แผนวิสาหกิจปี 2558-2562
บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด
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 วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรชัน้ นาในการพัฒนาและบริ หารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด
 พันธกิ จ
1) สร้างและบริ หารศูนย์ราชการที่ ทนั สมัยในมิ ติใหม่ของการอยู่ร่วมกัน
2) พัฒนา และบริ หารจัดการทรัพย์สินของรัฐ
 เป้ าหมายองค์กร
1) ฐานะการเงิ นที่ มนคง
ั่
2) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสี ย
3) การบริ หารจัดการอย่างมืออาชีพ โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล
4) เป็ นองค์กรแห่ งการเรียนรู้และการพัฒนา
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 วัตถุประสงค์องค์กร
1) เพื่อให้ ธพส. มีฐานะการเงิ นที่ มนคง
ั่
2) เพื่อพัฒนาโครงการลงทุนตามแนวนโยบายของภาครัฐให้เกิ ดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3) เพื่อให้ ผ้มู ีส่วนได้เสี ยมีความพึงพอใจต่ อการดาเนิ นงานของ ธพส.
4) เพื่อให้ ธพส. มีการบริ หารจัดการอย่างมืออาชีพ โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล
 ประเด็นยุทธศาสตร์
1) พัฒนาโครงการตามแนวนโยบายของรัฐและเพิ่ มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐ
2) บริ หารศูนย์ราชการให้ มีประสิ ทธิ ภาพในการอยู่ร่วมกัน
3) พัฒนาระบบการบริ หารจัดการองค์กร และเพิ่ มศักยภาพ ธพส. ในการเป็ นผู้พฒ
ั นาทรัพย์สินภาครัฐ
4) ส่ งเสริ มการดาเนิ นธุรกิ จเพื่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมที่ ยงยื
ั่ น
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เป้ าหมายการดาเนินการปี 2558-2562
กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

1. บริ หารจัดการทรัพย์สิน
ภาครัฐ ให้ได้ผลตอบแทน
ที่ คุ้มค่าและยังยื
่ น

เพื่อบริ หารจัดการโครงการที่
ได้รบั อนุมตั ิ จาก ครม.
ให้แล้วเสร็จ

จานวนโครงการใหม่
ที่ ได้รบั อนุมตั ิ ให้ดาเนิ นการ
(อย่างน้ อย 1 โครงการทุกๆ
3 ปี )

2. สร้างเครื่องมือ/นวัตกรรม
ทางการเงิ น เพื่อลงทุน
และสร้างความแข็งแกร่ง
ทางการเงิ น

เพื่อนาเสนอและบริ หารจัดการ
โครงการลงทุนใหม่ตาม
แนวนโยบายภาครัฐให้เกิ ด
ประโยชน์ สูงสุด

การศึกษาความเป็ นไปได้
โครงการลงทุนใหม่

3. พัฒนาแนวทางและเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารจัดการพื้นที่ ศูนย์
ราชการ

เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลในการบริ หารศูนย์
ราชการ

เป้ าหมาย
58

59

60

<------1------->

61

62

แผน/โครงการ

<------1------->

แผนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ประเภทที่ ดิน
(Land Developing
Master Plan)
โครงการพัฒนาที่ ราชพัสดุ/
โครงการลงทุนใหม่
แผนการฟื้ นฟูสภาพพคล่อง
ทางการเงิ น

1

1

1

1

1

รายได้ศูนย์ราชการ

459

521

542

542

545

รายได้ศูนย์ประชุมโรงแรม

319

350

370

370

370

รายได้พื้นที่ ธุรกิ จ
ศูนย์ราชการ

140

171

172

172

175

แผนพัฒนาธุรกิ จศูนย์
ราชการฯ
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เป้ าหมายการดาเนินการปี 2558-2562
กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ดั

4. สร้างความพึงพอใจและ
ฟื้ นฟูภาพลักษณ์องค์กร

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศูนย์
ราชการ

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เป้ าหมาย
58

59

60

61

62

4

4

4

4

4

แผน/โครงการ
แผนฟื้ นฟูภาพลักษณ์องค์กร
แผนบริหารจัดการศูนย์ราชการ
- โครงการรถโดยสาร
พลังงานไฟฟ้ า
- โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์
ศูนย์ราชการฯ
- โครงการปรับปรุงคุณภาพ
อากาศภายในอาคาร
(เครื่องผลิตโอโซน)
- โครงการปรับปรุงระบบ
ป้ องกันน้าท่วม
- โครงการปรับปรุงระบบ
โทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
อาคารรัฐประศาสนภักดี
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เป้ าหมายการดาเนินการปี 2558-2562
กลยุทธ์
5. การบริ หารจัดการองค์กร

6. พัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
ระบบสารสนเทศองค์กร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย
58

59

60

61

62

3.20

3.40

3.60

3.80

เพื่อพัฒนาและบูรณาการ
กระบวนการจัดการภายใน
องค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
โปร่งใสและทันสมัย

คะแนนการประเมินผล
การการบริ หารจัดการ
ด้านบริ หารความเสี่ยง

3.00

เพื่อสร้างผลสาเร็จของการ
ดาเนิ นงานขององค์กรด้วย
ความพร้อมด้าน
ความสามารถบุคลากรและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คะแนนการประเมินผล
การบริ หารจัดการด้าน
ทรัพยากรบุคคลและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.00

แผน/โครงการ
แผนการบริ หารความเสี่ยง
โครงการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิ สาหกิ จ (SEPA)

3.20

3.40

3.60

3.80

โครงการพัฒนาบุคลากรบน
พื้นฐานสมรรถนะเพื่อเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
โครงการสร้างความผาสุก
ความผูกพันและความพึงพอใจ
แก่บุคลากรในที่ ทางาน
(Happy workplace &
Employee Engagement)
โครงการระบบสารสนเทศเพื่อ
บริ หารจัดการและสนับสนุน
งานฐานข้อมูล
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เป้ าหมายการดาเนินการปี 2558-2562
กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ดั

เป้ าหมาย
58

59

60

61

62

แผน/โครงการ

7. การกากับดูแลกิจการที่ดี

ส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ การ
กากับดูแลกิจการที่ดี

ร้อยละของการ
ดาเนิ นงานตาม
แผนงาน

80

80

80

80

80

แผนการกากับดูแลกิจการที่ดี
(CG)

8. การสร้างองค์กรให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ สังคม
และสิ่งแวดล้อม

ร้อยละของการ
ดาเนิ นงานตาม
แผนงาน

80

80

80

80

80

แผนการรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CSR)
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