
แผนวิสาหกิจปี 2558-2562  
บริษทั ธนารกัษ์พฒันาสินทรพัย ์จ ากดั 
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 วิสยัทศัน์  

        เป็นองคก์รชัน้น าในการพฒันาและบริหารจดัการทรพัยสิ์นของรฐัให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 พนัธกิจ   

              1) สร้างและบริหารศนูยร์าชการท่ีทนัสมยัในมิติใหม่ของการอยู่ร่วมกนั 

              2) พฒันา และบริหารจดัการทรพัยสิ์นของรฐั 

 เป้าหมายองคก์ร   

              1) ฐานะการเงินท่ีมัน่คง 

              2) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

              3) การบริหารจดัการอย่างมืออาชีพ โดยยึดหลกับรรษทัภิบาล 

              4) เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้และการพฒันา 
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 วตัถปุระสงคอ์งคก์ร              

             1) เพ่ือให้ ธพส. มีฐานะการเงินท่ีมัน่คง 

             2) เพ่ือพฒันาโครงการลงทุนตามแนวนโยบายของภาครฐัให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

             3) เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ ธพส. 

             4) เพ่ือให้ ธพส. มีการบริหารจดัการอย่างมืออาชีพ โดยยึดหลกับรรษทัภิบาล 

 ประเดน็ยุทธศาสตร ์

1) พฒันาโครงการตามแนวนโยบายของรฐัและเพ่ิมมลูค่าทรพัยสิ์นภาครฐั  

2) บริหารศนูยร์าชการให้มีประสิทธิภาพในการอยู่ร่วมกนั  

3) พฒันาระบบการบริหารจดัการองคก์ร และเพ่ิมศกัยภาพ ธพส. ในการเป็นผู้พฒันาทรพัยสิ์นภาครฐั  

4) ส่งเสริมการด าเนินธรุกิจเพ่ือส่ิงแวดล้อมและสงัคมท่ียัง่ยืน 

   

www.dad.co.th 



เป้าหมายการด าเนินการปี 2558-2562 
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กลยุทธ์ วตัถปุระสงค์ 
 

ตวัช้ีวดั 
 

เป้าหมาย 
แผน/โครงการ 

58 59 60 61 62 

1. บริหารจดัการทรพัย์สิน  
   ภาครฐั ให้ได้ผลตอบแทน  
   ท่ีคุ้มค่าและยัง่ยืน   

เพ่ือบริหารจดัการโครงการท่ี
ได้รบัอนุมติัจาก ครม.                  
ให้แล้วเสรจ็ 

จ านวนโครงการใหม ่                  
ท่ีได้รบัอนุมติัให้ด าเนินการ 
(อย่างน้อย 1 โครงการทุกๆ 
3 ปี ) 

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

 แผนพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 
    ประเภทท่ีดิน  
    (Land Developing  
    Master Plan) 

2. สร้างเครื่องมอื/นวตักรรม 
   ทางการเงิน เพ่ือลงทุน 
   และสร้างความแขง็แกร่ง 
   ทางการเงิน  

เพ่ือน าเสนอและบริหารจดัการ
โครงการลงทุนใหมต่าม
แนวนโยบายภาครฐัให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

การศึกษาความเป็นไปได้
โครงการลงทุนใหม ่

1 1 1 1 1  โครงการพฒันาท่ีราชพสัดุ/ 
     โครงการลงทุนใหม ่ 
 แผนการฟ้ืนฟูสภาพพคล่อง 
     ทางการเงิน 

3. พฒันาแนวทางและเพ่ิม 
   ประสิทธิภาพในการ 
   บริหารจดัการพ้ืนท่ีศูนย์       
   ราชการ  

เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารศูนย์
ราชการ 

รายได้ศูนย์ราชการ 459 521 542 542 545  แผนพฒันาธุรกิจศูนย์ 
     ราชการฯ 

รายได้ศูนย์ประชุมโรงแรม 319 350 370 370 370 

รายได้พ้ืนท่ีธุรกิจ 
ศูนย์ราชการ 

140 171 172 172 175 



เป้าหมายการด าเนินการปี 2558-2562 
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กลยทุธ ์ วตัถปุระสงค ์
 

ตวัชีว้ดั 
 

เป้าหมาย 
แผน/โครงการ 

58 59 60 61 62 

4. สร้างความพึงพอใจและ 
   ฟ้ืนฟภูาพลกัษณ์องคก์ร 
  

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการศนูย์
ราชการ 

ระดบัความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4 4 4 4 4  แผนฟ้ืนฟภูาพลกัษณ์องคก์ร 

 แผนบริหารจดัการศนูยร์าชการ 
     - โครงการรถโดยสาร 
       พลงังานไฟฟ้า 
     - โครงการปรบัปรงุภมิูทศัน์ 
       ศนูยร์าชการฯ 
     - โครงการปรบัปรงุคณุภาพ 
       อากาศภายในอาคาร  
       (เครื่องผลิตโอโซน) 
     - โครงการปรบัปรงุระบบ  
       ป้องกนัน ้าท่วม 
     - โครงการปรบัปรงุระบบ   
       โทรทศัน์วงจรปิด (CCTV)  
       อาคารรฐัประศาสนภกัดี 
 
 



เป้าหมายการด าเนินการปี 2558-2562 
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กลยุทธ์ วตัถปุระสงค์ 
 

ตวัช้ีวดั 
 

เป้าหมาย 
แผน/โครงการ 

58 59 60 61 62 

5. การบริหารจดัการองค์กร 
  

เพื่อพฒันาและบูรณาการ
กระบวนการจดัการภายใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและทันสมยั 

คะแนนการประเมินผล
การการบริหารจดัการ
ด้านบริหารความเส่ียง 

3.00 3.20 3.40 3.60 3.80  แผนการบริหารความเส่ียง 

 โครงการเตรียมความพร้อมเข้า  
     สู่ระบบประเมินคุณภาพ 
     รฐัวิสาหกิจ (SEPA) 

6. พฒันาทรพัยากรบุคคลและ 
   ระบบสารสนเทศองค์กร 
  

เพื่อสร้างผลส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานขององค์กรด้วย
ความพร้อมด้าน
ความสามารถบุคลากรและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนนการประเมินผล
การบริหารจดัการด้าน
ทรพัยากรบุคคลและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.00 3.20 3.40 3.60 3.80  โครงการพฒันาบุคลากรบน 
    พ้ืนฐานสมรรถนะเพ่ือเพ่ิม   
    ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 โครงการสร้างความผาสุก  
     ความผกูพนัและความพึงพอใจ  
     แก่บุคลากรในท่ีทางาน  
     (Happy workplace &  
     Employee  Engagement) 
 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อ 
     บริหารจดัการและสนับสนุน   
     งานฐานข้อมูล 
 



เป้าหมายการด าเนินการปี 2558-2562 
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กลยทุธ ์ วตัถปุระสงค ์ ตวัชีว้ดั 
เป้าหมาย 

แผน/โครงการ 
58 59 60 61 62 

7. การก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
  

ส่งเสริมกิจกรรมเพือ่การ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

ร้อยละของการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน 

80 80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

 แผนการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  
     (CG) 

8. การสร้างองคก์รให้มี 
   ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
   และส่ิงแวดล้อม   

ส่งเสริมกิจกรรมเพือ่สงัคม
และส่ิงแวดล้อม 

ร้อยละของการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน 

80 80 80 80 80  แผนการรบัผิดชอบต่อสงัคม 
    และส่ิงแวดล้อม (CSR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


