
แผนวิสาหกิจป 2560-2564 

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากดั
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 วิสัยทัศน 

        เปนองคกรชั้นนําในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยสินของรัฐใหเกิดประโยชนสงูสุด

 พันธกิจ  

              1) สรางและบริหารศูนยราชการที่ทันสมยัในมิติใหมของการอยูรวมกัน

              2) พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยสินของรัฐ

 วัตถุประสงคองคกร             

1) สรางมูลคาเพ่ิมและผลตอบแทนทางการเงินทีเ่หมาะสม

2) เพ่ือพัฒนาโครงการลงทุนตามแนวนโยบายของภาครัฐใหเกิดประโยชนตอผูมีสวนก่ียวของ

3) เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ ธพส.

4) เพ่ือให ธพส. มีการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ โดยยึดหลักธรรมาภบิาล

www.dad.co.th



 ประเด็นยุทธศาสตร

 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาอสังหาริมทรัพยภาครัฐ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนามาตรฐานการบริการเพ่ือตอบสนองความตองการลกูคาและผูมีสวนไดสวนเสีย

ยุทธศาสตรที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการทาํงาน และการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน

ยุทธศาสตรที่ 4 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคมและสิง่แวดลอม (CG , CSR)

www.dad.co.th



เปาหมายการดําเนินการป 2560-2564

www.dad.co.th

เปาประสงค กลยทุธ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
60 61 62 63 64

-  สรางความมั่นคง

ยั่งยืนใหกับองคกร

-  เปนกลไกในการ

สนับสนุนโครงการ   

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

ภาครัฐ

ดานการเงิน

F1 : สรางมูลคาเพ่ิม

ทางเศรษฐศาสตร (EP)

F2 : บริหารสินทรัพยให

เกิดประโยชนสูงสุด

 F3 : ควบคุมคาใชจายการ

ดําเนินงานใหเหมาะสม

  F4 : บริหารการเงินดวย

เครื่องมือและนวัตกรรมทาง

การเงินใหม

แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย

1. โครงการพัฒนาสวนขยายศูนย 

   ราชการ Zone C

2. โครงการกอสรางอาคารบูรณา

   การหนวยงานในสังกัดกระทรวง

   ยุติธรรม

3. โครงการบานธนารักษประชารัฐ

4. โครงการกอสรางอาคารทําการ

   ศาลปกครองสูงสุด

5. โครงการใหสิทธิศูนยรวม

   รานอาหารและรานคา (A)

6. โครงการใหสิทธิการเชาศูนย

   ประชุมและโรงแรม

1. กําไรเชิง

เศรษฐศาสตร

459 ลบ. ตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ฝพธ.

2. EBITDA

    

1,717

ลบ. 

1,822

ลบ.

1,801

ลบ.

1,763 

ลบ.

1,732 

ลบ.

3. ศึกษาโครงการ

ลงทุนใหม

   

1

โครงการ

1

โครงการ

1

โครงการ

1

โครงการ

1

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาอสงัหาริมทรัพยภาครฐั เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐกจิ 



เปาหมายการดําเนินการป 2560-2564

www.dad.co.th

เปาประสงค กลยทุธ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
60 61 62 63 64

-  สรางความมั่นคง

ยั่งยืนใหกับองคกร

-  เปนกลไกในการ

สนับสนุนโครงการ   

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

ภาครัฐ

ดานการเงิน

F1 : สรางมูลคาเพ่ิม

ทางเศรษฐศาสตร (EP)

F2 : บริหารสินทรัพยให

เกิดประโยชนสูงสุด

 F3 : ควบคุมคาใชจายการ

ดําเนินงานใหเหมาะสม

  F4 : บริหารการเงินดวย

เครื่องมือและนวัตกรรมทาง

การเงินใหม

แผนพัฒนาธุรกิจศนูยราชการ

1. แผนงานจัดสรรพ้ืนท่ีเชาเพ่ิมเติม 

2. แผนงานสรางความสัมพันธ 

สงเสริมและพฒันาผูประกอบการ 

3. แผนงานพัฒนากระบวนการ

ทาํงาน และเพ่ิมทักษะความรู

ผูปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

1. กําไรเชิง

เศรษฐศาสตร

ตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

ฝกต.

2. EBITDA

    

1,717

ลบ. 

1,822

ลบ.

1,801

ลบ.

1,763 

ลบ.

1,732 

ลบ.

3. ศึกษาโครงการ

ลงทุนใหม

   

1

โครงการ

1

โครงการ

1

โครงการ

1

โครงการ

1

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาอสงัหาริมทรัพยภาครฐั เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐกจิ 



เปาหมายการดําเนินการป 2560-2564

www.dad.co.th

เปาประสงค กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
60 61 62 63 64

- สรางความพึงพอใจ

ใหกับลกูคาและผูมีสวน

ไดเสีย

ดานลูกคา

C1 : สรางความพึงพอใจ

แกลูกคาและผูมีสวนได

สวนเสยี

C2 : พัฒนาโครงการตาม

นโยบายรัฐเพ่ือขบัเคลื่อน

เศรษฐกิจ

C3 : พัฒนามาตรฐานการ

ใหบริการ

C4 : สื่อสารสราง

ภาพลักษณองคกรให

นาเชื่อถือ มีความเปนมือ

อาชีพ

แผนบริหารศูนยราชการ

1. โครงการพัฒนาและบริหาร 

จัดการอาคารสถานที่

2. โครงการดูแลบํารงุรักษา 

ปรับปรุงทรัพยากรอาคาร

3. โครงการระบบวศิวกรรม เพ่ือ 

สังคมและส่ิงแวดลอม

แผนสงเสริมภาพลักษณองคกร 

1. แผนสรางภาพลักษณองคกร

2. การสํารวจความพงึพอใจ 

   ผูใชบริการศูนยราชการฯ

4.ความพึง พอใจของผู

มีสวนไดสวน เสีย
4.00 4.10 4.20 4.30 4.40

ศวบ.  ฝสอ

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนามาตรฐานการบริการเพ่ือตอบสนองความตองการลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย



เปาหมายการดําเนินการป 2560-2564

www.dad.co.th

เปาประสงคใ กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
60 61 62 63 64

- มีกระบวนการทํางาน

หลัก และระบบบริหาร

จัดการ ไดมาตรฐาน 

ดานกระบวนการ

P1 : ศึกษาความเปนไปได

โครงการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยภาครัฐ

P2 : บริหารศูนยราชการ

ใหมีประสิทธิภาพ พัฒนา

ระบบงานและเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย

P3 : ยกระดับกระบวนการ

และการบริหารจัดการให

ไดมาตรฐาน 

แผนบริหารจัดการอาคาร

1. การกํากับ Outsource ตาม 

มาตรการท่ีกําหนด

2. การบริหารอาคารตาม 

มาตรฐานที่กําหนด

แผนบริหารความเสี่ยง

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1. โครงการระบบสารสนเทศเพื่อ 

บริหารจัดการฐานขอมูล

2. โครงการระบบสารสนเทศเพื่อ 

สนับสนุนการบริการและสราง 

ความพึงพอใจ

5. คะแนนดานการ

บริหารจัดการองคกร

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

ศวบ. ฝกบ. ฝทส.

ยุทธศาสตรที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการทํางานและการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน



เปาหมายการดําเนินการป 2560-2564

www.dad.co.th

เปาประสงค กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
60 61 62 63 64

-ภาพลักษณองคกร

ที่ดี สรางความเชื่อมั่น

แกลกูคาและผูมีสวนได

สวนเสีย 

ดานการเรียนรูและการ

เติบโต

L1 : ยึดหลักธรรมาภิบาล

L2 : รับผิดชอบตอสงัคม

และสิ่งแวดลอม

L3 : สงเสริมการพัฒนา

เรียนรูอยาง ตอเนื่อง

เพื่อใหบุคลากรเปนมือ

อาชีพ

L4 : ถายทอดคานิยมและ

ยกระดับเปนวัฒนธรรม

องคกร 

L5 : สรางความมุงมั่นภักดี

ผูกพันแกบุคลากร 

แผนการบริหารและพฒันา

ทรัพยากรบุคคล 

1. โครงการพัฒนาและปรับปรงุ 

ระบบการบริหารทรัพยากร 

บคุคล

2. โครงการพัฒนาภาวะผูนํา 

3. โครงการจัดทําแผนบริหารและ 

พัฒนาบุคลากร Knowledge  

Management

4. โครงการจัดทําแผนสืบทอด 

ตําแหนงและบริหารผูมี

ศักยภาพสูง 2560

5. โครงการสรางความผาสกุ 

ความผูกพันและความพึงพอใจ

แกบุคลากรในท่ีทํางาน 

(Happy workplace &  

Employee Engagement)

6. โครงการตามแผนงาน 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ

6. จํานวน

กระบวนการหลัก

ที่ไดมาตรฐาน

13 เพ่ิม 2 เพ่ิม 2 เพ่ิม 2 เพ่ิม 2

ฝทค. 

7. คะแนน ITA 80

คะแนน

82

คะแนน

84

คะแนน

86

คะแนน

88

คะแนน

8. คะแนนตัวชี้วัด

บทบาทของ

คณะกรรมการ

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

ยุทธศาสตรที่ 4 ยดึม่ันในหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CG , CSR) 



เปาหมายการดําเนินการป 2560-2564

www.dad.co.th

เปาประสงค กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
60 61 62 63 64

-ภาพลักษณองคกร

ที่ดี สรางความเชื่อมั่น

แกลกูคาและผูมีสวนได

สวนเสีย 

ดานการเรียนรูและการ

เติบโต

L1 : ยึดหลักธรรมาภิบาล

L2 : รับผิดชอบตอสงัคม

และสิ่งแวดลอม

L3 : สงเสริมการพัฒนา

เรียนรูอยาง ตอเนื่อง

เพื่อใหบุคลากรเปนมือ

อาชีพ

L4 : ถายทอดคานิยมและ

ยกระดับเปนวัฒนธรรม

องคกร 

L5 : สรางความมุงมั่นภักดี

ผูกพันแกบุคลากร 

แผนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG)

1. โครงการสนับสนุนการกํากับ 

ดูแลกิจการท่ีดี (CG) 

2. โครงการแผนเสริมสราง 

คุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนนิงาน

3. โครงการการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี (CG)  

การแสดงความรับผดิชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม (CSR)

1. โครงการกิจกรรมดานความ

รับผิดชอบตอสังคม (CSR)

6. จํานวน

กระบวนการหลัก

ที่ไดมาตรฐาน

13 เพ่ิม 2 เพ่ิม 2 เพ่ิม 2 เพ่ิม 2

 ฝอก. ฝกม. ฝสอ.

7. คะแนน ITA 80

คะแนน

82

คะแนน

84

คะแนน

86

คะแนน

88

คะแนน

8. คะแนนตัวชี้วัด

บทบาทของ

คณะกรรมการ

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

ยุทธศาสตรที่ 4 ยดึม่ันในหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CG , CSR) 


