
ยทุธศาสตรและแผนดาํเนินงานประจําป 2561

 แผนยทุธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

บรษิทั ธนารักษพฒันาสินทรัพย จาํกัด
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 วิสัยทัศน 

องคกรสมัยใหมในการพัฒนาทรัพยสินของรัฐใหเกิดมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม อยางมอือาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล

 พันธกิจ  

     1) พัฒนาศูนยราชการใหทันสมัย และบริหารจัดการใหเกิดความสมดุล

2) พัฒนาทรัพยสินของรัฐ ใหเกิดมูลคาเพ่ิมทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

3) พัฒนาธรุกิจใหม เพ่ือเพ่ิมชองทางการหารายไดที่หลากหลาย และสรางประโยชนแกรัฐ  

4) พัฒนาองคกรดวยการบริหารจดัการสมัยใหม

 วัตถุประสงคองคกร             

1) องคกรมีการเตบิโตอยางตอเน่ือง ควบคูกับการดําเนินโครงการเชิงสังคม 

2) สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาขององคกร

3) มีกระบวนการบริหารจัดการอาคารท่ีไดมาตรฐาน 

4) ระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธภิาพ รวดเร็ว ถูกตองแมนยํา 

5) เสริมสรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร

6) พัฒนาบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญและมขีีดความสามารถสูง 

7) ผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสม มฐีานะการเงินม่ันคง 

8) ผูมีสวนไดสวนเสียใหความเช่ือม่ันไววางใจตอ ธพส.
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 ประเด็นยุทธศาสตร

 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทรัพยสินของรัฐใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการใหบริการและบริหารจัดการอาคาร

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีใหทันสมัย

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ

ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารจัดการการเงินใหมปีระสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภบิาล บริหารจัดการอยางเปนมิตรกบัสิง่แวดลอม
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แผนที่กลยุทธ ธพส. ระยะ 5 ป (2560-2564)แผนที่กลยุทธ ธพส. ระยะ 5 ป (2560-2564)
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กลยุทธหลักในการขบัเคลื่อนองคกร 3 Pillars หลัก 5  Pillars  สนับสนุนกลยุทธหลักในการขบัเคลื่อนองคกร 3 Pillars หลัก 5  Pillars  สนับสนุน



ยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานประจําป 2561
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ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทรัพยสินของรัฐใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม

แผน 1 แผนพฒันาอสังหาริมทรัพย

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวช้ีวดั เปาหมายป 61
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

งบลงทุน งบดําเนินการ

1.โครงการพัฒนาพ้ืนที่

สวนขยายศูนยราชการ 

โซนซี

1.เพ่ือการพัฒนาที่ราชพัสดุ/

อสังหาริมทรัพยภาครัฐ

2.เพื่อเพิ่มมูลคาทรพัยสินภาครัฐ   

ใหเกิดประโยชนทั้งในเชิง

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

- โครงการที่ไดรับอนุมัติ

- มลูคาการลงทุน

- พ้ืนที่เพิ่ม

1 โครงการ

500 ลบ.

10,000 ตร.ม.

26 ลบ. 1 ลบ. ฝพธ.

2.โครงการกอสรางอาคาร

สํานักงานฯ

3.โครงการสนามกอลฟ

บางพระ จ.ชลบุรี
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ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทรัพยสินของรัฐใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม

แผน 2  แผนพัฒนาธุรกิจศูนยราชการ

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวช้ีวดั เปาหมายป 61
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

งบลงทุน งบดําเนินการ

1.แผนงานจัดสรรพ้ืนที่

และจัดหาผูเชาพ้ืนที่

พาณิชยประเภทพื้นที่

สํานักงานเพ่ิมเติม

1. เพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่ภายใน

ศูนยราชการอยางเต็มศกัยภาพ 

เพื่อสรางรายไดเพ่ิม

2. เพ่ือยกระดับการใหบริการเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของ

ลูกคา

รายไดคาเชาคาบรกิาร

Occupancy Rate

ระดับความพึงพอใจ

219 ลบ.

รอยละ 95 

4.25

15 ลบ. - ฝกต.

