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คำนำ 
 

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ มีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้อยู่อาศัย ภายใต้วิสัยทัศน์ “การเคหะแห่งชาติ  เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย  ชุมชน  
และเมือง เพ่ือให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดี” 

การเคหะแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่ามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนิน

ภารกิจขององค์กร โดยให้ความสำคัญผ่านการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดี

ในการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม จึงได้ดำเนินการจัดทำ

แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ

เคหะแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเรียนรู้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่ม ประกอบด้วย  (1) กลุ่ม

ลูกค้า (2) หน่วยนโยบายและผู้ถือหุ้นภาครัฐ (3) บุคลากร (4) ผู้ส่งมอบ (5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (6) สังคม 

ชุมชน สื่อมวลชน พัฒนากระบวนการสร้างความสัมพันธ์ และความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งเพ่ือ

ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำกลยุทธ์ ทิศทาง แผนการดำเนินงานขององค์กร และตอบเกณฑ์การประเมินผลการ

ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) ด้านการ

มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

รวมไปถึงการสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาด โดยคำนึงถึงเกณฑ์ประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคู่มือการ

ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยอ้างอิงหลักการ

แนวคิดที ่ เป ็นสากลของกระบวนการสร ้างความสัมพันธ ์ก ับผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ีย AA1000 Stakeholder 

Engagement Standard (AA1000SES)  และระบบประเม ินผลค ุณภาพร ัฐว ิสาหก ิจ  ( State Enterprise 

Performance Appraisal: SEPA) และเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: 

TQA) ซึ ่งมีพื ้นฐานมาจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige 

National Quality Award (MBNQA) รวมทั้งได้พิจารณาถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การ

เคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2562)  

ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์และการสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  จึงต้องอาศัย

กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการ ความ

คาดหวัง ความกังวล ของมีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วน เพื่อสร้างการยอมรับและนำไปสู่แนวทางในการ

ขับเคลื่อนองค์กรต่อไป 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพ่ือสังคม การเคหะแห่งชาติ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ มีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้อยู่อาศัย ภายใต้วิสัยทัศน์ “การเคหะแห่งชาติ  เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย  ชุมชน  
และเมือง เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดี” ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว
ต้องบูรณาการและร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึง
เป็นสิ่งจำเป็น นอกจากนั้นการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะช่วยสร้างความได้เปรียบของการแข่งขันทางธุรกิจ  
และสามารถนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำกลยุทธ์ ทิศทาง แผนการดำเนินงาน และแนวทางในการพัฒนาองค์กร 
ทำให้การดำเนินงานตามภารกิจหลัก และภารกิจอื ่น ของการเคหะแห่งชาติประสบความสำเร็จ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  

จากภารกิจและการดำเนินงานดังกล่าว การเคหะแห่งชาติจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ปี 2563 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเรียนรู้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่ม ประกอบด้วย  (1) กลุ่มลูกค้า (2) หน่วย
นโยบายและผู้ถือหุ้นภาครัฐ (3) บุคลากร (4) ผู้ส่งมอบ (5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (6) สังคม ชุมชน สื่อมวลชน 
เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างความสัมพันธ์ และความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถตอบเกณฑ์การ
ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model: SE-
AM) ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงการสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาด โดยคำนึงถึงความสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินผล
การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) รวมทั้ง
ได้พิจารณาถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง ปี 2562)  

สำหรับกระบวนการดำเนินงาน ได้มีการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง ปี 2562) บริบทองค์กร และทบทวนการจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำรวจและวิเคราะห์ระดับการ
รับรู้ ความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวล ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียตามท่ีได้จัดกลุ่มไว้ รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ปี 2563 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2564 และเผยแพร่แผน
แม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 
2564 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ 
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ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ “เป็นหน่วยงานหลกัท่ี 

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื ่อมั่น ในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายรัฐบาล” และได้กำหนด

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 2 ข้อ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
1. ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็น
พันธมิตรและความผูกพันกับการเคหะแห่งชาติ 

1. สร้างความผูกพันให้กับองค์กรด้วยการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของการเคหะแห่งชาติด้านการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐและเอกชนเพื่อ
ผลักดันให้สนับสนุนภารกิจของการเคหะแห่งชาติ 

 

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้มีการจัดทำแผนงานของแผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการระบุ

ตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีรายละเอียด ดังนี้ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แผนงาน 
1. ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นพันธมิตรและ
ความผูกพันกับการเคหะแห่งชาติ 

