตรการที่เคร่งครัดกับผู้
ที่สูบบุหรี่ในบริเวณที่ห้ามสูบ 

 4.ควรบริหารจดการที่จอ
ดรภให้เป็นระบบ 

  5.ควรจัดให้มี WIFI ครอบคลุมทั่ว
อาคาร 

 5.ควรเพิ่มเติมรอบการ
จัดเก็บขยะ 
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5.โอกาสและความเสี่ยงด้านการมุ่งเน้นหรือบริหารจัดการ Stakeholder ทั้งระดับองค์กรและสาย/ฝ่ายงาน  
(ท่ีขึ้นตรงกับผู้บริหารสูงสุด)  
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานขององค์การ สามารถด าเนินไปอย่างมี

ทิศทางชัดเจน บรรลุเป้าหมาย และตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของ
องค์กร 

                       จุดแข็ง : (S : Strengths)                    จุดอ่อน : (W : Weakness) 
S1 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานก ากับดูแล/     
    หน่วยงานภาครัฐกับ ธพส. และมีความน่าเชื่อถือ  
    ท าให้ ธพส. ได้รับโอกาสในการท าโครงการใหม่ๆ 
    ในการพัฒนาทรัพย์สินของภาครัฐ 
S2 พัฒนาโครงการลงทุนให้มีผลตอบแทนที่ 
    เหมาะสม พอเพียง โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ 
S3 ศูนย์ราชการมีผู้ใช้บริการต่อวันจ านวนมาก  
    ท าให้เอกชนสนใจมาเช่าพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
S4 การให้บริการเชิงรุกและสร้างความสัมพันธ์อันดี 
    กับหน่วยงานผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง 
S5 มีประสบการณ์ ความรู้ในการใช้เครื่องมือทาง 
    การเงินเพ่ือการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ 

W1 โครงสร้างองค์กร และกรอบอัตราก าลัง   
     ระยะยาว ยังไม่สามารถรองรับยุทธศาสตร์  
     และโครงการใหม่ๆ ที่มีมากข้ึนได้ 
W2 การพัฒนาบุคคลากรไม่ทันต่อการสืบทอด 
     ต าแหน่งงานของผู้บริหารสูงสุด 
W3 ขาดการทบทวนกฎ ระเบียบ ค าสั่ง และ 
      ประกาศ นโยบายที่สอดคล้องกับกฎหมายและ 
      ให้มีความคล่องตัว 
W4 ค่าตอบแทนและความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
     ไม่จูงใจและไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทเอกชน 
     ได ้

              โอกาส : (O : Opportunities)                   อุปสรรค : (T : Threats) 
O1 การผลักดันโครงการลงทุนของภาครัฐ  
     เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม เช่น โครงการ 
     รูปแบบใหม่ เป็นต้น 
O2 จากแนวโน้มอัตรดอกเบี้ยที่ลดลงและอยู่ใน 
     ระดับต่ า ประกอบกับการใช้จ่ายงบประมาณรัฐ 
     เน้นกระตุ้นแก้ปัญหาระบบเศรษฐกิจในระยะสั้น 
     จึงเป็นโอกาสของ ธพส. ที่จะได้รับโครงการ 
     ภาครัฐมากข้ึน 
O3 มีทรัพย์สินภาครัฐที่ ธพส. สามารถเข้าไปพัฒนา 
     สร้างมูลค่าเพ่ิม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
O4 ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  
     ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรม   
     ธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 

T1 กฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
    อาจส่งผลกระทบค่าใช้จ่าย 
 
T2 ผลกระทบการก่อสร้างโดยรอบศูนย์ราชการ 
     ส่งผลกระทบต่อการจราจรและสิ่งแวดล้อม 
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จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กร และประเมินความเสี่ยง ได้ระดับความรุนแรง 
(15) สูงมาก 

ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ                  

ความรุนแรง 
แนวทางในการบริหาร 

ความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ ต้นทุน 

1. ด้านกลยุทธ์       
2. ด้านการด าเนินงาน 5 3     15 

สูงมาก 
จัดท าแผนบริหาร           
ความเสีย่ง 

ฝ่ายแผนฯ และ
ผู้รับผิดชอบท้ัง 8 ด้าน 

 

3. ด้านการเงิน       
4. ด้านการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ 

      

 

       

จึงไดแ้ผนบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย ได่แก่ แผนเพิ่มขีดความสามารถตามเกณฑ์ 
Enablers  

จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของฝ่ายงาน 

                       จุดแข็ง : (S : Strengths)                    จุดอ่อน : (W : Weakness) 
S1 ทุกงานฝ่ายมีขอบเขตงานความรับผิดชอบที่ 
    ชัดเจน 
S2 ทุกฝ่ายงานมีผู้ส่วนได้เสียภายในและภายนอก 

W1 ทุกฝ่ายงานยังไม่มีประสบการณ์ในการ 
      สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียส าคัญ 
      ของฝ่ายงาน      

                       โอกาส : (O : Opportunities)                   อุปสรรค : (T : Threats) 
O1 มีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนด้านการมุ่งเน้น 
     ผู้มีส่วนได้เสียเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

T1 เป็นปีแรกในการปฏิบัติอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 
    ตามหลักเกณฑ์ 
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ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ                  

ความรุนแรง 
แนวทางในการบริหาร 

ความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ ต้นทุน 

1.ด้านกลยุทธ์       
2.ด้านการด าเนินงาน 3 3     9 

สูงมาก 
จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับ           
ผู้มีส่วนไดเ้สีย 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร และ
ผู้รับผิดชอบผู้มสี่วนได้
เสียส าคัญแต่ละกลุม่ 

 

3.ด้านการเงิน       
4.ด้านการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ 

      

 

                  
 
 6. ผลการด าเนินงานและผลการเรียนรู้ขององค์กรและสายงาน/ฝ่าย (ที่ขึ้นตรงกับผู้บริหารสูงสุด)             
ด้านมุ่งเน้น/บริหารจัดการ Stakeholder และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการที่ผ่านมาที่ ธพส. ได้ปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียอยางสม่ าเสมอ หากว่าไม่ได้จัดล าดับ
ความส าคัญผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร โดยผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

ผู้มีส่วนได้เสีย ผลการด าเนินงาน 
ผู้ถือหุ้น ประชุมสามัญปีละ 1 ครั้งและประชุมวิสามัญ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
ลูกค้า (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผู้ใช้บริการ) 

อ านวยความสะดวกสาธารณูปโภค สาธารณูปการ        
ด้านบริหารจัดการจราจร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านความสะอาด ด้านรักษาความปลอดภัย  

พนักงาน จัดให้มีด้านความรับผิดชอบที่ชัดเจน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์กร รายได้และ
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมที่ท างานที่ดีการพัฒนาบุคลากร
และสร้างความก้าวหน้าในสายงานอย่างต่อเนื่อง 

คู่ค้า ก า ร ป ร ะ ก า ศ ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง                   
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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ชุมชน/สังคม/สิ่งแวลดล้อม การร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมกับชุมชนใกล้เคียงโครงการที่ 
ธพส. ด าเนินการ เช่น การปรับปรุงสนามฟุตบอล และ
สวนทัศนียภาพ 

 

ผลการเรียนรู้ขององค์กรและสายงาน/ฝ่าย จากการด าเนินงานของ ธพส. ได้มีการส ารวจความ          
พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความภักดีของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ จากการส ารวจฯ ได้ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ ความต้องการ/ความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ รวมถึ งการด าเนินงานระหว่างปี ได้แก่
ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียน เป็นข้อมูลมาด าเนินการ Focus Group และจากผลการ Focus Group มา
ด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในปีถัดไป โดยจะขออนุมัติแผนการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการ ธพส. ภายในวันที่ 30 เมษายน 

7. แผนยุทธศาสตร์/แผนวิสาหกิจ และแผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการระยะยาวต่างๆ ขององค์กร 
          หัวข้อ                    ธพส.               ผู้มีส่วนได้เสีย     
1.วิสัยทัศน์ องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาสินทรัพย์ของรัฐ              

ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม 
อย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล 

สร้างความเชื่อมั่นในการตอบสนองความ
ต้องการผู้มีส่วนได้เสีย 
และสังคมอย่างมีธรรมภิบาล 

2.ยุทธศาสตร์ 
 
   -กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการลูกค้าและ
การตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียเชิงรุก 
C1) สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มสี่วนได้เสีย 
C2) ยกระดับการใหบ้ริการและสือ่สาร 
สร้างภาพลักษณ์องค์กร 
 
 

ตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้เสีย 
 
HIP 
H = Hearing   (ให้ความส าคัญการรับฟัง
ความคิดเห็น)    
I = Important   (การจัดล าดับความส าคัญ
และประเด็นผู้มีส่วนได้เสีย) 
P = Participation (ยกระดับการมีส่วน
ร่วมและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีสว่นได้เสีย) 