2.เพ่ิมปริมาณการใชพื้นที่

ลานอเนกประสงคและ

พ้ืนท่ีประชาสัมพันธ

3.ปรับราคาคาเชาและ

คาบริการพ้ืนท่ีพาณิชยให

เหมาะสม
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ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทรัพยสินของรัฐใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม

แผน 2  แผนพัฒนาธุรกิจศูนยราชการ

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวช้ีวดั เปาหมายป 61
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

งบลงทุน งบดําเนินการ

4.ปรับปรุงพ้ืนท่ีพาณิชย

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใหบริการ

1. เพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่ภายใน

ศูนยราชการอยางเต็มศกัยภาพ 

เพื่อสรางรายไดเพ่ิม

2. เพ่ือยกระดับการใหบริการเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของ

ลูกคา

ระดับความพึงพอใจ 4.25 15 ลบ. - ฝกต.

5.สรางความรวมมือใน

การใชพื้นที่รวมกับ

หนวยงานภาครัฐและ

เอกชน

6.สรางความสมัพันธผูเชา

เพ่ือรักษาฐานลูกคา

7.พัฒนาศักยภาพบุคลากร

และเทคโนโลยีในการ

ใหบริการ
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการใหบริการและบรหิารจัดการอาคาร

แผน 3 แผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการ

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวช้ีวดั เปาหมายป 61
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

งบลงทุน งบดําเนินการ

1. แผนยกระดับมาตรฐาน

การบรกิาร

1.เพ่ือออกแบบมาตรฐานการ

ใหบริการ

2.เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ ธพส. 

และผูใหบริการมีรูปแบบการ

ใหบริการในแนวทางเดียวกัน

3.เพ่ือสรางระบบพัฒนาคุณภาพ

บริการอยางยั่งยืนในองคกร

รอยละการดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 - 0.50 ลบ. ศวบ.

1.แผนบริหารจัดการ

อาคาร

1.เพ่ือบริการบริหารจัดการ

อาคารเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถใชงานได

อยางตอเน่ือง

2.เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจใหกับ

ผูใชบริการ

รอยละการดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 176.61 

ลบ.

12.55 ลบ. ศวบ.

แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการใหบริการและบรหิารจัดการอาคาร

แผน 5 แผนเสริมสรางภาพลักษณองคกร

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวช้ีวดั เปาหมายป 61
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

งบลงทุน งบดําเนินการ

1.แผนเสริมสราง

ภาพลักษณองคกร

เพื่อสรางภาพลักษณองคกร ระดับความพึงพอใจ ไมตํ่ากวาระดับ 4 - 0.50 

ลบ.

ฝสอ.
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีใหทันสมัย

แผน 6 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวช้ีวดั เปาหมายป 61
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

งบลงทุน งบดําเนินการ

1.โครงการสรรหาบุคลากร

เชิงรุก (Recruitment 

Proactive)

1.เพ่ือการพัฒนาระบบสรรหา(e-

Recruitment) ในงานทรัพยากร

บุคคล 

2.เพ่ือการความพรอมดานการ

เตรียมกําลงัคน

มีคูมือการสัมภาษณอิง

สมรรถนะในตําแหนงที่

เปนธุรกิจหลักของ ธพส.

มีรายงานผลการนาํคูมือ

ไปใชในการสัมภาษณ

Q3/2561 - 2.00 

ลบ.

ฝทค.

2.โครงการประเมินและ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

(Assessment Capacity 

& Capability) 

1.เพ่ือนําสมรรถนะพื้นฐาน

ทรัพยากรบุคคลมาเปนแนวทาง

ในการประเมินขีดความสามารถ

ของบุคลากร

2.เพ่ือจดัทาํแผนพฒันาพนักงาน

รายบุคคลสําหรับใชเปน

เครื่องมือในการพัฒนา

มากกวารอยละ 90มีการ

ประเมินชองวางสมรรถนะ

และมีแผนและเคร่ืองมือ

การพัฒนาพนักงาน

รายบุคคล

> รอยละ 90 - 3.00 

ลบ.