1. ความสำเร็จในการจัดทำแผนแม่บท
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแผนประจำปี 
(ร้อยละ) 
2. ความสำเร็จในการดำเนินงานตาม
แผนประจำปี (ร้อยละ) 
3. คะแนน Enabler ด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (ร้อยละ) 
4. ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กร (ร้อยละ) 
 
 

แผนงานที่มีการดำเนินการอยู่ในแผน
ของฝ่าย 
1. การจัดทำรายงานความยั่งยืน 
2. การสร้างความผูกพันภายใน
องค์กรต่อการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แผนงานที่ยังไม่มีการดำเนินการใน
แผนของฝ่าย 
1. แผนงานบริหารยกระดับ
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. แผนงานการสำรวจความพึงพอใจ
ต่อองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แผนงาน 
2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือ
ภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของการเคหะแห่งชาติด้าน
การยกระดับคุณภาพชีวิต 

1. อัตราการรับรู้ วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
แผนยุทธศาสตร์ (ร้อยละ) 
2. อัตราการรับรู้ข่าวสารขององค์กร 
(ร้อยละ) 

แผนงานที่มีการดำเนินการอยู่ในแผน
ของฝ่าย 
1. แผนสำรวจภาพลักษณ์ความ
เชื่อมั่นองค์กรและภาพลักษณ์ด้าน
ความโปร่งใส 
2. แผนสำรวจการรับรู้ วิสัยทศัน์ 
ค่านิยม แผนยุทธศาสตร์ และ 
ข่าวสารขององค์กร 

 

ด้านการถ่ายทอดแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ ดำเนินงานโดยการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท และ
แผนการสร้างความสัมพันธ์ โดยที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นผู้ประสานงาน รวบรวม วิเคราะห์ 
และสรุปผลในภาพรวมเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะมีการทบทวนกระบวนการถ่ายทอด 
ติดตาม และประเมินผลแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

จากการถ่ายทอดแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติสู่การปฏิบัติ หากมีการดำเนินการและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและ
บุคลากรของการเคหะแห่งชาติ ทุกระดับจะช่วยขับเคลื่อนให้แผนการดำเนินงานเปิดประสิธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับผู้มีส่วนมีส่วนเสีย เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับองค์กร เป็นแรงผลักดันและสนับสนุนองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

บทที่ 1 

บทนำ 
 

1. หลักการ และเหตุผล  
 รัฐบาลมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ และการจัด
สวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย โดยได้
มอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สร้างโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งมีเป้าหมายในการ
ส่งเสริมและพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน การสร้างระบบการเงินและสินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัย การยกระดับ 
การบูรณาการด้านบริหารจัดการที่อยู่อาศัย การส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน และการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  

การเคหะแห่งชาติมีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง รวมถึงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวต้องบูรณาการและร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเชื่อมโยงงานการ
ทำงานระหว่างกัน ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะช่วงสร้างความ
ได้เปรียบของการแข่งขันทางธุรกิจ และสามารถนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำกลยุทธ์ ทิศทาง แผนการดำเนินงาน 
และแนวทางในการพัฒนาองค์กร ทำให้การดำเนินตามภารกิจหลัก และภารกิจอ่ืน ของการเคหะแห่งชาติประสบ
ความสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยเฉพาะในเรื่องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีรายได้น้อย ให้มี
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีในที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ในระดับราคาที่ สามารถรับภาระได้ ในชุมชนที่มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ที่ว่า “คนไทยทุกคนมีท่ีอยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีในปี 2579 (Housing For All) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) และยุทธ์
ศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)  

การเคหะแห่งชาติได้จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย  (1) 
กลุ่มลูกค้า (2) หน่วยนโยบายและผู้ถือหุ้นภาครัฐ (3) บุคลากร (4) ผู้ส่งมอบ (5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (6) 
สังคม ชุมชน สื่อมวลชน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้การเคหะแห่งชาติเห็นควรดำเนินการจัดทำแผนแมบ่ท
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อศึกษาและเรียนรู้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่ม และพัฒนากระบวนการสร้างความสัมพันธ์ 
และความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 2.2 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำกลยุทธ์ ทิศทาง แผนการดำเนินงานขององค์กร และตอบเกณฑ์การ
ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model:  
SE-AM) ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า 

2.3 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงการสร้างโอกาส
ใหม่ทางการตลาด  
 

