
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 2563

       แผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน 2562)

                                  บรษิัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จาํกัด



 วิสัยทัศน 

องคกรสมัยใหมในการพัฒนาทรัพยสินของรัฐใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสงัคม อยางมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล

 พันธกิจ  

     1) พัฒนาศูนยราชการใหทันสมัย และบริหารจัดการใหเกิดความสมดลุ

2) พัฒนาทรัพยสินของรัฐ ใหเกิดมูลคาเพ่ิมทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

3) พัฒนาธุรกิจใหม เพ่ือเพ่ิมชองทางการหารายไดที่หลากหลาย และสรางประโยชนแกรัฐ  

4) พัฒนาองคกรดวยการบริหารจัดการสมัยใหม

 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร            

SO 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารโครงการและสินทรัพย  การริเริ่มโครงการพัฒนาทรัพยสินของรัฐใหม

SO 2 การทําการตลาดและการสือ่สารประชาสัมพันธเชิงรุก มุงเนน CSR in Process 

SO 3 การยกระดับบุคลากรใหมีความเช่ียวขาญเฉพาะดานและรองรับโครงการใหม

SO 4 การพัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรมใหทันสมัย

SO 5 การบริหารจัดการทางการเงินใหมัน่คงมีประสิทธิภาพ

SO 6 การสงเสริมใหองคกร มีหลักธรรมาภิบาลตามแนวปฏบิัตทิี่ดี



 เปาประสงค

 1. องคกรมีการเติบโตอยางตอเน่ือง ภายใตการดําเนินโครงการพัฒนาทรัพยสินของรัฐทีม่ีประสิทธิภาพ

2. ยกระดับความพึงพอใจของลูกคาและผูมีสวนได

3. บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง ที่เพียงพอ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร แผนงานโครงการใหมๆ ไดตามเปาหมาย

             4. มีระบบงาน เทคโนโลยี ขอมูลสารสนเทศ ที่ทันสมัย สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรไดเปนอยางดี

             5. มีฐานะทางการเงินทีม่ั่นคง

             6. ผูมีสวนไดเสียและลูกคามีความเชื่อมั่นและไววางใจตอ ธพส.

 ยุทธศาสตร

    ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทรัพยสินของรัฐใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสงัคม

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความสัมพันธกับลูกคาและผูมีสวนได

             ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ

             ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม

             ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารจัดการการเงินใหมปีระสิทธิภาพ

             ยุทธศาสตรที่ 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภบิาล 



 แผนที่ยุทธศาสตร ธพส. (Strategy Map) ประจําป 2563



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 2563
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร SO1 : การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารโครงการและสินทรัพย  การริเริ่มโครงการพัฒนาทรัพยสินของรัฐใหม 

เปาประสงค : องคกรมกีารเติบโตอยางตอเนื่อง ภายใตการดําเนนิโครงการพัฒนาทรัพยสินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาทรัพยสินของรัฐใหเกดิมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม

แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตวัชี้วัด เปาหมายป 63
งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

งบลงทนุ งบดําเนินการ

1. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยายศูนย

ราชการ โซนซี
1. เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/

อสังหาริมทรัพยภาครัฐ

2. เพื่อเพิ่มมูลคาทรัพยสินภาครัฐ   

ใหเกิดประโยชนทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 

สงัคม และสิ่งแวดลอม

ศึกษาโครงการใหม 1 โครงการ 27,906.31 

ลบ. (ผูกพัน)

104.59 ลบ. ศวบ.

ฝตธ.

2. โครงการกอสรางอาคารสาํนักงาน

ซอยพหลโยธิน 11

3. โครงการสนามกอลฟบางพระ จ.