 ฝทค.
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีใหทันสมัย

แผน 6 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวช้ีวดั เปาหมายป 61
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

งบลงทุน งบดําเนินการ

3.ปรับโครงสรางองคกรให

สอด คลองกับภารกิจตาม

หลกัเกณฑการบริหาร

จัดการท่ีดี (Change 

Organization for 

Corporate 

Governance)

เพื่อปรับโครงสรางองคกรให

สอดคลองกับภารกิจตาม

หลักเกณฑการบริหารจัดการที่ดี 

และพัฒนาตามแนวทาง GRC

มีรายงานการปรับปรุง

โครงสรางองครฯ ตอ 

คกก. ธพส.

Q1/2561 - -  ฝทค.

4.โครงการประเมินคางาน

และบริหารคาตอบแทน 

(Job Evaluation & 

Compensation) 

เพื่อมีขอมูลเกี่ยวกบัการประเมิน

คางานในตําแหนงที่สําคัญมาใช

ในการยกระดับการบรหิาร

คาตอบแทน

ปรับโครงสรางเงินเดือน

ตามเวลาที่กําหนด

Q1/2561 - 3.00 

ลบ.

 ฝทค.
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีใหทันสมัย

แผน 6 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมายป 61
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

งบลงทุน งบดําเนินการ

5.โครงการสํารวจความพึง

พอใจและความผูกพันใน

งานของบุคลากร 

(Employee 

Engagement) 

เพื่อรับรู กาํหนดทิศทางการ

สรางและตอบสนองความพึง

พอใจ ความผาสุกและความ

ผูกพันในการทาํงานของ

พนกังาน

มีรายงานและเปรียบเทียบผล

สํารวจฯ และแผนดาํเนนิการ

เกี่ยวกับความพึงพอใจ ความ

ผาสุกและความผูกพันในการ

ทํางานของพนักงาน

ธ.ค.2561 - 1.50 

ลบ.

 ฝทค.

6.โครงการและแผนงาน

ตามท่ีคณะกรรมการ

กิจการสัมพันธ 

(Employee Relation) 

 

เพื่อสรางสัมพันธภาพและการ

ส่ือสารระหวาง ธพส. กับ

บุคลากรในองคกร ในประเด็น

ที่เกี่ยวกับปญหา ขอรองเรยีน 

ที่เกี่ยวกับสภาพการจาง

1.มีรายงานผลและประเมินผล

ความสําเร็จของการจัด

กิจกรรมสรางความสัมพนัธ

2.มีการประชุมคณะกรรมการ

กิจการสัมพันธอยางนอยเดือน

ละ 1 ครั้ง

ธ.ค.2561 - 2.00 

ลบ.

 ฝทค.
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีใหทันสมัย

แผน 7 แผนปฏิบัตกิารดิจิทัล (DE)

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมายป 61
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

งบลงทุน งบดําเนินการ

1.โครงการระบบบริหาร

องคกรและฐานขอมูล

1.เพ่ือปรับปรุงระบบบญัชีเพ่ือ

เขาสู E-Tax invoice

2.เพ่ือปรับปรุงระบบi-

Process เพื่อเชื่อมตอระบบ

กรมบัญชีกลาง

ระบบสามารถใหบริการได 2562 2.00 

ลบ.

- ฝทส.

2.โครงการระบบ

สารสนเทศสําหรับการ

ใหบริการ

1.เพ่ือปรับปรุงเว็บไซตสําหรับ

การใหบริการ

2.เพ่ือปรับปรุงระบบ Mobile 

Application

1.Smart website สามารถใช

บริการได

2.Mobile Application 

สามารถใหบริการได

ม.ิย.2561 

ก.ค.2561

3.00

ลบ.

-  ฝทส.



ยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานประจําป 2561

www.dad.co.th

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีใหทันสมัย

แผน 7 แผนปฏิบัตกิารดิจิทัล (DE)

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมายป 61
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

งบลงทุน งบดําเนินการ

3.โครงการระบบ 

Infrastructure และ

โครงขายคอมพิวเตอร

1.เพ่ือจดัหาเคร่ือง

คอมพิวเตอรสําหรับพนักงาน

ในการใชงาน

2.เพ่ือจดัหาอุปกรณสําหรับ

การกระจายสัญญาณระบบ

เครื่องขายของออฟฟศ ธพส.

แหงใหม

3.เพ่ือจดัหาอุปกรณ Core 

Network Switch สําหรับ

รับรองการใชงาน

1.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร

ดําเนินการแลวเสร็จ

2.Network for new office 

ดําเนินการแลวเสร็จ

3. Core Network Switch 

ดําเนินการแลวเสร็จ

เม.ย.2561 

ม.ิย.2561

ม.ค.2562

8.00

ลบ.

