
แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2565 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าป ี2565
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด



➢ วิสัยทัศน์

“องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมลูค่าเพิ่มเพื่อการเตบิโตอย่างยั่งยืน”

➢ พันธกิจ

1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดลุ

2. พัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. พัฒนาธุรกิจใหม่ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการหารายได้ที่หลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่รัฐ 

4. พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม่

➢ ค่านิยมองค์กร 

C : Customer Relation (ความสัมพันธ์ที่ดีกบัลกูค้าและผู้มีสว่นได้เสีย)

U : Unity (ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว)

P : Professionalism & Innovation (ความเชี่ยวชาญในงาน และนวัตกรรม)

I  : Integrity (ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น)

D : Dedication (ความรับผิดชอบต่อค ามั่นสัญญา)



➢ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

SO 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

SO 2 สร้างประสบการณ์ที่ดี และคุณค่าร่วม (Shared Value) ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี

SO 3 ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

SO 4 ปรับเปลี่ยนระบบงาน ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม

SO 5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสทิธิภาพ

SO 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภบิาล

➢ เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้ ธพส. มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีผลตอบแทนจากการบริหารสนิทรัพย์ที่เหมาะสม และสร้างโอกาสในการพัฒนา

โครงการรูปแบบใหม่ โดยค านึงถึงสังคม 
2. เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีความประทบัใจในการใช้บริการของ ธพส. มีบริการที่ดีและได้มาตรฐาน 

สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และมีการบริหารจัดการอาคารที่ไดม้าตรฐานดา้นพลงังาน/
สิ่งแวดล้อม

3. เพ่ือให้บุคลากรมีขีดสมรรถนะสงูและหลากหลาย
4. เพ่ือให้ ธพส. มีระบบงานกระบวนการท างานทีม่ีประสทิธิภาพ และทันสมัยและการบริหารจัดการองค์กรไดม้าตรฐาน

ตามเกณฑ์ Enablers 
5. เพ่ือให้มีผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสม
6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส.



➢ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สนิภาครัฐ และสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการลงทนุใหม่ 

โดยค านึงถึง สังคม สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการลูกค้าและสร้างสมัพันธ์กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีในเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย (Multi - Skill)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนบัสนุนยุทธศาสตร์และเกณฑ์ Enablers 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการทางการเงินด้วยรูปแบบเคร่ืองมือทางการเงินที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตอกย้ าธรรมาภิบาลให้ทั่วทั้งองค์กร

➢ กลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีที่ส าคัญของ ธพส.
ผู้มีส่วนได้ส่วนส่วนเสียหลกั 

1. ผู้เช่าภาครัฐ
2. ผู้เช่าภาคเอกชน
3. ผู้ใช้บริการ
4. พนักงาน ธพส.
5. คู่ค้า
6. ชุมชน/สังคม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง 
7. ผู้บริหาร ธพส.
8. หน่วยงานก ากับดูแล
9. คณะกรรมการ ธพส.



➢ แผนที่ยุทธศาสตร์ ธพส. (Strategy Map) ประจ าปี 2565



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1 : พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ : เพื่อให้ ธพส. มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีผลตอบแทนจากการบริหารสินทรัพย์ที่เหมาะสม และสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการรูปแบบใหม่ 

โดยค านึงถึงสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ และสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการลงทุนใหม่ โดยค านึงถึง สังคม สิ่งแวดล้อม

แผน 1 แผนพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 65
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบงบลงทุน งบท าการ

1. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการ โซน C 1. เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/
อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน
ภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์ทั้งใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

จ านวนศึกษาความ
เป็นไปได้โครงการ
ลงทุนใหม่

2 โครงการ ม.ค.62-เม.ย.67 30,000 ลบ. 
(ผูกพัน)

- ฝวค.

2. โครงการอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต ต.ค.64-ม.ค.66 200 ลบ. - ฝวค.

3. โครงการการบริหารจัดการพื้นที่ศูนยป์ระชมุและ
แสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

ก.ค.64-ธ.ค.65 - 18.00  ลบ. ฝกต.

4. โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่
ท างานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามญั 
ต าบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี

ต.ค.64-ก.ย.65 - 2.40 ลบ. ฝวค.

- 2.24 ลบ. ฝวค.

5. โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่
ท างานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามญั 
แขวงบางกะป ิเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ต.ค.64-ก.ย.65 - 2.40 ลบ. ฝวค.

6. โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่
ท างานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามญั 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ต.ค.64-ก.ย.65 30,000 ลบ. 
(ผูกพัน)

- ฝวค.

7. โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่
ท างานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามญั 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ต.ค.64-ก.ย.65 - 2.40 ลบ. ฝวค.



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1 : พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ : เพื่อให้ ธพส. มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีผลตอบแทนจากการบริหารสินทรัพย์ที่เหมาะสม และสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการรูปแบบใหม่ 

โดยค านึงถึงสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ และสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการลงทุนใหม่ โดยค านึงถึง สังคม สิ่งแวดล้อม

แผน 1 แผนพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 65
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบงบลงทุน งบท าการ

8. โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ 
จังหวัดสมุทรปราการ

1. เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/
อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐ ให้เกิด
ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

จ านวนศึกษาความ
เป็นไปได้โครงการ
ลงทุนใหม่

2 โครงการ มิ.ย.63-มิ.ย.66 1,362.93 ลบ.
(ผูกพัน)

1,455.74 ลบ.
(ผูกพัน)

ฝพธ.

9. โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการ 
ในที่ราชพัสดุ

ต.ค.64-ม.ค.67 - 47.26 ลบ. ฝพธ.

10. โครงการศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุน
ใหม่

ม.ค.-ธ.ค.65 - 10.00 ลบ. ฝพธ.



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1 : พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ : เพื่อให้ ธพส. มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีผลตอบแทนจากการบริหารสินทรัพย์ที่เหมาะสม และสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการรูปแบบใหม่ 

โดยค านึงถึงสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ และสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการลงทุนใหม่ โดยค านึงถึง สังคม สิ่งแวดล้อม

แผน 2 แผนลูกค้าและตลาด

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 65
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบงบลงทุน งบท าการ

1. โครงการจัดสรรพื้นที่และจัดหาผู้เช่าพื้นที่
พาณิชย์

1. เพื่อจัดสรรและปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์
ราชการให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
2. เพื่อจัดหาผู้เช่าและสร้างรายได้ และหา
ลูกค้ารายใหม่
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหนว่ยงาน
ภาครัฐและเอกชน
4. เพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้เช่า
พาณิชย์

1. ร้อยละความส าเร็จ
การด าเนินงานตามแผน

2. Occupancy Rate

3. รายได้รวมพื้นที่
พาณิชย์ศูนย์ราชการฯ 

4. ระดับความพึงพอใจ
ลูกค้าพื้นที่พาณิชย์

5. คะแนนตัวชี้วัด 
Enablers ด้านลูกค้า
และตลาด

ร้อยละ 100

ร้อยละ 98

240 ลบ.

ไม่น้อยกว่า 4.5

เพิ่มขึ้น 0.20
คะแนน

จากปีก่อน

ม.ค.-ธ.ค.65 17.784 ลบ. 16.98 ลบ. ฝกต.

2. โครงการจัดหาผู้ใช้บริการพื้นที่
ประชาสัมพันธ์และลานอเนกประสงค์

3. โครงการปรับปรุงพื้นที่พาณิชย์เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการให้บริการ
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อ
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (ปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการ)
5. โครงการสร้างความสัมพันธ์ผู้เช่าเพื่อรักษา
ฐานลูกค้าเดิม

6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตลาด

7. แผนบริหารพื้นที่และจัดเก็บรายได้
โครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ

8. แผนสนับสนุนการจัดสรรพื้นที่ โซนซี ของ
กรมธนารักษ์



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2 : สร้างประสบการณ์ที่ดี และคุณค่าร่วม (Shared Value) ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าประสงค์ : เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีความประทับใจในการใช้บริการของ ธพส. มีบริการที่ดีและได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการและ

ความคาดหวังของลูกค้า และมีการบริหารจัดการอาคารที่ได้มาตรฐานด้านพลังงาน/สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับการให้บริการลูกค้าและสร้างสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงรุก

แผน 3 แผนสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 65
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

งบลงทุน งบท าการ
1. โครงการสื่อสารอัตลักษณ์องค์กรใน
โครงการพัฒนาโครงการลงทุนใหม่

1. เพื่อสรา้งอัตลักษณ์ของ ธพส. และสื่อสารไป
ยังกลุ่มเป้าหมายให้รู้จักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อพัฒนาช่องทางการประชาสัมพนัธใ์ห้
ทันสมัย สวยงาม น่าสนใจ เหมาะสมกับยคุสมัย
และกลุ่มเป้าหมาย
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลให้
ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

1. ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนการด าเนินงาน

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. คะแนนตัวชี้วัด 
Enablers ด้านการ
มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสีย

ร้อยละ 100

≥4.5

เพิ่มขึ้น 0.20 
คะแนน

จากปีก่อน

ม.ค.-ธ.ค.65 - 8.70 ลบ. ฝสอ.