ชลบุรี

4. โครงการศูนยประชุมและแสดง

สนิคานานาชาติฯ

5. โครงการอาคารอเนกประสงคกรม

สรรพสามิต

6. โครงการศึกษาความเปนไปได

โครงการลงทุนใหม



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 2563
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร SO1 : การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารโครงการและสินทรัพย  การริเริ่มโครงการพัฒนาทรัพยสินของรัฐใหม 

เปาประสงค : องคกรมกีารเติบโตอยางตอเนื่อง ภายใตการดําเนนิโครงการพัฒนาทรัพยสินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาทรัพยสินของรัฐใหเกดิมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม

แผน 2 แผนพัฒนาธุรกิจศูนยราชการ

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตวัชี้วัด เปาหมายป 63
งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

งบลงทนุ งบดําเนินการ

1.แผนจัดสรรพ้ืนที่และจัดหาผูเชา
พื้นที่พาณิชย

1. เพื่อจัดสรรพื้นที่ภายในศูนย

ราชการใหเกิดประโยชนในเชิง

พาณิชย

2. เพื่อสรางรายไดใหกบั ธพส.

3. เพื่อหาลูกคารายใหมและรักษา

ฐานลูกคาเดิม

4. เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับ

หนวยงานภาครัฐและเอกชนผูเชา

พื้นที่

รายไดจากการจัดสรรพื้นท่ี

พาณิชย

Occupancy Rate

ระดับความพึงพอใจ

ผูใชบริการพ้ืนที่พาณิชย

240 ลบ.

รอยละ 95

4.00

4.50 ลบ. 2.85 ลบ. ฝตธ.

2.แผนจัดหาผูใชบริการพื้นท่ีลาน
อเนกประสงค

3.แผนจัดหาผูใชบริการพื้นท่ี
ประชาสัมพันธ

4.แผนสรางความรวมมือในการใชพ้ืนที่
รวมกบัหนวยงานภาครฐัและเอกชน

5.แผนสรางความสัมพันธกับผูเชาเพื่อ
รกัษาฐานลูกคา

6.แผนปรับปรุงซอมแซมพ้ืนที่พาณชิย
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใหบริการ



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 2563
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร SO2 : การทําการตลาดและการส่ือสารประชาสัมพันธเชิงรุกมุงเนน CSR in Process

เปาประสงค : ยกระดับความพงึพอใจของลูกคาและผูมีสวนได

ยุทธศาสตรที่ 2  สรางความสัมพันธกบัลูกคาและผูมสีวนไดเสีย

แผน 3 แผนสรางความสัมพันธผูมีสวนไดเสีย

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตวัชี้วัด เปาหมายป 63
งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

งบลงทนุ งบดําเนินการ

1.โครงการจัดทําแผนแมบทสราง
ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสีย

1. เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดี

2.เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีตอผูมี

สวนไดเสีย

รอยละการดําเนินงาน               

ตามแผน

ระดับความพึงพอใจของผูมี

สวนไดเสีย

รอยละ 100

สํารวจความพงึ

พอใจและนํามา

ปรับปรุง

- 4.77 ลบ. ฝสอ.

2.โครงการเสริมสรางภาพลักษณ
องคกร



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 2563
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร SO2 : การทําการตลาดและการส่ือสารประชาสัมพันธเชิงรุกมุงเนน CSR in Process

เปาประสงค : ยกระดับความพงึพอใจของลูกคาและผูมีสวนได

ยุทธศาสตรที่ 2  สรางความสัมพันธกบัลูกคาและผูมสีวนไดเสีย

แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตวัชี้วัด เปาหมายป 63
งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

งบลงทนุ งบดําเนินการ

1.แผนการบํารงุรักษาเชิงแกไข และ

เชิงปรับปรุง เพื่อบริหารจัดการศูนย
ราชการฯ

1. เพื่อใหอาคารมีความพรอม

ตอบสนองตอการใชงานอยู

ตลอดเวลา และเกิดประโยชนสูงสุด

2. เพื่อใหระบบวิศวกรรมประกอบ

อาคารไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง

และเหมาะสม

3. เพื่อรักษาระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ

รอยละการดําเนินงาน               

ตามแผน

ระดับความพึงพใจของ

ผูใชบริการ

รอยละ 100

เพ่ิมขึ้นจากปกอน

94.40 ลบ. 0.93 ลบ. ศวบ.