-  ฝทส.
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีใหทันสมัย

แผน 7 แผนปฏิบัตกิารดิจิทัล (DE)

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมายป 61
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

งบลงทุน งบดําเนินการ

4.โครงการระบบความ

ปลอดภัยมาตรฐานและ

การเชื่อมโยง

1.เพ่ือวเิคราะหและคัดกรอง

ขอมูลดานความปลอดภัย เพ่ือ

แจงเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติ

ในระบบสารสนเทศ

2.เพ่ือจดัหาอุปกรณสําหรับ

ตรวจจับปองกันการบุกรุก

โจมตีจากภยัคุกคามในเชิงลึก

1.Cyber Security System 

ดําเนินการแลวเสร็จ

2.Improve Security Attack 

ดําเนินการแลวเสร็จ

พ.ค. 2561

ก.ย.2561

8.00

ลบ.

- ฝทส. 

5.โครงการระบบพฒันา

ความรูและบุคลากรดาน

ดิจิทัล

สรางศักยภาพบุคลากรให

พรอมกับสาํหรับงานและ

สภาพแวดลอมดิจิทัล

1.Digital Workforce 

training

2.KM to Innovation

3.E-learning

ธ.ค.2561 - - ฝทส. 



ยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานประจําป 2561
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ

แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาบุคคล(HRD)

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมายป 61
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

งบลงทุน งบดําเนินการ

1.โครงการพัฒนาและ

ปรบัปรุงระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (Push Up 

HR System)

เพื่อประเมินขีดความสามารถ

ดานการบริหาร การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล และการ

จัดการองคความรูของ ธพส. 

ตามเกณฑมาตรฐานสากล

รายงานผลการประเมินผล

เสร็จทันเวลา

 

Q4/2561 - 2.00

ลบ.

ฝทค.

2. โครงการพัฒนาภาวะ

ผูนําผูบริหารและพนักงาน

ทุกระดับเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลง    

(Leadership for Mega-

Trend Phase 2)

1.เพ่ือพัฒนาบุคลากรทกุระดับ

ใหมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงใน

ยุคเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั

2.เพ่ือพัฒนาบุคลากรทกุระดับ 

การปรบัตัวรองรับการพัฒนา

ไปสู Thailand 4.0 เปนตน

มากกวา

รอยละ 90ผูบริหารและ

พนักงานไดรับการพัฒนาและ

ฝกอบรมในหลักสูตรท่ี

เกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลง

ในยุคเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล

มากกวา

รอยละ 90

- 4.00

ลบ.

 ฝทค.



ยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานประจําป 2561
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ

แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาบุคคล(HRD)

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมายป 61
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

งบลงทุน งบดําเนินการ

3. โครงการพัฒนาระบบ

การจัดการความรูและการ

เปนองคกรแหงการเรียน

เรียน (Knowledge 

Management Phase 1)

เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี   

สําหรับใชเปนชองทางในการ

จัดเก็บ รวบรวมและ

แลกเปล่ียนหรือถายโอนองค

ความรูของบุคลากร

มีระบบ KMS รองรับการ

บริหารจัดการองคความรูของ 

ธพส.

Q4/2561 - 2.50

ลบ.

 ฝทค.

4. โครงการสงเสริม

วัฒนธรรมองคกร 

(CUPIC)

1.เพ่ือนําพฤติกรรมบงชี้ที่ระบุ

ไวในคานิยม CUPIC มาเปน

แนวทางในการจัดกิจกรรม

สงเสริมวัฒนธรรมในการ

ทํางานของ ธพส.

2.เพ่ือใหพนักงานใช คานิยม 

CUPIC ในชีวิตประจําวัน

มีแผนงาน โครงการ และ

กิจกรรมเพื่อสงเสริม

วัฒนธรรมองคกร (CUPIC)

Q4/2561 - 4.00

ลบ.

 ฝทค.



ยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานประจําป 2561
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ

แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาบุคคล(HRD)

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมายป 61
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

งบลงทุน งบดําเนินการ

5. โครงการวางระบบการ

บรหิารและพัฒนาผูสืบ

ทอดตําแหนงรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

(Development 

Successors)

1.เพ่ือการวางระบบการ

บริหาร ผูสบืทอดตําแหนง

รองรับการเปล่ียนแปลง

2.เพ่ือการพัฒนาผูสืบทอด

ตําแหนงรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต

มีรายงานการทบทวน

หลักเกณฑและคณุสมบัติ

สําหรับสรรหาและคัดเลอืกผู

สืบทอดตําแหนง อยาง

ตอเนื่องทุกป

Q1/2561 - 2.00

ลบ.

  ฝทค.

6. โครงการบริหาร

บุคลากรที่มีความสามารถ

สูง (Talent Capital)

เพื่อพัฒนาระบบและยกระดับ

การบรหิารจัดการบุคลากรที่มี

ความสามารถสูง ใหสามารถ

นําแนวคิด และผลงานจาก

การพัฒนาสูการนําไปใชจรงิใน

องคกร

มีระบบการบริหารจัดการ

บุคลากรท่ีมีความสามารถสูงท่ี

ไดรบัความเห็นชอบจาก ธพส.

ธ.ค.2561 - 2.00

ลบ.

  ฝทค.



ยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานประจําป 2561
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ยุทธศาสตรที่ 5 บรหิารจัดการการเงินใหมีประสิทธิภาพ

แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายป 61
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

งบลงทุน งบดําเนินการ

1.แผนการเงนิและ

งบประมาณ

1.บริหารเงิน และจัดสรรงบประมาณ

อยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ

2.ติดตามการใชจายงบประมาณให

เปนไปตามแผน และเพ่ือประโยชน

สูงสุด

รอยละการเบิกจาย

งบประมาณตามแผน

 

รอยละ 100 - 1.03

ลบ.

ฝบช./ฝกง.

2.แผนงบประมาณ 1.บริหารคาใชจาย จดัสรรงบประมาณ

อยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ เพื่อ

ตอบสนองยุทธศาสตรขององคกร

2.ติดตามการใชจายงบประมาณให

เปนไปตามแผน และเพ่ือประโยชน

สูงสุด

จัดทําขอเสนองบประมาณ

ประจําป – ปรับปรุง

ต.ค.2561 - - ฝบช.
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ยุทธศาสตรที่ 5 บรหิารจัดการการเงินใหมีประสิทธิภาพ

แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายป 61
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

งบลงทุน งบดําเนินการ

3.แผนบริหารการเงิน 

ระยะสั้น ระยะยาว ใหเกิด

ประสิทธิภาพ

1.เพ่ือบริหารสภาพคลองทาง

การเงิน สอดคลองตามแผนบรหิาร

หนี้สาธารณะ

2.เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหาร

เงิน ใหมีสภาพคลองดานการเงิน

ระดับความสําเรจ็ในการ

จัดสงแผน สบน.

 

ม.ีค.2562 - - ฝกง.

4.แผนแสวงหาคูความ

รวมมือเพ่ือการพัฒนา

บรกิารดานการเงิน

1.สนับสนุนดานการจัดหาแหลงเงิน

ในการดําเนนิธรุกิจขององคกร

2.จดัหาคูความรวมมือดานการเงิน

เพื่อใหเกิดความคุมคา

ระดับความสําเรจ็ในการ

หาพันธมิตรดานการเงิน

2 สถาบันการเงิน - 0.25 ลบ. ฝกง.

5.แผนการบริหารจัดการ

ดานการเงิน

1.เพ่ือพัฒนาการบรกิารดานการเงนิ

ใหสอดคลองตามแผนยุทธศาสตร

แหงชาติ

2.ลดการใชเงินสดและเช็ค

ความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบ EDC

ธ.ค.2562 1.00

ลบ.

- ฝกง.
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ยุทธศาสตรที่ 6 ยึดม่ันในหลักธรรมาภบิาล บริหารจัดการอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

แผน 9 แผนการกาํกับดูแลกิจการที่ดี

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมายป 61
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

งบลงทุน งบดําเนินการ

1.โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการกํากับดูแล

กิจการที่ดขีอง

คณะกรรมการ ธพส.

เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแล

กิจการที่ดี ของ ธพส.