2. โครงการพัฒนาช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาโครงการ
ลงทุนใหม่
3. โครงการบริหารข่าวสารโครงการ
พัฒนาโครงการลงทุนใหม่

แผน 4 แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 65
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

งบลงทุน งบท าการ
1. โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส าคัญของ ธพส.

1. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส าคัญ

2. คะแนนตัวชี่วัด 
Enablers ด้านการ
มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสีย

≥4.5

เพิ่มขึ้น 0.20 
คะแนนจากปี

ก่อน

ม.ค.-ธ.ค.65 - 0.60 ลบ. ฝสอ.



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2 : สร้างประสบการณ์ที่ดี และคุณค่าร่วม (Shared Value) ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าประสงค์ : เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีความประทับใจในการใช้บริการของ ธพส. มีบริการที่ดีและได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการและ

ความคาดหวังของลูกค้า และมีการบริหารจัดการอาคารที่ได้มาตรฐานด้านพลังงาน/สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับการให้บริการลูกค้าและสร้างสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงรุก

แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 65
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบงบลงทุน งบท าการ

1. โครงการบ ารุงรักษาเชิงแก้ไขและเชิง
ปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
และสถาปัตยกรรม

1.เพื่อให้ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารมีความ
พร้อมตอบสนองต่อการใช้งาน โดยมีการดูแล
บ ารุงรักษาซ่อมแซม ปรับปรุง อุปกรณ์ เครื่องจักร 
รวมถึงการปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมอาคารให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อบริหารอาคารและบริหารโครงการ ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินความยัง่ยืนทางพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อรักษาระดับความพงึพอใจผู้ใช้บริการ และ
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ ธพส.

1. ร้อยละความส าเร็จตาม
แผนการด าเนินงาน

2. ระดับความส าเร็จของ
การประหยัดค่าใช้จ่าย     

3. ใบรับรอง/รางวัล 
มาตรฐาน

4. จ านวนบริการ ที่พัฒนา
ปรับปรุง

5. ระดับความพึง พอใจ
ของผู้ใช้บริการ

ร้อยละ 100

ร้อยละ  5 จาก               
งบประมาณ

ใบรับรอง/รางวัล            
1 ใบ   

1 กระบวนการ

≥ 4.5

ม.ค.-ธ.ค.65 45.88 ลบ. - ฝวค.

2. โครงการมาตรฐานอาคารยั่งยืน ม.ค.-ธ.ค.65 - 2.00 ลบ.

3. โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และอา
ชีวอนามัย (Safety Health 
Environment : SHE)

1. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ของ ธพส.
2. เพื่ออ านวยความสะดวกด้านความปลอดภัย 
และสุขอนามัยแกผู่้มาใช้บริการ ตลอดจนผู้พิการ

ม.ค.-ธ.ค.65 9.20 ลบ. - ฝบอ.

4. โครงการปรับปรุงการให้บริการผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

1. อ านวยความสะดวกผู้มีส่วนได้เสียในการเขา้ถงึ
พื้นที่
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

ม.ค.-ธ.ค.65 4.885 ลบ. -

5. โครงการยกระดับการบริหารจัดการ
จราจร

1. เพื่ออ านวยความสะดวกในด้านการจราจร
ให้กับประชาชนผู้มาใชบ้ริการศูนย์ราชการฯ
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อศูนย์ราชการฯ

ม.ค.-ธ.ค.65 2.50 ลบ. -



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO3 : ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงและหลากหลาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย (Multi - Skill)

แผน 6 แผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมายปี 

65

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบงบลงทุน งบท าการ

1. โครงการทบทวนแผนบริหาร
และพัฒนาทุนมนุษย์

1. เกิดการทบทวน/จัดท าแผนบริหารและพฒันาทุนมนุษย์
อย่างสม่ าเสมอ
2. เพื่อก าหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการไปสู่การปฏิบัติอยา่งมปีระสิทธผิล

1. ร้อยละ
ความส าเร็จการ
ด าเนินงานตามแผน

2. ระดับ
ความสามารถ/ทักษะ
ของพนักงานที่เพิ่มขึ้น 
(จ านวนทักษะ)

3. ระดับคะแนน
ตัวชี้วัด Enablers 
ด้านการบริหารทุน
มนุษย์

ร้อยละ 100

2 ทักษะ

เพิ่มขึ้น 0.20
คะแนน จากปี

ก่อน

ม.ค.-ธ.ค.65 - 0.50 ลบ. ฝทบ.