2.แผนศึกษามาตรฐานการบรหิาร
จัดการอาคาร และมาตรฐานบริการ

1. เพื่อยกระดับคุณภาพในดานการ

บริหารจัดการอาคาร และมาตรฐาน

บริการ

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหเปนมือ

อาชีพดานการบริการ

3. เพื่อสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับ

องคกร



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 2563
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร SO3 : การยกระดับบุคลากรใหมีความเชี่ยวขาญเฉพาะดานและรองรับโครงการใหม

เปาประสงค : บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง ที่เพียงพอ สามารถขับเคลื่อนยทุธศาสตร แผนงานโครงการใหมๆ ไดตามเปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ

แผน 5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตวัชี้วัด เปาหมายป 63
งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

งบลงทนุ งบดําเนินการ

1.การจดัทาํแผนแมบทและแผน
ประจําป

1.เพ่ือกําหนดทิศทางการบริหารทนุ

มนุษย และขับเคล่ือนแผนบริหาร

จัดการทุนมนุษยไปสูการปฏิบัตอิยาง

มีประสิทธิผล

2.เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของ ธพส.

1. รอยละความสําเร็จการ

 ดําเนินงานตามแผน

 2. รอยละความสําเร็จตาม

 แผนบรหิารจัดการผูมี

ศักยภาพสูง

 3. ระดับคะแนนความ

ผกูพัน

รอยละ 100

รอยละ 80

เพ่ิมขึ้นจากปที่

ผานมา

- 1.20 ลบ. ฝทค.

2.โครงการบริหารอัตรากําลังให
สอดคลองกับโครงสรางองคกร

1. เพื่อบริหารอัตรากําลังให

สอดคลองกับโครงสรางองคกร

2. เพื่อใหเกิดการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรตามแผนอัตรากาํลัง

- -



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 2563
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร SO3 : การยกระดับบุคลากรใหมีความเชี่ยวขาญเฉพาะดานและรองรับโครงการใหม

เปาประสงค : บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง ที่เพียงพอ สามารถขับเคลื่อนยทุธศาสตร แผนงานโครงการใหมๆ ไดตามเปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ

แผน 5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตวัชี้วัด เปาหมายป 63
งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

งบลงทนุ งบดําเนินการ

3.โครงการบริหารคาตอบแทนและ

สทิธิประโยชน

1. เพื่อใหเกิดการสํารวจและ

เปรียบเทียบคาตอบแทนและสิทธิ

ประโยชนที่เหมาะสม สามารถ

แขงขัน ดงึดูดและเก็บรักษาผูมี

ศักยภาพสูงไวในองคกรได

2. เพื่อใหเกิดขอเสนอการปรับปรุง

เงินเดือนและสิทธิประโยชนที่

เหมาะสมกับ ธพส.

1. รอยละความสําเร็จการ

 ดําเนินงานตามแผน

 2. รอยละความสําเร็จตาม

 แผนบรหิารจัดการผูมี

ศักยภาพสูง

 3. ระดับคะแนนความ

ผกูพัน

รอยละ 100

รอยละ 80

เพ่ิมขึ้นจากปที่

ผานมา

- 1.00 ลบ. ฝทค.

4.โครงการพัฒนาบุคลากรและสงเสริม

การเรียนรู (Development & 

Learning)

เพ่ือพัฒนาบุคลากรและสงเสริมการ

เรียนรู ในแตละกลุมท่ีมีความ

แตกตางกัน โดยสอดคลองกับ

สมรรถนะ และทักษะที่สอดคลองกับ

การเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 

เทคโนโลยี และสภาวะการแขงขัน

- 3.30 ลบ.