3.วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ท าการตลาดและการสื่อสารประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 
มุ่งเน้น Csr In Process 

เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

4.ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย -รายงานผลความตอ้งการ ความดหวังและ 
 ความกังวลผู้มีส่วนได้เสีย 
- ผลการจัดล าดับความส าคัญของ  
  ผู้มีส่วนได้เสีย 
- แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย 
- ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
   ไม่น้อยกวา่ระดับ 3 

5.เป้าประสงค์ 
 

ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและผูม้ีส่วนได้เสีย ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียไม่น้อย
กว่าระดับ 3 

6.เป้าหมายระยะสั้น ประเมินผลส ารวจความพึงพอใจและน ามาปรับปรุง -จัดท าแผนแมบ่ทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว  
 เสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 
-ร้อยละการด าเนินงานตามแผนร้อยละ 100 

7.เป้าหมายระยะยาว ปี 2564 - 2565 
ระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากปีกอ่น 
 
 
 
 

 
 
 

ปี 2564 – 2565 
ปี 2564 ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกวา่ 3.2 
ปี 2565 ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกวา่ 3.4 
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          หัวข้อ                    ธพส.               ผู้มีส่วนได้เสีย     

8.แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
 

ปี 2561 -2565 
ข้อ 2 มิติด้านลกูค้าและผู้มีส่วนได้เสีย (Customer 
and Stakeholder) มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงการยกระดับ
การให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ            
ความคาดหวังของ ลกูค้า ผู้ใช้บริการ             
และผู้มีส่วนได้เสีย 

ปี 2563 -2565 
มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) หลัก เพื่อยกระดับ              
ความพึงพอใจ  

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
คู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ ของส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นเกณฑ์ใหม่ที่รัฐวิสาหกิจต้องถือปฏิบัติ ส าหรับด้านการมุ่งเน้น             
ผู้มีส่วนได้เสียต้องปฏิบัติตามแนวทางเกณฑ์ AA1000 โดยการจัดการกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder Engagement)  ของสถาบัน Accountability ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์กรทั่วไปให้การยอมรับใน
การเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย  และบูรณาการกับทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียหรือ Stakeholder Theory โดยทฤษฎี
นี้จะเน้นการค านึงถึงและความเข้าใจของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร  ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม  

9. การเปลี่ยนส าคัญภายนอกขององค์กร  
การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างานมากขึ้น  ธพส. ได้ให้ความส าคัญการใช้เทคโนโลยี

เป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างาน ได้แก่ ระบบจองพ้ืนที่ออนไลน์ชื่อศูนย์ราชการพารวย เพ่ือให้ผู้เช่าพ้ืนที่
พาณิชย์ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็วในการจองพ้ืนที่พาณิชย์ภายในศูนย์ราชการฯ  

10. สมรรถนะหลักขององค์กร 
     1. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานก ากับดูแล/หน่วยงานภาครัฐกับ ธพส. และมีความ

น่าเชื่อถือถือท าให้ ธพส. ได้รับโอกาสในการท าโครงการใหม่ๆ ในการพัฒนาอสังหาของภาครัฐ 
               2. การพัฒนาโครงการลงทุนมีผลตอบแทนที่เหมาะพียงพอ โดยไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐ 
          ธพส. ได้รับโอกาสในการท าโครงการใหม่นอกเหนือจากการบริหารโครงการศูนย์ราชการ                      
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์และอาคารรัฐประศาสนภักดี  โดยใช้
ไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐ ได้แก่  (1) โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน ซ.พหลโยธิน 11 (2) โครงการ
พัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการ โซนซี (3) โครงการสนามกอล์ฟบางพระ (4) โครงการศูนย์ประชุมนานาชาติ
จังหวัดเชียงใหม่ (5) โครงการศึกษาอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต 

11. ความพร้อมของทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งงบประมาณ บุคลากร และอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    การใช้ทรัพยากร (Resources) ได้แก่ (1) เจ้าหน้าผู้ปฎิบัติงานแต่ละฝ่ายงานและควบคุมโดย

ผู้อ านวยการแต่ละฝ่าย (2) งบประมาณเฌนงบประมาณที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธพส.                  
(3) เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร   