2. โครงการปรับปรุง
กระบวนงานและโครงสร้าง
องค์กรในลักษณะ Agile 
Structure

เพื่อให้เกิดการศึกษาวเิคราะหโ์ครงสร้างองค์กรใหม่ให้
เหมาะสมกับทิศทางธุรกิจของ ธพส.

ม.ค.-ธ.ค.65 - 0.10 ลบ.

3. โครงการทบทวนการจ่ายเงิน
เพิ่มวิชาชีพส าหรับต าแหน่ง
สนับสนุนใน ธพส.

เพื่อทบทวนแนวทางการจา่ยเงินเพิม่วชิาชีพ ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มงานสนับสนุน

ม.ค.-ธ.ค.65 - 0.10 ลบ.

4. โครงการประเมินและพัฒนา
สมรรถนะที่หลากหลายรูปแบบ

1. เพื่อพนักงาน ธพส. ความเชี่ยวชาญรอบด้าน (Multi Skill) 
และคิดเป็นระบบองค์รวม ในหลากหลายรูปแบบ
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่มที่มี
ความแตกต่างกัน โดยสอดคล้องกับสมรรถนะ และทักษะที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวะ
แข่งขัน
3. เกิดระบบการเรียนรู้และการพัฒนาขององค์กร ที่ไม่ได้
มุ่งเน้นการอบรมเพียงอยา่งเดียว เช่น การสอน (Coaching) 
การ On-the-job Training การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
พัฒนา ฯลฯ

ม.ค.-ธ.ค.65 - 0.50 ลบ.



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO3 : ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงและหลากหลาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย (Multi - Skill)

แผน 6 แผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมายปี 

65

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบงบลงทุน งบท าการ

5. โครงการเส้นทาง
ความก้าวหนา้สายอาชพี การ
พัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งและ
จัดการคนเก่งเพื่อพัฒนา
นวัตกรรม

1. เพื่อให้ ธพส. มีผู้สืบทอดที่เตรียมความพร้อมก้าวสู่ต าแหน่ง
ส าคัญ
2. เพื่อให้ ธพส. มีการพัฒนาคนเก่ง (Talent) ให้สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ร้อยละ
ความส าเร็จการ
ด าเนินงานตามแผน

2. ระดับ
ความสามารถ/ทักษะ
ของพนักงานที่เพิ่มขึ้น 
(จ านวนทักษะ)

3. ระดับคะแนน
ตัวชี้วัด Enablers 
ด้านการบริหารทุน
มนุษย์

ร้อยละ 100

2 ทักษะ

เพิ่มขึ้น 0.20
คะแนน จากปี

ก่อน

ม.ค.-ธ.ค.65 - 0.50 ลบ. ฝทบ.

6.โครงการ HR Audit/HR 
Analytic ยกระดับความเป็น 
Strategic Partner

1. เพื่อให้เกิดการน าขอ้มลูสารสนเทศในระบบมาใชว้ิเคราะห์
และพยากรณ์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรหรือการตัดสินใจของ
ผู้บริหารเพื่อให้เกิดกระบวนการ HR Audit อย่างเป็นระบบ
2. เกิดการสร้างเครือข่ายระหวา่ง HR กับผู้บริหารและ
พนักงานระดับต่างๆ รวมถึงได้รับความเชื่อใจในการแก้ปญัหา
ในเชิงธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัคน

ม.ค.-ธ.ค.65 - 0.50 ลบ.



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO4  : ปรับเปลี่ยนระบบงาน ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม   

เป้าประสงค์ : เพื่อให้ ธพส. มีระบบงานกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยและการบริหารจัดการองค์กรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ Enablers

ยุทธศาสตร์ 4 : ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และเกณฑ์ Enablers

แผน 7 แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมายปี 

65
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

งบลงทุน งบท าการ
1. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ที่เปน็
ระบบ

เพื่อให้สามารถน าการจัดการความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานอยา่ง
เป็นระบบ

1.ร้อยละความส าเร็จตาม
แผนการด าเนินงาน

2. จ านวน KM ของ ธพส.