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 2563
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร SO3 : การยกระดับบุคลากรใหมีความเชี่ยวขาญเฉพาะดานและรองรับโครงการใหม

เปาประสงค : บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง ที่เพียงพอ สามารถขับเคลื่อนยทุธศาสตร แผนงานโครงการใหมๆ ไดตามเปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ

แผน 5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตวัชี้วัด เปาหมายป 63
งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

งบลงทนุ งบดําเนินการ

5.โครงการบริหารจัดการผูมศัีกยภาพ

สงู (Talent Management)

เพ่ือเกิดการสืบทอดตําแหนงงาน 

และบริหารจัดการผูมีศกัยภาพสูง 

โดยใชแผนพัฒนาคนเกง Individual 

Development Plan) และสามารถ

ใชประโยชนจากคนเกงในการสราง

ความไดเปรียบในการแขงขันของ

องคกร

1. รอยละความสําเร็จการ

 ดําเนินงานตามแผน

 2. รอยละความสําเร็จตาม

 แผนบรหิารจัดการผูมี

ศักยภาพสูง

 3. ระดับคะแนนความ

ผกูพัน

รอยละ 100

รอยละ 80

เพ่ิมขึ้นจากปที่

ผานมา

- 0.70 ลบ. ฝทค.



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 2563
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร SO4 : การพัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรมใหทันสมยั

เปาประสงค : มีระบบงาน เทคโนโลยี ขอมูลสารสนเทศ ท่ีทันสมยั สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรไดเปนอยางดี

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี ดิจทิัล และนวัตกรรม

แผน 6 แผนงานศึกษานวัตกรรมขององคกร

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตวัชี้วัด เปาหมายป 63
งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

งบลงทนุ งบดําเนินการ

1.โครงการดานการจัดการความรู

องคกร (Knowledge Management 

: KM)

1. เพื่อยกระดับและบูรณาการการ

จัดการความรูกับการปฏิบัติงาน

บุคลากรทั่วทั้งองคกร

2. สรางการมีสวนรวมของบุคลากร

และวัฒนธรรมการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง

รอยละความสําเร็จการ

ดําเนินงานตามแผน

 

รอยละ 100 - 1.00 ลบ. ฝทค.

2.โครงการดานการจัดการนวัตกรรม 

(Innovation Management : INNO)

1. เพื่อใหผูบริหารและบุคลากร เกิด

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

จัดการนวัตกรรม

2. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ

องคกร เกิดการจัดการนวัตกรรม

อยางเปนระบบ

รอยละความสําเร็จการ

ดําเนินงานตามแผน

 

รอยละ 100 - 1.00 ลบ. ฝทค.



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 2563
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร SO4 : การพัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรมใหทันสมยั

เปาประสงค : มีระบบงาน เทคโนโลยี ขอมูลสารสนเทศ ท่ีทันสมยั สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรไดเปนอยางดี

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี ดิจทิัล และนวัตกรรม

แผน 7 แผนปฏบิัตกิารดิจิทัล (DE)

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตวัชี้วัด เปาหมายป 63
งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

งบลงทนุ งบดําเนินการ

1.ระบบ Infrastructure และโครงขาย

คอมพิวเตอร

เพ่ือใหมีเครื่องแมขายท่ีใหบริการ

ระบบสารสนเทศภายในอยาง

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

1.ระบบสามารถใหบริการ

ไดตามเปาหมาย

2.การใหบริการระบบ

สารสนเทศอยางตอเน่ือง

3.ระบบมีความพึงพอใจ

จากผูใชงาน

ไตรมาส 4/2563

เปนไปตาม SLA

มากกวารอยละ 

3.50

15.50 ลบ. - ฝทส.

2.ระบบบริหารจัดการองคกรและ

ฐานขอมูล

เพ่ือใหเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการสินคาคงคลังของฐานขอมูล  

SAP

1.ระบบสามารถใหบริการ

ไดตามเปาหมาย

2.การใหบริการระบบ

สารสนเทศอยางตอเน่ือง

3.ระบบมีความพึงพอใจ

จากผูใชงาน

ไตรมาส 3/2563

เปนไปตาม SLA

มากกวารอยละ 

3.50

0.90 ลบ. - ฝทส.