12. กรอบหรือแนวทางในการก ากับดูแล (Governance) ได้แก่ (1) นโยบายด้านก ากับดูแลกิจการที่ดี  
ข้อ 2.2 คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เป็นหลักส าคัญในการก ากับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน (7) สร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ข้อ 2.8 คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน บริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม ค านึงถึงผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สาคัญของ 
ธพส. ทั้งในแง่สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจน สิทธิมนุษยชนและการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม (2) ตามเกณฑ์ข้อ 
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4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียจัดให้มีนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ CSR In 
Process 
 13. ระบบงานและกระบวนการที่ส าคัญ 
                1) การแต่งตั้งคณะท างานผู้มีส่วนได้เสียต่อมาได้บูรณาการการท างานทุก Enablers ร่วมกันโดย
ได้แต่งตั้งคณะท างานก ากับการด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบ                            
การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  
                2) การจัดล าดับผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย  
                   2.1 ระดับฝ่ายงานทุกฝ่ายน าเสนอผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกของฝ่ายตนเอง 
                   2.2 ระดับผู้บริหารและพนักงาน และคณะกรรมการ ธพส. ร่วมกันพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียที่ใน
ที่ประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ของ ธพส. จะได้ผู้มีส่วนได้เสียส าคัญและรอง 
                3) จัดท านโยบายผู้มีส่วนได้เสีย มีข้ันตอนดังนี้ 
                   3.1 น าเสนอคณะท างานผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการก ากับกิจการและความรับผิดชอบต่อ
สังคมคณะกรรมการ ธพส.  ตามล าดับ 
                   3.2 เผยแพร่นโยบายผู้มีส่วนได้เสียในเว็บไซต์ ธพส.  
                   3.3 ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกรับทราบยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
                   3.4 ทบทวนนโยบายปี 2563 เพ่ือน าไปใช้ในปี 2564  
                4) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ มีขั้นตอนดังนี้  
                   4.1 น าเสนอคณะท างานผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการก ากับกิจการและความรับผิดชอบต่อ
สังคมคณะกรรมการ ธพส. ตามล าดับ 
                   4.2 เผยแพร่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้เสียในเว็บไซต์ ธพส.  
                   4.3 ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกรับทราบยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ   
                   4.4 ทบทวนปี 2563 เพ่ือน าไปใช้ในปี 2564  
                5) รับฟังความคิดเห็นความต้องการ ความคาดหวังและความกังวลผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญทุก
โครงการระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2563 โดยใช้วิธีการ FOCUS GROUP การสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม          
                6) ได้ประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียโดยได้จ าแนกประเด็นเป็นรายฝ่าย  
                7) จัดท าแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2563 มี 5 โครงการ 59 กิจกรรม  
                8) ติดตามแผนสร้างความสัมพันธ์รายไตรมาส  
                9) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะคณะกรรมการก ากับกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม                 
คณะกรรมการ ธพส. ตามล าดับ 
               10) ส ารวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความภักดีผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญทุก 6 โครงการ  
               11) น าข้อเสนอแนะจากผลส ารวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความภักดี และเรื่องร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานระหว่างปี มา FOCUS GROUP และแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญทุก
โครงการที่  
               12) น าผลจากข้อ 11) มาจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในปีถัดไป 
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องค์กรได้ให้ส าคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยการส ารวจความต้องการ ความคาดหวังและ
ความกังวล ในการก าหนดการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือตอบสนองความต้องการและ           
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  และหลังจากการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียแล้วจะด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความภักดีของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือน ามาท าแผนปรับปรุงในปีถัดไป 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน ซึ่งมิใช่เพียงการสร้างผลก าไรเพียงอย่าง
เดียว ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่องค์กรเมื่อเกิดปัญหาเพราะผู้มีส่วนได้เสียจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจธุรกิจ       
จะสามารถจัดการกับปัญหาหรือสถานการณ์นั้นได้โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย  และเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
สะท้อนประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ ธพส. โดย ธพส. ได้ก าหนดกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและเรียนรู้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือเสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

2.  เพ่ือน าไปสู่การตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพ่ือสร้าง      
ความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

3. การสร้างผลกระทบในเชิงบวกลดผลกระทบในเชิงลบ 
4. มีระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดการบูรณาการ    

 เขา้กับการก ากับดูแลองค์กร ยุทธศาสตร์และการบริการ จัดการในทุกระดับเพ่ือการพัฒนาในการ  
 ด าเนินธุรกิจ ลดความเสี่ยง รวมถึงเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่าง  
ยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร 

5. ยกระดับความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 
6. มีการติดตาม ประเมินผล การเรียนรู้ และปรับปรุงกระบวนการบริหารการจัดการผู้มีส่วนได้เสีย 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1. มีระบบการบริหารการจัดการผู้มีส่วนได้เสีย ทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. สร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียให้ดียิ่งขึ้น 
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรรวมถึงการยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
4. สร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในทางธุรกิจ 
5. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ 
6. ระดับความพึงพอใจผู้มีส่วนได้เสียไม่น้อยกว่าระดับ 3 
7. ความส าเร็จของแผนการด าเนินงานร้อยละ 100 

แผนปฏิบัติการ 
 เมื่อ ธพส. ได้พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางเกณฑ์ AA1000 และทฤษฎี Stakeholder Theory  
ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ รวมถึงการบูรณาการกับนโยบายอ่ืนๆ หรือที่เก่ียวกับกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การ
ก ากับกิจการที่ดี การประเมินความเสี่ยง เป็นต้น โดยแผนปฏิบัติการประกอบด้วย ดังนี้ 

1. การระบุผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละปี 
2. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธพส. กับผู้มีส่วนได้เสียผ่านกจิกรรม โดยก าหนดระยะเวลา  
   ด าเนินงาน 
3. การสร้างองค์ความรู้ ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียให้แก่พนักงานของ ธพส. 
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4. การทบทวนผู้มีส่วนได้เสีย แผนการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย 
5. ส่งเสริมการปฏิบัติเพ่ือบูรณาการด้านความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร 
6. สื่อสารด้านความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสังคมได้รับทราบ 
7. การประเมินผลการด าเนินงานโดยก าหนดตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์ 
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        ยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้เสีย 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ธพส. 

 

วิสัยทัศน ์

นโยบายผู้มีส่วนได้เสีย 

H = Hearing        
(ให้ความส าคัญการรับ

ฟังความคิดเห็น)    

I = Important                   
(การจัดล าดับความส าคัญและ

ประเด็นผู้มีส่วนได้เสีย) 

P = Participation                
(ยกระดับการมีส่วนร่วมและ

สร้างความสัมพันธ์กับ           
ผู้มีส่วนได้เสีย) 

กลยุทธ์ผู้มีส่วนได้เสีย 
HIP 

ขอบเขตการสร้างความสัมพันธ์และการปรับปรุง 

การรับฟังความ
ต้องการ /คาดหวัง/
กังวลของผู้มีส่วนได้

เสีย 

การจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน

ได้เสีย 

การจัดล าดับความส าคัญและ
ประเด็นผู้มีส่วนได้เสีย 

ส ารวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ
และความภักดีผู้มีส่วนได้เสีย 

ท าแผนปรับปรุงการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 

      

การระบุผู้มีส่วนได้เสยี 
บุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่มผีลกระทบ และ/หรือ

ได้รับผลกระทบจากการจัดกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และ

บริการและผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวเนื่องกบั ธพส. 

ได้แก่ 1) ลูกค้า (ผู้เช่าภาครัฐ,ภาคเอกชน)  

(ผู้ใช้บรกิาร) 2) ผู้ถือหุ้น รัฐบาล และหน่วยงานก ากับ 

3) พนักงาน 4) คู่ค้า 5) ชุมชน/สังคม/สิ่งแวดล้อม          

6) เจ้าหนี  7) คู่เทียบ/คุ่แข่ง 

 

การจัดล าดบัผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นส าคญัของผู้มีส่วนได้เสยี 
- เช่ือมโยงกับการบรรลุเป้าหมายเชิงนโยบายของ
องค์กร 
- มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพทางการเงิน 
- การบังคับใช้กฏหมายมีผลโดยตรงกับองค์กร 
- พฤติกรรมหรือข้อปฏิบัติมาตรฐานซึ่งอาจมีผลกระทบ
เชิงลบหากไม่ปฏิบัติ 
- บรรทัดฐานทางสังคม 
- ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส าคัญ มีผลต่อพฤติกรรม         
ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร เป็นความจ าเป็นต่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

Stakeholder Mapping  

Profiles ผู้มีส่วนได้เสีย 

การการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและภายนอก
ขององค์กรเกี่ยวกับ

การสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้เสีย 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะยาว 
แผนที่ยุทธศาสตร์ 
(Strategy Map) 