รอยละความสําเร็จของ

การดําเนินการตามแผน

รอยละ 

100

- 10.95

ลบ.

สายนโยบาย

และกลยุทธ

2. โครงการพัฒนา

กระบวนการบริหารจัดกา

องคกรใหมี

มาตรฐานตามแนวทาง ITA

เพื่อพัฒนากระบวนการบริหาร

จัดการองคกรใหมีมาตรฐานตาม

แนวทาง ITA

รอยละความสําเร็จของ

การดําเนินการตามแผน

รอยละ 

100

- -

3.โครงการศกึษาการจัดทํา

ขอตกลงคุณธรรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกาํกับ

ดูแลกิจการท่ีดี ของ ธพส.

รอยละความสําเร็จของ

การดําเนินการตามแผน

รอยละ 

100

- -

4.โครงการยกระดับองคกร

ย่ังยืนดวยมาตรการสีเขียว

เพื่อพัฒนาองคกรใหดําเนินธุรกจิ

อยางมีธรรมาภิบาลคํานึงถึงสังคม

และสิ่งแวดลอม

รอยละความสําเร็จของ

การดําเนินการตามแผน

รอยละ 

100

- -
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ยุทธศาสตรที่ 6 ยึดม่ันในหลักธรรมาภบิาล บริหารจัดการอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

แผน 9 แผนการกาํกับดูแลกิจการที่ดี

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายป 61
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

งบลงทุน งบดําเนินการ

5.โครงการนาํนโยบายดาน

การกํากับดูแลกิจการที่ดี

ไปสูการปฏิบัติ

เพื่อผลักดันนโยบายดานการกาํกับ

ดูแลกิจการท่ีดลีงไปสูการปฏิบัติ

รอยละความสําเร็จของ

การดําเนินการตามแผน

รอยละ 

100

- 1.50 

ลบ.

สายนโยบาย

และกลยุทธ

6.โครงกาพัฒนาระบบ 

Compliance

เพื่อพัฒนาระบบ Complianceใหมี

มาตรฐาน

รอยละความสําเร็จของ

การดําเนินการตามแผน

รอยละ 

100

- -

7.โครงการเสริมสรางธรร

มาภิบาลใหแก

ผูประกอบการ

เพื่อเสริมสรางความรูใหแก

ผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจใน

ศูนยราชการฯ

รอยละความสําเร็จของ

การดําเนินการตามแผน

รอยละ 

100

- -



ยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานประจําป 2561
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ยุทธศาสตรที่ 6 ยึดม่ันในหลักธรรมาภบิาล บริหารจัดการอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

แผน 9 แผนการกาํกับดูแลกิจการที่ดี

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายป 61
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

งบลงทุน งบดําเนินการ

8.กิจกรรมสรางเครือขาย

ธรรมาภิบาล

เพื่อสรางเครือขายดําเนนิการ

กิจกรรมดานธรรมมาภบิาลขึ้นใน

ศูนยราชการฯ

รอยละความสําเร็จของ

การดําเนินการตามแผน

รอยละ 

100

- - สายนโยบาย

และกลยุทธ

9. ยกระดับรายงานการ

เปดเผยขอมูล/รายงาน

ประจําป

ดาน CG ใหเปนไปตาม

แนวทาง GRI และรัฐบาล

เพื่อพัฒนาการเปดเผยขอมูลให

เปนไปตามาตรฐาน

รอยละความสําเร็จของ

การดําเนินการตามแผน

รอยละ 

100

- -



ยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานประจําป 2561
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ยุทธศาสตรที่ 6 ยึดม่ันในหลักธรรมาภบิาล บริหารจัดการอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

แผน 10 แผนความความรับผดิชอบตอสงัคม

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายป 61
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

งบลงทุน งบดําเนินการ

1.โครงการ CSR AFTER 

PROCESS

1.สรางภาพลักษณองคกร

2.ยกระดับความพึงพอใจผูใชบริการ

ศูนยราชการ

ระดับความพึงพอใจ

ผูเขารวมกิจกรรม/

ผูใชบริการ

 ไมตํ่ากวาระดับ 

4.00

2.00

ลบ.

9.14 

ลบ.

ฝสอ.