3. จ านวนความคิด
สร้างสรรค์/นวัตกรรมที่
ส่งไปประกวดภายนอก

4.คะแนนตัวชี้วัด 
Enablers ด้านการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม

ร้อยละ 100

3 คน

1 โครงการ

เพิ่มขึ้น 0.20
คะแนน 

จากปีก่อน

ม.ค.-ธ.ค.65 - 2.40 ลบ. ฝทบ.

2. โครงการพัฒนากระบวนการเพื่อมุ่งสู่
การสร้างนวัตกรรม

เพื่อให้เกิดการจัดการนวตักรรมอยา่งเป็น
รูปธรรม                มีระบบ และบูรณาการไว้
ในการท างานประจ าวนั

ม.ค.-ธ.ค.65 - 2.85 ลบ.



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO4  : ปรับเปลี่ยนระบบงาน ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม   

เป้าประสงค์ : เพื่อให้ ธพส. มีระบบงานกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยและการบริหารจัดการองค์กรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ Enablers

ยุทธศาสตร์ 4 : ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และเกณฑ์ Enablers

แผน 8 แผนปฏิบัติการดิจิทัล 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมายปี 

65
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

งบลงทุน งบท าการ
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ และ
กระบวนการ เพื่อยกระดับหน่วยงานไปสู่
องค์กรดิจิทัล

1. เพื่อจัดท าระบบบริหารจัดการโครงข่าย 
อาคารศาลปกครอง และอาคาร A B 
ส าหรับรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์อยา่งเพยีงพอและมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อปรับปรุงระบบแรงดันไฟฟ้าและการ
แจ้งเตือนให้มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อจัดเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
เครื่องมือ และกระบวนการ สู่การยกระดับ
หน่วยงานไปเปน็องค์กรดิจิทัล

1. ร้อยละความส าเร็จตาม
แผนการด าเนินงาน
2. System Availability

3. ผลการบริหารจัดการความ
เส่ียงโครงการอยู่ในระดับที่ต่ า
4. ได้แผนด าเนินงานและ
รายงานปรับปรุงระบบเพื่อ
ขับเคลื่อน ธพส. สู่องค์กรดิจิทัล 
(DAD Digital 
Transformation

ร้อยละ 100

มากกว่า
ร้อยละ 90

ระดับค่าความ
เส่ียง ≤ 2

ตาม
ข้อก าหนดของ

โครงการ

ม.ค.-ธ.ค.65 72.20 ลบ. 2.50 ลบ. ฝ่ายดิจิทัล

2. ระบบการพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อ
ยกระดับการบริหาร และการให้บริการ
ดิจิทัล

1.เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลให้สอดรับกับ 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562
2.เพื่อพัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล สู่การยกระดับการบริหารและการ
ให้บริการ     
3.เพื่อปรับปรุงระบบงานให้มีความ
สอดคล้องกับระเบียบและกระบวนการ
ท างาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการที่มากขึน้

1. ร้อยละความส าเร็จตาม
แผนการด าเนินงาน
2. ระดับความสามารถการ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตาม 
SLA

3. ผลการบริหารจัดการความ
เส่ียงโครงการอยู่ในระดับที่ต่ า

ร้อยละ 100

มากกว่าร้อย
ละ 95

ระดับค่าความ
เส่ียง ≤ 2

ม.ค.-ธ.ค.65 5.90 ลบ. 3.00 ลบ.



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO4  : ปรับเปลี่ยนระบบงาน ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม   

เป้าประสงค์ : เพื่อให้ ธพส. มีระบบงานกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยและการบริหารจัดการองค์กรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ Enablers

ยุทธศาสตร์ 4 : ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และเกณฑ์ Enablers

แผน 8 แผนปฏิบัติการดิจิทัล 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมายปี 

65
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

งบลงทุน งบท าการ
3. ระบบการพัฒนารูปแบบ นวัตกรรม 
การใช้ข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ และการ
ให้บริการข้อมูลเปิดและความปลอดภัย