     

ผู้มีส่วนได้เสีย 
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      ยุทธศาสตร์ ธพส. กับผู้มสี่วนได้เสีย 

          หัวข้อ                         ธพส.               ผู้มีส่วนได้เสีย     
1.วิสัยทัศน์ องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาสินทรัพย์ของรัฐ              

ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม อยา่งมือ
อาชีพตามหลักธรรมาภิบาล 

สร้างความเชื่อมั่นในการตอบสนองความ
ต้องการผู้มีส่วนได้เสียและสังคมอย่างมี  
ธรรมภิบาล 

2.ยุทธศาสตร์ 
 
   -กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการลูกค้าและ
การตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียเชิงรุก 
C1) สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มสี่วนได้เสีย 
C2) ยกระดับการใหบ้ริการและสือ่สารสร้าง 
ภาพลักษณ์องค์กร 
 
 

ตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้เสีย 
 
HIP 
H = Hearing   (ให้ความส าคัญการรับฟัง
ความคิดเห็น)    
I = Important   (การจัดล าดับความส าคัญ
และประเด็นผู้มีส่วนได้เสีย) 
P = Participation  (ยกระดับการมีส่วน
ร่วมและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีสว่นได้เสีย) 

3.วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ท าการตลาดและการสื่อสารประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 
มุ่งเน้น Csr in Process 

เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

4.ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสยี - รายงานผลความต้องการ ความคาดหวัง 
  และความกังวลผู้มีส่วนได้เสีย 
- ผลการจัดล าดับความส าคัญของ 
  ผู้มีส่วนได้เสีย 
- แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย 
- ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
  ไม่น้อยกกวา่ระดับ 3 

5.เป้าประสงค์ 
 

ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและผูม้ีส่วนได้เสีย ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย         
ไม่น้อยกวา่ระดับ 3 

6.เป้าหมายระยะสั้น ประเมินผลส ารวจความพึงพอใจและน ามาปรับปรุง - จัดท าแผนแม่บทด้านผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
  แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 
- ร้อยละการด าเนินงานตามแผนร้อยละ 100 

7.เป้าหมายระยะยาว ปี 2564 - 2565 
ระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากปีกอ่น 

ปี 2564 – 2565 
ปี 2564 ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกวา่ 3.2 
ปี 2565 ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกวา่ 3.4 

8.แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
 

ปี 2561 -2565 
ข้อ 2 มิติด้านลกูค้าและผู้มีส่วนได้เสีย (Customer 
and Stakeholder) มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงการยกระดับ
การให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ          
ความคาดหวังของ ลกูค้า ผู้ใช้บริการ 
และผู้มีส่วนได้เสีย 

ปี 2563 -2565 
มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) หลัก เพื่อยกระดับ              
ความพึงพอใจ  

หมายเหตุ : ระดับคะแนนความพึงพอใจ  คะแนน 1.00 – 1.80 = พึงพอใจน้อยที่สุด     คะแนน 1.81 -  2.60 = พึงพอใจน้อย        

               คะแนน 2.61 – 3.40 = พึงพอใจปานกลาง  คะแนน 3.41 – 4.20 = ความพึงพอใจมาก  

               คะแนน 4.21 – 5.00  = ความพึงพอใจมากที่สุด                 
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กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 

1.จัดท า/ทบทวนแผนระยะยาว 

2.จัดท า/ทบทวนแผนประจ าปี 

3.การระบุผู้มีส่วนได้เสีย 

4.การจัดล าดับ
ความส าคัญ             
ผู้มีส่วนได้สีย 

5.การส ารวจความ
ต้องการ  ความคาดหวัง
และความกังวล 

6.การสรุปผล             
ความต้องการ           
ความคาดหวัง และ          
ความกังวล 

7.น าผลสรุปมา
เช่ือมโยงกับประเด็น
ความส าคัญ 

9.จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์โดยเน้น 
CSR in PROCESS 

10.ส ารวจความพึง
พอใจ ไม่พึงพอใจ
และความภักดี 

11.ทบทวนและปรับปรุง
แผนสร้างความสัมพันธ์
ในปีถัดไป 

8.ทบทวนและปรับปรุง
แผนสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้เสียระหว่างปี 

การติดตามและ
รายงานผล        
ทุกไตรมาส 

ต่อ คกก. ธพส. 

ด าเนินการโดย
คณะท างานผู้มีส่วน

ได้เสีย 