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 2563
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร SO4 : การพัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรมใหทันสมยั

เปาประสงค : มีระบบงาน เทคโนโลยี ขอมูลสารสนเทศ ท่ีทันสมยั สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรไดเปนอยางดี

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี ดิจทิัล และนวัตกรรม

แผน 7 แผนปฏบิัตกิารดิจิทัล (DE)

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตวัชี้วัด เปาหมายป 63
งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

งบลงทนุ งบดําเนินการ

3.ระบบความปลอดภัยและมาตรฐาน

การเชื่อมโยง

เพ่ือบริหารจัดการความมั่นคง

ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทลั

1.ระบบสามารถใหบริการ

ไดตามเปาหมาย

2.การใหบริการระบบ

สารสนเทศอยางตอเน่ือง

3.ระบบมีความพึงพอใจ

จากผูใชงาน

ไตรมาส 3/2563

เปนไปตาม SLA

มากกวารอยละ 

3.50

9.00 ลบ. - ฝทส.

4.ระบบสารสนเทศสําหรับการ

ใหบริการ

เพ่ือพัฒนาระบบสําหรบัการ

ใหบริการลูกคาและผูมีสวนไดเสีย

ภายในและภายนอก

1.ระบบสามารถใหบริการ

ไดตามเปาหมาย

2.การใหบริการระบบ

สารสนเทศอยางตอเน่ือง

3.ระบบมีความพึงพอใจ

จากผูใชงาน

ไตรมาส 4/2563

เปนไปตาม SLA

มากกวารอยละ 

3.50

10.25 ลบ. - ฝทส.



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 2563
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร SO5 : การบริหารจัดการทางการเงินใหมั่นคงมปีระสิทธิภาพ

เปาประสงค : มีฐานะทางการเงินที่ม่ันคง

ยุทธศาสตรที่ 5  บริหารจัดการการเงินใหมีประสิทธิภาพ

แผน 8 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายป 63
งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

งบลงทนุ งบดําเนินการ

1.แผนการเงินและงบประมาณ 1. บริหารเงิน และจดัสรรงบประมาณ

อยางคุมคามีประสิทธิภาพ 

2. ติดตามการใชจายงบประมาณให

เปนไปตามแผน และเพ่ือประโยชนสูงสุด

1.รอยละการเบิกจาย

งบประมาณตามแผน

2.EBITDA 

รอยละ 100

634

- - ฝบช.

2.บริหารการเงิน ระยะส้ัน ระยะ

ยาว ใหเกิดประสทิธิภาพ

1. เพ่ือบริหารสภาพคลองทางการเงิน 

สอดคลองตามแผนบริหารหน้ีสาธารณะ 

2. เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารเงิน ให

มีสภาพคลองดานการเงิน

1.ระดับความสาํเร็จในการ

จัดสงแผนเงินกูแก 

สาํนักงานบริหารหนี้

สาธารณะ

2.รอยละความสําเร็จการ

ดําเนินงานตามแผน

มี.ค.2563

รอยละ 100

- - ฝกง.

3.แสวงหาคูความรวมมือเพ่ือการ

พฒันาบริการดานการเงิน

1. สนับสนุนดานการจัดหาแหลงเงินใน

การดําเนินธุรกิจขององคกร 

2. จัดหาสถาบันการเงินในการสนับสนุน

ดานการเงินเพื่อใหเกิดความคุมคา

1.ระดับความสาํเร็จในการ

หาสถาบันการเงินเพื่อ

สนับสนุนดานการเงิน

2.ความคุมคาในการใช

แหลงเงินทุน

2 สถาบันการเงิน

อตัราดอกเบ้ียตํ่าสุด

ที่สถาบันการเงิน

เสนอ

- - ฝกง.



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 2563
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร SO6 : การสงเสริมใหองคกร มีหลักธรรมาภิบาลตามแนวปฏิบตัิที่ดี 

เปาประสงค : ผูมีสวนไดเสยีและลูกคามีความเช่ือม่ันและไววางใจตอ ธพส.

ยุทธศาสตรที่ 6  ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล

แผน 9 แผนการกํากับดูแลกิจการที่ดี

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตวัชี้วัด เปาหมายป 63
งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

งบลงทนุ งบดําเนินการ

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

กาํกับดูแลกิจการท่ีดขีอง

คณะกรรมการ ธพส.

