
 แผนระยะยาวด้านผู้มีส่วนได้เสีย (พ.ศ. 2563 - 2565) 

แผนแม่บท 

ที่มา 

ผู้มีส่วนได้เสียมีความส าคัญอย่างยิ่งกับการด าเนินธุรกิจขององค์กร ดังนั้น การก าหนดยุทธศาสตร์   
ขององค์กร ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ 
และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงการยกระดับการให้บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการความคาดหวัง
ของลูกค้า ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ AA1000 โดยการจัดการ
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholder Engagement)  และหลักความรับผิดชอบ 
Accountability ซึ่ ง เป็นมาตรฐานที่องค์กรทั่ ว ไปให้การยอมรับในการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ เสีย                 
และบูรณาการกับทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียหรือ Stakeholder Theory โดยทฤษฎีนี้จะเน้นการค านึงถึงและความ
เข้าใจของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งองค์กรต้องวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มา      
ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างถูกต้องและครบถ้วน  เพ่ือจะได้น าไปต่อยอดในการท าตามแนวทางการก ากับดูแล
กิจการทีดี่  

องค์กรได้ให้ส าคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยการส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง        

และความกังวล ในการก าหนดการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือตอบสนองความต้องการและ           

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  และหลังจากการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียแล้วจะด าเนินการ

ส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความภักดีของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือน ามาท าแผนปรับปรุงในปีถัดไป 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน ซึ่งมิใช่เพียงการสร้างผลก าไรเพียง      

อย่างเดียว ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่องค์กรเมื่อเกิดปัญหาเพราะผู้มีส่วนได้เสียจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจธุรกิจ       

จะสามารถจัดการกับปัญหาหรือสถานการณ์นั้นได้โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย  และเป็นปัจจัยที่ส าคัญ            

ในการสะท้อนประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ ธพส. โดย ธพส. ได้ก าหนดกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียของ

องค์กร ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและเรียนรู้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือเสริมสร้าง 

ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

2.  เพ่ือน าไปสู่การตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพ่ือสร้าง      

ความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

3. การสร้างผลกระทบในเชิงบวก ลดผลกระทบในเชิงลบ 

4. มีระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดการบูรณาการ    

 เข้ากับการก ากับดูแลองค์กร ยุทธศาสตร์และการบริการจัดการในทุกระดับเพื่อการพัฒนาในการ  

 ด าเนินธุรกิจ ลดความเสี่ยง รวมถึงเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่าง  

ยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร 
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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 ากับดูแลกิจการที่ดี การประเมินความเสี่ยง เป็นต้น โดยแผนปฏิบัติการประกอบด้วย ดังนี้ 

1. การระบุผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละปี 

2. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ธพส. กับผู้มีส่วนได้เสียผ่านกจิกรรม โดยก าหนดระยะเวลา  

   ด าเนินงาน 

3. การสร้างองค์ความรู้ ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียให้แก่พนักงานของ ธพส. 

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 = Partition                
(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) เจ้าหนี้ 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. วิสัยทัศน ์ องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาสินทรัพย์ ของรัฐ              

ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างมือ
อาชีพตามหลักธรรมาภิบาล 

สร้างความเชื่อมั่นในการตอบสนองความ
ต้องการผู้มีส่วนได้เสียและสังคมอย่างมี     
ธรรมภิบาล 
 

2. ยุทธศาสตร์ 
 
   -กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและ    
ผู้มีส่วนได้เสีย 
C1) สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มสี่วนได้เสีย 
C2) ยกระดับการใหบ้ริการและสือ่สาร                   

สร้างภาพลักษณ์องค์กร 
 
 

ตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้เสีย 
 
HIP 
H = Hearing (ให้ความส าคัญการรับฟงั
ความคิดเห็น)    
I = Important (การจัดล าดับความส าคัญ
และประเด็นผู้มีส่วนได้เสีย) 
P = Partition (ยกระดบัการมีส่วนร่วมและ
สร้างความสัมพันธ์กบัผู้มีส่วนได้เสีย) 
 

3. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ข้อ 2. ท าการตลาดและการสื่อสารประชาสัมพันธ์        
เชิงรุก มุ่งเน้น CSR in Process 

 

เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

4. ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้เสยีประเมิน               
ผลส ารวจความพึงพอใจและน ามาปรับปรุง 

- รายงานผลความต้องการ ความดหวังและ
ความกังวลผู้มีส่วนได้เสีย 
- ผลการจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วน     
ได้เสีย 
- แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย 
- ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย      
ไม่น้อยกว่าระดับ 3 
 

5. เป้าประสงค์ 
 

ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและผูม้ีส่วนได้เสีย ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียไม่น้อย
กว่าระดับ 3 
 

6. เป้าหมายระยะสั้น ประเมินผลส ารวจความพึงพอใจและน ามาปรับปรุง - จัดท าแผนแม่บทด้านผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย
แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 
- ร้อยละการด าเนินงานตามแผน 
ร้อยละ 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 รวมถึงการยกระดัย
การให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการความ
คาดหวังของ ลูกค้า ผู้ใช้บริการ และผู้มสี่วนได้เสีย 
 

ปี 2563 -2565 
มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) หลัก เพื่อยกระดับความพึง
พอใจ  

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

               คะแนน 2.61 – 3.40 = พงึพอใจปานกลาง  คะแนน 3.41 – 4.20 = ความพึงพอใจมาก   คะแนน 4.21 – 5.00  = ความพึงพอใจ

มากที่สุด                 
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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.การสรุปผลความ
ต้องการ ความ
คาดหวัง และความ
กังวล 

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
รายงานผลทุก 

ไตรมาสต่อ คกก. 
ธพส. 

ด าเนินการโดย
คณะท างานผู้มีส่วน

ได้เสีย 