3. กรอบแนวคิด 
 การจัดทำแผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 -2570 แผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การเคหะแห่งชาติ กำหนดกรอบแนวคิดในการจัดทำ โดยใช้เกณฑ์ประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคู่มือการ
ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยอ้างอิงหลักการ
แนวคิดที ่ เป ็นสากลของกระบวนการสร ้างความสัมพันธ ์ก ับผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วน เส ีย AA1000 Stakeholder 
Engagement Standard (AA1000SES)  และระบบประเม ินผลค ุณภาพร ัฐว ิสาหก ิจ  (State Enterprise 
Performance Appraisal: SEPA) และเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: 
TQA) ซึ ่งมีพื ้นฐานมาจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige 
National Quality Award (MBNQA) เพื ่อให้รัฐวิสาหกิจรับทราบ เรียนรู ้ คาดการณ์ถึงความต้องการ ความ
คาดหวัง และความกังวล ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีระบบ 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

กรอบหลักการ / แนวคิดเพื่อการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 
 

ภาพแสดง 1 : กรอบหลักการ/แนวคิดเพื่อการมุ่งเน้นผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มา : คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

หลักเกณฑ์การประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของรัฐวิสาหกิจประกอบด้วยหลักเกณฑ์สำคัญ 8 ด้าน ประกอบด้วย 

 
 

ภาพแสดง 2 : หลักเกณฑ์การประเมินการมุ่งเน้นผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มา : คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) 

 

4. วิธีการดำเนินงาน 
 1. วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2562) บริบท
องค์กร และทบทวนการจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2. สำรวจและวิเคราะห์ระดับการรับรู้ ความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวล ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่ได้จัดกลุ่มไว้ รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 3. จัดทำแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ประจำปี 2564  
 4. เผยแพร่แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ประจำปี 2564 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

บทที่ 2 
ขั้นตอนการดำเนินงาน เรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

1. เป้าหมาย 

การเคหะแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่ามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนิน

ภารกิจขององค์กร โดยให้ความสำคัญผ่านการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดี

ในการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม ดังนั้น การสร้าง

ความสัมพันธ์และการสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงต้องอาศัยกระบวนการสร้างความสัมพันธ์

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล ของ  

มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วน เพ่ือสร้างการยอมรับและนำไปสู่แนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไป 

 เป้าหมายของการจัดทำกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือให้องค์กรรับทราบถึงความ

ต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของกลุ ่มผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย และใช้ข้อมูลเหล่านี ้จ ัดทำแผนการสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถรายงานวิเคราะห์วัตถุประสงค์และ

ขอบเขตการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายงานระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสามารถระบุประเด็น

ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายงานการจัดลำดับความสำคัญและร่างแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2. วัตถุประสงค์ 

 กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ

รวบรวม วิเคราะห์ ติดตามและรายงานผลการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการเคหะแห่งชาติได้

อย่างเป็นระบบ โดยอ้างอิงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอดคล้องกับแนวทางสากลของการมีส่วน

ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) ทั้งนี้ ผลการสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยให้การเคหะแห่งชาติ สามารถกำหนดทิศทางและกระบวนการดำเนินงาน

เพ่ือสร้างความผูกพันและความภักดีระหว่างการเคหะแห่งชาติกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. นิยามและขอบเขตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการเคหะแห่งชาติ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการเคหะแห่งชาติ หมายถึง บุคคล ชุมชน หรือองค์กร ที่สร้างผลกระทบต่อการ

ดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ และ/หรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ทั้งนี้  การ

เคหะแห่งชาติ ได้ดำเนินการทบทวนลำดับความสำคัญและเหตุผลการเลือกกลุ่มเป้าหมาย/กำหนดเป้าหมาย

ความสำเร็จของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม รวมถึงแนวนโยบายและทิศทางของ
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

องค์กร โดยมีการทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงได้ร่วมการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ (ตามกระบวนการทบทวนกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ขององค์กร) มีการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป็น 6 กลุ่ม ได้แก ่

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นิยาม 
1. ลูกค้า กลุ่มลูกค้าเชิงสังคม และกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ 
2. หน่วยนโยบายและผู ้ถือ

หุ้นภาครัฐ 
ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการคลัง  
(สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
สำน ักงบประมาณ สำน ักงานบร ิหารหน ี ้ สาธารณะ กรมบ ัญช ีกลาง ) 
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

3. บุคลากร แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
1. ผู้บริหารระดับสูง 
2. ผู้บริหารระดับกลาง 
3. ผู้บริหารระดับต้น 
4. พนักงานระดับปฏิบัติการ 
5. ลูกจ้างเหมาบริการ 

