
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด
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 วิสัยทัศน์

องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล

 พันธกิจ

1) พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล

2) พัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

3) พัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ที่หลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่รัฐ  

4) พัฒนาองค์กรด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่

 วัตถุประสงค์องค์กร

1) องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการด าเนินโครงการเชิงสังคม 

2) สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าขององค์กร

3) มีกระบวนการบริหารจัดการอาคารที่ได้มาตรฐาน 

4) ระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า 

5) เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

6) พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีขีดความสามารถสูง 

7) ผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสม มีฐานะการเงินมั่นคง 

8) ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อม่ันไว้วางใจต่อ ธพส.
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 ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสงัคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการและบริหารจัดการอาคาร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีให้ทันสมยั

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภบิาล บริหารจัดการอย่างเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม
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แผนที่กลยุทธ์ ธพส. ระยะ 5 ปี (2560-2564)
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กลยุทธ์หลักในการขับเคลือ่นองค์กร 3 Pillars หลัก 5  Pillars  สนับสนุน



เป้าหมายการด าเนินการปี 2560-2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม

เป้าประสงค์ KPI
เป้าหมาย 5 ปี

กลยุทธ์ งาน/แผนงาน/โครงการ
2560 2561 2562 2563 2564

- องค์กรมีการ
เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ควบคู่
กับการด าเนิน
โครงการเชิง
สังคม

1.ROA 3.29% 0.75% 1.37% 1.56% 1.81% ด้านการเงิน
F2. บริหารสินทรัพย์ให้
เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
F3. สร้างการเติบโตของ
สินทรัพย์
F4. ริเริ่มโครงการใหม่ๆ 
(New S-curve)

ผู้รับผิดชอบ : ฝพธ.
ผ.1แผนพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ผู้รับผิดชอบ : ฝกต.
ผ.2 แผนพัฒนาธุรกิจ
ศูนย์ราชการ

2.EP 452 ลบ. 526 ลบ. 522 ลบ. 524 ลบ. 512 ลบ.

3.Net Profit 658 ลบ. 144 ลบ. 255 ลบ. 282 ลบ. 319 ลบ.

4.มูลค่าโครงการ
ลงทุนใหม่ 
(New S-curve)

- 500 ลบ. 500 ลบ. 500 ลบ. 500 ลบ.

5.ก าไรต่อรายได้ 19.66 ลบ. 5.86 ลบ. 10.11 ลบ. 11.27 ลบ. 12.84 ลบ.



เป้าหมายการด าเนินการปี 2560-2564

www.dad.co.th

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการและบริหารจัดการอาคาร

เป้าประสงค์ KPI
เป้าหมาย 5 ปี

กลยุทธ์
งาน/แผนงาน/

โครงการ2560 2561 2562 2563 2564
- สร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้า
- มีกระบวนการ
บริหารจัดการ
อาคารที่ได้
มาตรฐาน

6.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

≥4.00-
4.20 

≥4.10-
4.30 

≥4.10-
4.30 

≥4.15-
4.35 

≥4.20-
4.40 

ด้านลูกค้า
C1.สร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
C2. ยกระดับการให้บริการ
C3.สื่อสารและสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก

ด้านกระบวนการ
P1.  ยกระดับการบริหาร
จัดการอาคารหรือโครงการ
ให้ได้มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ : ศวบ.
ผ.3 แผนยกระดับ
มาตรฐานการบริการ
ผ.4 แผนบริหารจัดการ
อาคาร
ผู้รับผิดชอบ : ฝสอ.
ผ.5 แผนเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร 

7.จ านวนมาตรฐานใน
การบริหารจัดการ

1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง

8.ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนมาตรฐาน
อาคาร

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100  

ร้อยละ
100  

ร้อยละ
100  

ร้อยละ
100  

9.จ านวนเทคโนโลยี/
นวัตกรรมบริหาร
จัดการ

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ



เป้าหมายการด าเนินการปี 2560-2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีให้ทันสมัย

เป้าประสงค์ KPI
เป้าหมาย 5 ปี

กลยุทธ์ งาน/แผนงาน/โครงการ
2560 2561 2562 2563 2564

- ระบบงานและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ถูกต้อง 
แม่นย า