1. ยกระดับธรรมาภิบาลใหไดมาตรฐาน 

2 . พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร ธ ร ร ม า            

ภิบาล

1.รอยละความ สาํเร็จของ

การดําเนินการตามแผน

2.ระดับคะแนนประเมิน

องคกรหมวดที่ 1

การกํากับดูแลที่ดีและการ

นาองคกร (Corporate 

Governance & 

Leadership : 

CG & Leadership)

รอยละ 100

3.00 

- - ฝอก.

2. โครงการยกระดับองคกรยั่งยืน

ดวยมาตรการสีเขียว                               

1.ยกระดับธรรมาภิบาลใหไดมาตรฐาน 

2.สรางวัฒนธรรมตามหลักธรรมาภบิาล  

3.พัฒนากระบวนการธรรมาภิบาล

- - ฝอก.

3. โครงการนํานโยบายดานการ

กาํกับดูแลกิจการท่ีดไีปสูการปฏิบัติ  

1.ยกระดับธรรมาภิบาลใหไดมาตรฐาน 

2.สรางวัฒนธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

- 0.50 ลบ. ฝอก.

4. โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร

ปองกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ

ของ ธพส.

1.ยกระดับธรรมาภิบาลใหไดมาตรฐาน 

2.สรางวัฒนธรรมตามหลักธรรมาภบิาล  

3.พัฒนากระบวนการธรรมาภิบาล

- 0.30 ลบ. ฝอก.



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 2563
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร SO6 : การสงเสริมใหองคกร มีหลักธรรมาภิบาลตามแนวปฏิบตัิที่ดี 

เปาประสงค : ผูมีสวนไดเสยีและลูกคามีความเช่ือม่ันและไววางใจตอ ธพส.

ยุทธศาสตรที่ 6  ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล

แผน 9 แผนการกํากับดูแลกิจการที่ดี

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตวัชี้วัด เปาหมายป 63
งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

งบลงทนุ งบดําเนินการ

5. โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการ

เพ่ือความยั่งยืน     

1 . ยก ร ะ ดับ ธ ร รม าภิ บ า ล ให ไ ด

มาตรฐาน 

2.สรางวัฒนธรรมตามหลัก ธรรมา               

ภบิาล  

3 . พั ฒน า ก ร ะ บ ว น ก า ร ธ ร ร ม า           

ภิบาล

1.รอยละความ สาํเร็จของ

การดําเนินการตามแผน

2.ระดับคะแนนประเมิน

องคกรหมวดที่ 1 การ

กาํกบัดูแลท่ีดีและการนํา

องคกร (Corporate 

Governance & 

Leadership : 

CG & Leadership)

รอยละ 100

3.00

- 1.00 ลบ. ฝอก.

6. โครงการทบทวน ปรับปรุงกฎ 

ระเบียบ

1 . ยก ร ะ ดับ ธ ร รม าภิ บ า ล ให ไ ด

มาตรฐาน 

2.สรางวัฒนธรรมตามหลักธรรมาภิ

บาล  

3 .  พัฒนากระ บวนกา ร ธร รม า            

ภิบาล

- 0.05 ลบ. Compliance

7. โครงการพัฒนากระบวนการบริหาร

จัดการองคกรใหมีมาตรฐานตาม

แนวทาง ITA

1.สรางวัฒนธรรมตามหลักธรรมาภิ

บาล  

 

- - ฝกม.



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 2563
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร SO6 : การสงเสริมใหองคกร มีหลักธรรมาภิบาลตามแนวปฏิบตัิที่ดี 

เปาประสงค : ผูมีสวนไดเสยีและลูกคามีความเช่ือม่ันและไววางใจตอ ธพส.

ยุทธศาสตรที่ 6  ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล

แผน 10 แผนความความรับผดิชอบตอสังคม

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตวัชี้วัด เปาหมายป 63
งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

งบลงทนุ งบดําเนินการ

1.โครงการดานสังคมและส่ิงแวดลอม 

(CSR) ป 2563

เพ่ือสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร 

ตอผูมีสวนไดสวนเสีย

รอยละความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผน

ระดับความพึงพอใจ

รอยละ

100

ไมนอยกวา

ระดับ 4.00

0.46 ลบ. 7.34 ลบ. ฝสอ.