แผน 11 แผนบริหารจัดการดานความเสี่ยง

แผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายป 61
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

งบลงทุน งบดําเนินการ

1.แผนบริหารความเสี่ยง 1.เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหาร

ความเส่ียงองคกรใหมีคุณภาพ

2.เพ่ือยกระดับการบริหารความ

เสี่ยงองคกรสูมาตรฐาน

จํานวนกระบวนการท่ี

ไดรบัการปรับปรุง

2 - 0.60 

ลบ.

ฝกบ.



เปาหมายการดําเนินการป 2560-2564
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ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทรัพยสินของรัฐใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม

เปาประสงค KPI
เปาหมาย 5 ป

กลยุทธ งาน/แผนงาน/โครงการ
2560 2561 2562 2563 2564

- องคกรมีการ

เติบโตอยาง

ตอเน่ือง ควบคู

กับการดําเนิน

โครงการเชิง

สังคม

1.ROA 3.29% 0.75% 1.37% 1.56% 1.81% ดานการเงิน

F2. บริหารสินทรัพยให

เกิดประโยชนและคุมคา

F3. สรางการเติบโตของ

สินทรัพย

F4. ริเร่ิมโครงการใหมๆ 

(New S-curve)

 

ผูรับผิดชอบ : ฝพธ.

ผ.1แผนพัฒนา

อสังหาริมทรัพย

ผูรับผิดชอบ : ฝกต.

ผ.2 แผนพัฒนาธรุกิจ

ศูนยราชการ

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.มูลคาโครงการ

  ลงทุนใหม 

(New S-curve)

- 500 ลบ. 500 ลบ. 500 ลบ. 500 ลบ.

5.กําไรตอรายได 19.66 ลบ. 5.86 ลบ. 10.11 ลบ. 11.27 ลบ. 12.84 ลบ.



เปาหมายการดําเนินการป 2560-2564
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการใหบริการและบรหิารจัดการอาคาร

เปาประสงค KPI
เปาหมาย 5 ป

กลยุทธ
งาน/แผนงาน/

โครงการ2560 2561 2562 2563 2564

- สรางความพึง

พอใจใหกับลูกคา

- มกีระบวนการ

บรหิารจัดการ

อาคารท่ีได

มาตรฐาน

6.ระดับความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ

≥4.00-

4.20 

≥4.10-

4.30 

≥4.10-

4.30 

≥4.15-

4.35 

≥4.20-

4.40 

ดานลูกคา

C1.สรางความพึงพอใจ

ใหกบัลูกคาและผูมีสวนได

สวนเสีย

C2. ยกระดับการใหบริการ

C3.ส่ือสารและสราง

ภาพลักษณองคกรเชิงรุก

ดานกระบวนการ

P1.  ยกระดับการบริหาร

จัดการอาคารหรือโครงการ

ใหไดมาตรฐาน

 

ผูรับผิดชอบ : ศวบ.

ผ.3 แผนยกระดับ

มาตรฐานการบริการ

ผ.4 แผนบริหารจัดการ

อาคาร

ผูรับผิดชอบ : ฝสอ.

ผ.5 แผนเสริมสราง

ภาพลักษณองคกร 

 

7.จํานวนมาตรฐานใน

การบริหารจัดการ

1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เร่ือง 1 เรื่อง 1 เร่ือง

8.รอยละความสําเรจ็

ตามแผนมาตรฐาน

อาคาร

รอยละ

100 

รอยละ

100  

รอยละ

100  

รอยละ

100  

รอยละ

100  

9.จํานวนเทคโนโลย/ี

นวัตกรรมบริหาร

จัดการ

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ



เปาหมายการดําเนินการป 2560-2564
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีใหทันสมัย

เปาประสงค KPI
เปาหมาย 5 ป

กลยุทธ งาน/แผนงาน/โครงการ
2560 2561 2562 2563 2564

- ระบบงานและ

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมี

ประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว ถูกตอง 

แมนยํา

10.จํานวน

กระบวนการ

ทํางานท่ีมีการ

พัฒนาปรับปรุง

2 

กระบวนการ

3 

กระบวนการ

4 

กระบวนกา

ร

5 

กระบวนกา

ร

5 

กระบวนการ

ดานกระบวนการ

P2. พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศให

ทันสมัย

P3. การบรหิารจัดการ

Outsource และสราง

ความรวมมือกับพันธมิตร

P4.  ออกแบบและ

ปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน

ผูรับผิดชอบ : ฝทค.