10.จ านวน
กระบวนการ
ท างานที่มีการ
พัฒนาปรับปรุง

2 
กระบวนการ

3 
กระบวนการ

4 
กระบวนกา

ร

5 
กระบวนกา

ร

5 
กระบวนการ

ด้านกระบวนการ
P2. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
ทันสมัย
P3. การบริหารจัดการ
Outsource และสร้าง
ความร่วมมือกับพันธมิตร
P4. ออกแบบและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน

ผู้รับผิดชอบ : ฝทค.
ผ.6 แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HRM)
ผู้รับผิดชอบ : ฝทส.
ผ.7 แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล (DE)

11.มาตรฐาน
การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 มาตรฐาน 1 มาตรฐาน 1 มาตรฐาน 1 มาตรฐาน 1 มาตรฐาน

12.ระบบการ
บริหารจัดการ
ฐานข้อมูล

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ

13.คะแนนการ
บริหารจัดการ
องค์กร

≥4.0 ≥4.0 ≥4.0 ≥4.0 ≥4.0 



เป้าหมายการด าเนินการปี 2560-2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์ KPI
เป้าหมาย 5 ปี

กลยุทธ์ งาน/แผนงาน/โครงการ
2560 2561 2562 2563 2564

- สร้างความผูกพัน
-บุคลากร มีความ
เชี่ยวชาญและมีขีด
ความสามารถสูง

14. จ านวนพนักงาน
ทีไ่ด้รับการพัฒนา
และเตรียมความ
พร้อม

ร้อยละ90 ร้อยละ90 ร้อยละ90  ร้อยละ90 ร้อยละ90 ด้านการเรียนรู้และการเติบโต
L3. พัฒนาบุคลากรให้เป็น
มืออาชีพ
L4. ถ่ายทอดค่านิยม และ
ยกระดับเป็นวัฒนธรรม
องค์กร
L5. สร้างความภักดผีูกพัน
แก่บุคลากร

ผู้รับผิดชอบ : ฝทค.
ผ.6 แผนพัฒนาบุคคล (HRD)

15.ระดับความ
ผูกพันและความ
พึงพอใจของ
บุคลากร

>3.71 >3.81 >3.91 >4.01 >4.11 

16.คะแนน
ด้าน HR

>3.70 >3.80 >3.90 >3.40 >4.10 



เป้าหมายการด าเนินการปี 2560-2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ KPI
เป้าหมาย 5 ปี

กลยุทธ์ งาน/แผนงาน/โครงการ
2560 2561 2562 2563 2564

- ผลประกอบการ
ทางการเงินที่
เหมาะสม และ 
มีฐานะการเงิน
ม่ันคง

17.ก าไรต่อหัว 4.38 ลบ. 0.96 ลบ. 1.70 ลบ. 1.88 ลบ. 2.13 ลบ. ด้านการเงิน
F1.บริหารจัดการทาง
การเงินให้มีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ : 
ฝบช. และ ฝกง.
ผ.8 แผนการเงิน
งบประมาณ

18.EBITDA 1,309 ลบ. 608 ลบ. 696 ลบ. 673 ลบ. 662 ลบ.



เป้าหมายการด าเนินการปี 2560-2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ KPI
เป้าหมาย 5 ปี

กลยุทธ์ งาน/แผนงาน/โครงการ
2560 2561 2562 2563 2564

- ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียให้ความ
เชื่อม่ันไว้วางใจ
ต่อ ธพส. 

19.คะแนนบทบาท 
คณะกรรมการ

4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 ด้านการเรียนรู้และ
เติบโต

L1. ยึดหลักธรรมา               
ภิบาล
L2. รับผิดชอบต่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
ด้านกระบวนการ
P5. บริหารความ
เสี่ยงตามมาตรฐาน 
COSO ERM 

ผู้รับผิดชอบ : ผช.นบ. 
ผ.9 แผนการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (CG)
ผู้รับผิดชอบ : ฝสอ. 
ผ.10 แผนความ 
รับผิดชอบต่อสังคม
ผู้รับผิดชอบ : ฝกบ. 
ผ.11 แผนบริหาร
ความเสี่ยง

20.คะแนนด้าน Risk 3.5 3.8 4.0 >4.0 >4.0 
21.คะแนน ITA >80-100 >80-100 >80-100 >80-100 >80-100 
22.ระดับความ

พึงพอใจผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 
90  

ร้อยละ     
90  

ร้อยละ 
90  

ร้อยละ             
90  

ร้อยละ 
90  