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 2563
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร SO6 : การสงเสริมใหองคกร มีหลักธรรมาภิบาลตามแนวปฏิบตัิที่ดี 

เปาประสงค : ผูมีสวนไดเสยีและลูกคามีความเช่ือม่ันและไววางใจตอ ธพส.

ยุทธศาสตรที่ 6  ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล

แผน 11 แผนงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตวัชี้วัด เปาหมายป 63
งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ

งบลงทนุ งบดําเนินการ

2.แผนงานการบรหิารความเสีย่งและ

ควบคุมภายใน

1. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหาร

ความเส่ียงใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร

องคกร 

2. เพื่อยกระดับการบริหารความ

เส่ียงองคกร โดยบรูณาการเชื่อมโยง

กบั Enablers 8 ดาน

1. เชื่อมโยงแผนบริหาร

ความเส่ียงกบัยุทธศาสตร

องคกร

 

2. ระดับคะแนนดาน

บริหารความเสี่ยงองคกร

ภายในป 2563

3.00

- 0.01 ลบ. ฝกบ.



ตัวชี้วัด หนวยวัด ผลงานป 2561 
เปาหมาย

2562 2563 2564 2565

1. Net Profit ลานบาท 273 240 265 313 353

2. EP ลานบาท 1,012.05 914 879 - -

3. Occupancy Rate รอยละ - 95 95 95 95

4. จํานวนโครงการที่ศึกษาความ
เปนไปไดโครงการใหม

โครงการ - - 1 1 1

5. ระดับความพึงพอใจของผูมีสวน

ไดเสีย

ระดับ 4.33(2) ≥4.10- 4.30 ประเมนิผลสํารวจ

ความพึงพอใจและ

นํามาปรบัปรงุ

เพ่ิมขึ้นจากปกอน เพิ่มขึ้นจากปกอน

6. จํานวนบริการท่ีมีการพัฒนาและ
ปรับปรุง

เร่ือง 1 1 1 1 1

7. ระดับความสําเร็จในการบริหาร

จัดการอาคารใหไดมาตรฐานดาน

พลังงาน/ส่ิงแวดลอม 

ระดับ 100 100 ศึกษามาตรฐาน

อาคารดานพลังงาน

หรือส่ิงแวดลอมและ

ยื่นเอกสาร เพ่ือตรวจ

รบัรองมาตรฐาน

ไดรับการรับรอง

มาตรฐานอาคาร

ดานพลังงานหรือ

สิ่งแวดลอม 

อยางนอย 

1 ใบรับรอง

ไดรับการรับรอง

มาตรฐานอาคาร

ดานพลังงานหรือ

ส่ิงแวดลอม 

อยางนอย 

1 ใบรับรอง
8. จํานวนนวัตกรรมที่ศึกษา ระบบ 1 1 1 1 1

เปาหมายการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ธพส. 

พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน 2562)



ตัวชี้วัด หนวยวัด ผลงานป 2561 
เปาหมาย

2562 2563 2564 2565

9. ระดับคะแนนดานกระบวนการ
ปฏิบัตงิานและการจัดการ 
(Enablers 8 ดาน)

ระดับคะแนน 3.80 จัดทํา Baseline คะแนน 3.00 เพ่ิมขึ้น 0.20
จากปกอน

เพ่ิมขึ้น 0.20
จากปกอน

10. ระดับความสาํเร็จของการ
บริหารจัดการผูมศีักยภาพสูง

ระดับ - - คัดเลอืก Talent
พรอมพัฒนาตาม IDP 

และประเมินผล

มี Talent ที่มี
ศักยภาพอยาง
นอย 1 ระดับ

ตําแหนง

มี Talent ที่มี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น 1 

ระดับตําแหนง

11. ระดับคุณธรรมและความ
โปรงใส (ITA)

ระดับ 93.21 >80 ระดับ A
(85-94.99)

ระดับ A
(85-94.99)

ระดับ A
(85-94.99)

12. รอยละความสําเร็จตามแผน 
CG

รอยละ - - 100 100 100

เปาหมายการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ธพส. 

พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน 2562)