1. เพื่อจัดเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ 
และกระบวนการจัดท าระบบทีส่อดคล้องกับ พ.ร.บ. 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
2.เพื่อเช่าใช้อุปกรณ์ป้องการบุกรุก ส าหรับบริหาร
จัดการความปลอดภัยโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อจัดท าแผนแนวทางการพัฒนาระบบข้อมลู
ขนาดใหญ่และการเปิดเผยข้อมูล (Big Data and 
Open Data)
4.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยระบบสารสนเทศและ
เครือข่ายสื่อสารภายในหอ้ง Data Center ที่ใช้งาน
อยู่ในปัจจุบันใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001

1. ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนการ
ด าเนินงาน

2. System 
Availability

3. ผลการบริหาร
จัดการความเส่ียง
โครงการอยู่ในระดับที่
ต่ า

4. ได้แผนด าเนินงาน 
และรายงานการพัฒนา
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่
และการเปิดเผยข้อมูล                  
(Big Data and Open 
Data)

ร้อยละ 100

มากกว่าร้อย
ละ 90

ระดับค่าความ
เส่ียง ≤ 2

ตาม
ข้อก าหนดของ

โครงการ

ม.ค.-ธ.ค.65 4.00 ลบ. 18.00 ลบ.

4. ระบบการสร้างความพร้อมของบุคลากร 
และเครื่องมือ เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล

เพื่อสร้างความพร้อมของบุคลากร และเครื่องมือ สู่
การพัฒนาไปเป็นองค์กรดิจิทัล และเพื่อพัฒนา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนาบุคคลากรให้มี
ความรู้ตามหลักสูตรที่ก าหนด

1. ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนการ
ด าเนินงาน

2. บทเรียนออนไลน์

ร้อยละ 100

ตาม
ข้อก าหนดของ

โครงการ

ม.ค.-ธ.ค.65 - 0.70 ลบ.



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO5 : บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : มีฐานะทางการเงินที่ม่ันคง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : บริหารจัดการทางการเงินด้วยรูปแบบเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม

แผน 9 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมายปี 

65
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบงบลงทุน งบท าการ

1. แผนการเงินและงบประมาณ 1. บริหารเงิน และจัดสรรงบประมาณอย่าง
คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 
2. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผน และเพื่อประโยชนส์ูงสุด

1. ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

2. EP และ EBITDA 

ร้อยละ 
100

ตาม               
ประมาณการ

ม.ค.-ธ.ค.65 - - ฝบช.

2. บริหารการเงิน ระยะสั้น ระยะยาว ให้
เกิดประสิทธิภาพ

1. เพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงิน สอดคล้อง
ตามแผนบริหารหนี้สาธารณะ 
2. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารเงิน ให้มีสภาพ
คล่องด้านการเงิน

1. ระดับความส าเร็จใน
การจัดส่งแผนเงินกู้แก่ 
ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
2. ร้อยละความส าเร็จตาม
แผนการด าเนินงาน

มี.ค.2565

ร้อยละ
100

ม.ค.-ธ.ค.65 - - ฝกง.

3. แสวงหาคู่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
บริการด้านการเงิน

1. สนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งเงินในการ
ด าเนินธุรกิจขององค์กร 
2. จัดหาสถาบันการเงินในการสนับสนุนด้าน
การเงินเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า

1. ระดับความส าเร็จใน
การหาสถาบันการเงินเพื่อ
สนับสนุนด้านการเงิน
2. ความคุ้มค่าในการใช้
แหล่งเงินทุน

2 สถาบัน
การเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ต่ าสุด

ที่สถาบัน
การเงินเสนอ

ม.ค.-ธ.ค.65 - - ฝกง.



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO6 : การส่งเสริมให้องค์กร มีหลักธรรมาภิบาลตามแนวปฏิบัติที่ดี   

เป้าประสงค์ : ผู้มีส่วนได้เสียให้ความเชื่อม่ันไว้วางใจต่อ ธพส.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ตอกย้ าธรรมาภิบาลให้ทั่วทั้งองค์กร

แผน 10 แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 65
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

งบลงทุน งบท าการ
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก ากบั
ดูแลที่ดีและการน าองค์กรตามแนวทางการ
ประเมิน Enabler

1. เพื่อพัฒนากระบวนการและการ
จัดการด้านการก ากับดูแลที่ดีและการ
น าองค์กรของ ธพส.
2. ประเมินมาตรฐานและความเพียงพอ
ของระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี

1. รายงาน นโยบาย คู่มือ

2. คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการ
ก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร

ตามเกณฑ์

เพิ่มขึ้น 0.20 
คะแนน

จากปีก่อน

ม.ค.-ธ.ค.65 - - ฝอก.