ผ.6 แผนการบริหาร

ทรพัยากรบุคคล (HRM)

ผูรับผิดชอบ : ฝทส.

ผ.7 แผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล (DE)

 

11.มาตรฐาน

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

1 มาตรฐาน 1 มาตรฐาน 1 มาตรฐาน 1 มาตรฐาน 1 มาตรฐาน

12.ระบบการ

บริหารจัดการ

ฐานขอมูล

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ

13.คะแนนการ

บริหารจัดการ

องคกร

≥4.0 ≥4.0 ≥4.0 ≥4.0 ≥4.0 



เปาหมายการดําเนินการป 2560-2564
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ

เปาประสงค KPI
เปาหมาย 5 ป

กลยุทธ งาน/แผนงาน/โครงการ
2560 2561 2562 2563 2564

- สรางความผูกพัน

-บุคลากรมีความ

เชี่ยวชาญและมีขีด

ความสามารถสูง

14. จํานวนพนักงาน

ทีไ่ดรับการพัฒนา

และเตรียมความ

พรอม

รอยละ90 รอยละ90 รอยละ90  รอยละ90 รอยละ90 ดานการเรียนรูและการเติบโต

L3.  พฒันาบุคลากรใหเปน

มืออาชีพ

L4. ถายทอดคานิยม และ

ยกระดับเปนวัฒนธรรม

องคกร

L5. สรางความภักดีผูกพัน

แกบุคลากร

 

ผูรับผิดชอบ : ฝทค.

ผ.6 แผนพัฒนาบุคคล (HRD)

 

15.ระดบัความ

ผูกพันและความ

พึงพอใจของ

บุคลากร

>3.71 >3.81 >3.91 >4.01 >4.11 

16.คะแนน

ดาน HR

>3.70 >3.80 >3.90 >3.40 >4.10 



เปาหมายการดําเนินการป 2560-2564
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ยุทธศาสตรที่ 5 บรหิารจัดการการเงินใหมีประสิทธิภาพ

เปาประสงค KPI
เปาหมาย 5 ป

กลยุทธ งาน/แผนงาน/โครงการ
2560 2561 2562 2563 2564

- ผลประกอบการ

ทางการเงินที่

เหมาะสม และ 

มีฐานะการเงิน

ม่ันคง

17.กําไรตอหัว 4.38 ลบ. 0.96 ลบ. 1.70 ลบ. 1.88 ลบ. 2.13 ลบ. ดานการเงิน

F1.บริหารจัดการทาง

การเงินใหมีประสิทธิภาพ

 

ผูรับผิดชอบ : 

ฝบช. และ ฝกง.

ผ.8 แผนการเงิน

งบประมาณ

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



เปาหมายการดําเนินการป 2560-2564
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ยุทธศาสตรที่ 6 ยึดม่ันในหลักธรรมาภบิาล บริหารจัดการอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เปาประสงค KPI
เปาหมาย 5 ป

กลยุทธ งาน/แผนงาน/โครงการ
2560 2561 2562 2563 2564

- ผูมีสวนไดสวน

เสียใหความ

เช่ือม่ันไววางใจ

ตอ ธพส. 

19.คะแนนบทบาท 

คณะกรรมการ

4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 ดานการเรียนรูและ

เติบโต

L1. ยึดหลักธรรมา               

ภบิาล

L2. รับผิดชอบตอ

สังคมและ

ส่ิงแวดลอม

ดานกระบวนการ

P5. บริหารความ

เสี่ยงตามมาตรฐาน 

COSO ERM 

ผูรับผิดชอบ : ผช.นบ. 

ผ.9 แผนการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี (CG)

ผูรับผิดชอบ : ฝสอ. 

ผ.10 แผนความ 

รับผิดชอบตอสังคม

ผูรับผิดชอบ : ฝกบ. 

ผ.11 แผนบริหาร

ความเส่ียง

20.คะแนนดาน 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.ระดบัความ

พึงพอใจผูเขา

รวมกิจกรรม

รอยละ 

90  

รอยละ     

90  

รอยละ  

90  

รอยละ             

90  

รอยละ      

90  