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
ความยั่งยืน

พัฒนาระบบริหารจัดการเพื่อความ
ยั่งยืน

1. รายงาน นโยบาย คู่มือ

2. คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการ
ก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร

ตามเกณฑ์

เพิ่มขึ้น 0.20 
คะแนน

จากปีก่อน

ม.ค.-ธ.ค.65 - 1.25 ลบ. ฝอก.

3. โครงการพัฒนาระบบการก ากบัการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบยีบ 
(Compliance)

พัฒนากระบวนการธรรมาภบิาล 1. จ านวนนโยบาย และแนวทาง
ปฏิบัติด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย
และกฎระเบียบแล้วเสร็จ

2. จ านวนระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
ประกาศแล้วเสร็จ

3. คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการ
ก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร

1 นโยบาย

1 เร่ือง

เพิ่มขึ้น 0.20 
คะแนน

จากปีก่อน

ม.ค.-ธ.ค.65 - - Compliance Unit



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO6 : การส่งเสริมให้องค์กร มีหลักธรรมาภิบาลตามแนวปฏิบัติที่ดี   

เป้าประสงค์ : ผู้มีส่วนได้เสียให้ความเชื่อม่ันไว้วางใจต่อ ธพส.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ตอกย้ าธรรมาภิบาลให้ทั่วทั้งองค์กร

แผน 10 แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 65
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

งบลงทุน งบท าการ
4. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและความรู้
ความเข้าใจการก ากบัดูแลกิจกรที่ดีและธรร
มาภิบาล

1. สร้างวัฒนาธรรมตามหลักธรรมาภิ
บาล
2.พัฒนากระบวนการธรรมาภิบาล
3. เพื่อส่ ง เสริมด้านการก ากับดูแล
กิจการที่มีประสิทธิภาพ

1. ร้อยละความส าเร็จการด าเนินการ
จัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดีตามแผน
2. ร้อยละความรู้ความเขา้ใจของ
บุคลากร ธพส. ในการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจด้านการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ม.ค.-
ธ.ค.65

- 0.50 ลบ. ฝกม.

5. โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA)

1. ยกระดับธรรมาภิบาล
2 . ส ร้ า ง วั ฒ น า ธ ร ร ม ต า ม ห ลั ก                     
ธรรมาภบิาล
3 . เพื่ อส่ ง เ สริ มก ารด า เนิ น ง านที่ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

1. ร้อยละความส าเร็จตามแผนการ
ด าเนินงาน
2. ระดับคะแนนประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส

ร้อยละ 100

ร้อยละ ≥
93.56

ม.ค.-
ธ.ค.65

- - ฝกม.

แผน 11 แผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 65
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

งบลงทุน งบท าการ
1.แผนความรับผิดชอบต่อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อลดผลกระทบจากการด าเนินงาน 
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วม
กิจกรรม และเสริมสร้างความเข้มแขง็
ให้กับชุมชนส าคัญ

1. ร้อยละความส าเร็จตามแผนการ
ด าเนินงาน

2. ระดับความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรม

ร้อยละ
100

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 4.50

ม.ค.-
ธ.ค.65

0.50 ลบ. 10.972 ลบ. ฝสอ.



วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO6 : การส่งเสริมให้องค์กร มีหลักธรรมาภิบาลตามแนวปฏิบัติที่ดี   

เป้าประสงค์ : ผู้มีส่วนได้เสียให้ความเชื่อม่ันไว้วางใจต่อ ธพส.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ตอกย้ าธรรมาภิบาลให้ทั่วทั้งองค์กร

แผน 12 แผนการด าเนินงานระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมายปี 

65
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

งบลงทุน งบท าการ
1. แผนการด าเนินงานระบบบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี 2565 
ของ ธพส.

เพื่อพัฒนาการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายในขององค์กร

1. ร้อยละความส าเร็จตาม
แผนการด าเนินงาน

2. ระดับคะแนนด้านการ
บริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน

ร้อยละ
100

เพิ่มขึ้น 0.20
คะแนน

จากปีก่อน

ม.ค.-ธ.ค.65 - 4.00 ลบ. ฝผส.