4. ผู้ส่งมอบ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทรับจ้างบริหารชุมชน CEMCO บริษัทตัวแทนขาย 
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงิน การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง 

การประปาส่วนภูมิภาค ระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
6.  สังคม/ 

ชุมชน/ 
สื่อมวลชน 

•  ผู้นำหรือกลุ่มองค์กรชุมชนหรือกลุ่มคนโดยรอบโครงการของการเคหะแห่งชาติ 

•  ชุนชนโดยรอบโครงการของการเคหะแห่งชาติ รัศมี 1 กิโลเมตร 

•  บุคคลหรือกลุ ่มคนที่เป็นสื ่อกลางนำข่าวสารของการเคหะแห่งชาติ ไปสู่
ประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ  

อย่างไรก็ตามการเคหะแห่งชาติได้มีการทบทวนความสำคัญของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอ 

เนื ่องจากการเปลี ่ยนแปลงในแผนยุทธศาสตร์ของการเคหะแห่งชาติ อาจส่งผลให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงของ

ผลกระทบและขอบเขตของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

4. บทบาทและความรับผิดชอบ 

 บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทและความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ • กำหนดนโยบายและเป้าหมายสำหรับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียของการเคหะแห่งชาติ 

• พิจารณาและอนุมัติประเด็นที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กร 

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

• สื ่อสารแนวทางและข้อเสนอแนะที ่ได้จากคณะกรรมการการเคหะ
แห่งชาติให้กบัหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

• กำหนดนโยบายเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งถ่ายทอดข้อคิดเห็นและประเด็น
สำคัญ ที่เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะทำงานด้านการมุ ่งเน้นลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรวบรวม
ผลการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 

• สรุปผลการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำเสนอในรายงาน 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพ่ือ
สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• ดำเนินการตามแนวทางที่วางไว้โดยคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  
ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และคณะกรรมการที่กำกับดูแล 

• ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในขอบเขต
รับผิดชอบ 

• ติดตามการดำเนินการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรายงานผล
รายไตรมาสหรือเมื่อมีการเปลี ่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์องค์กรต่อผู้บริหาร 

   ตารางที่ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

5. ข้ันตอนการดำเนินงาน 

 5.1 การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น  

8 กลุ่ม (อ้างอิงจากคู่มือ CG) ได้แก่ 1. ลูกค้า 2. หน่วยนโยบายและผู้ถือหุ้นภาครัฐ 3. บุคลากร 4. ผู้ส่งมอบ  

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. สังคม/ชุมชน/สื่อมวลชน 7. เจ้าหนี้ 8. คู่แข่ง ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้จัดการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี ่ยวข้องในการดำเนิน งานในขอบเขตที่

หน่วยงานดังกล่าวรับผิดชอบโดยตรง แยกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กำหนดในระดับองค์กร การระบุผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่ชัดเจนจะช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ซึ่งรวมถึงจัดทำแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

  ปัจจัยในการพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 

  - ความรับผิดชอบ หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวเนื่องในทางกฎหมาย การเงินหรือการดำเนิน

ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสัญญา นโยบาย หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของการเคหะแห่งชาติ 

  - อิทธิพล หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งมีอิทธิพลหรือมีผลต่อการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ในการ

ที่จะบรรลุเป้าหมายของการเคหะแห่งชาติ โดยที่บุคคลนั้นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ

ในการตัดสินใจของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งการกระทำของบุคคลนั้นอาจส่งเสริมหรือขัดขวางการดำเนินงานของการ

เคหะแห่งชาติ 

  - ความสัมพันธ์ หมายถึง บุคคลผู้ซึ ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเคหะแห่งชาติอย่างใกล้ชิด เช่น 

พนักงานที่ทำงานให้กับการเคหะแห่งชาติมาเป็นระยะเวลายาวนาน ผู้รับเหมารายวัน หรือผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณ

ใกล้เคียงโครงการที่การเคหะแห่งชาติตั้งอยู่ 

  - การพึ่งพาองค์กร หมายถึง บุคคลผู้ซึ ่งขึ ้นกับผลการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ เช่น 

พนักงานและครอบครัวของพนักงาน ลูกค้าของการเคหะแห่งชาติ 

  - การเป็นตัวแทน หมายถึง บุคคลผู้ซึง่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของกลุ่มบุคคล เช่น ผู้นำ

ชุมชน ตัวแทนของสหภาพแรงงาน เป็นต้น 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

  หลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการเคหะแห่งชาติ และผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียในภาพรวมแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาจากข้อคำถามพ้ืนฐาน เพื่อระบุรายชื่อของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียให้มีความจำเพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน ดังต่อไปนี้ 

  - หน่วยงาน บุคคลและกลุ่มบุคคล ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ 

  - หน่วยงาน บุคคลและกลุ่มบุคคลหรือบริษัทฯ ที่อาจทำให้โครงการ / กิจกรรม / การดำเนินงาน

ของการเคหะแห่งชาติไม่ประสบความสำเร็จหรือเกิดความล่าช้า 

  - หน่วยงาน บุคคลและกลุ่มบุคคล ที่เคยต่อต้านโครงการ / กิจกรรม / การดำเนินงานของการ

เคหะแห่งชาติในอดีต หรือมีความเสี่ยงที่จะทำการต่อต้านหรือมีพฤติกรรมการต่อต้านโครงการ / กิจกรรม /  

การดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ 

  - หน่วยงาน บุคคลและกลุ่มบริษัทฯ ที่ควรจะเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานของการ

เคหะแห่งชาติ แตก่ารเคหะแห่งชาติไม่เคยเข้าไปพบปะหารือมาก่อน 

  ทั้งนี้ การระบุผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรมีความสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการมีส่วน

ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการเคหะแห่งชาติ ตามท่ีคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกำหนด 

 5.2 การจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดลำดับความสำคัญ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้แนวทางในการพิจารณาความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 

  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดขององค์กรตามที่ได้มีการกำหนด 6 กลุ่ม จะได้รับผลกระทบมากที่สุด

เรียงไปจนน้อยที่สุดจากการประเมินในเบื้องต้น โดยพิจารณาในแต่ละช่วงของกิจกรรม 

  - ประโยชน์สูงสุดอันจะได้รับจากการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย 

  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ให้การสนับสนุนหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลงขององค์กร รวมทั้งการหา

เหตุผลเพื่อรองรับ ซึ่งอาจส่งผลรุนแรงต่อองค์กรและการดำเนินงาน 

  - กระบวนการมีส่วนได้ส่วนเสียนั้นควรมีลักษณะเช่นใด และเป็นแนวทางที่ถูกบังคับโดยกฎหมาย

หรือไม ่
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนหรือกลุ่มใดจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากแนวโน้มผลกระทบจาก

สิ่งแวดล้อมและสังคมในบริเวณท่ีมีหรือรอบๆ บริเวณท่ีมีการจัดตั้งโครงการของการเคหะแห่งชาติ 

  - กระบวนการพิเศษในระดับเบื้องต้นในการเยียวยาและช่วยเหลือกลุ่มที่มีแนวโน้มและความเสี่ยง

ในการได้รับผลกระทบ 

  - ขั้นตอนใดของกระบวนการพัฒนาโครงการ เช่น ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก่อสรา้ง 

ขั้นตอนการปฏิบัติการ หรือขั้นตอนในการรื้อถอน และอ่ืนๆ ก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงที่สุด 

  - ผลประโยชน์ที ่หลากหลายของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไร และมีอิทธิพลอย่างไรต่อการ

ดำเนินงาน 

  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะช่วยพัฒนาการออกแบบกิจกรรม/โครงการหรือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่

เกิดข้ึนจากการปฏิบัติการ 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 

2 ประการ ได้แก่ อิทธิพลของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนิน งานและผลกระทบจากการดำเนินงานของ 

การเคหะแห่งชาติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รูปที่ 1) การจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยให้องค์กร

สามารถบริหารจัดการประเด็น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

    

    

    

    

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงตารางการจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เกณฑ์การประเมินระดับอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตารางท่ี 2) และเกณฑ์การประเมินระดับ

ผลกระทบจากการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตารางที่ 3) แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 

ได้แก่ สูง ปานกลาง น้อย และเล็กน้อย และผลการประเมินความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพิจารณาใน

ทั้งสองมิติ สามารถแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 4 กลุ่ม (ตารางที่ 4) ซึ่งจะมีความเชื่อ มโยงต่อการพัฒนา

แผนการมีส่วนร่วมและติดตามผลการดำเนินงานในลำดับถัดไป 
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ผลกระทบจากการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผ ู ้ ม ี ส ่ วน ได้ ส ่ วน เส ี ยท ี ่ ไ ด ้ รั บ

ผลกระทบอย่างไม่มีนัยสำคัญ อัน

เนื ่องมาจากการดำเนินงานของ

การเคหะแห่งชาติ แต่มีมีอิทธิพล

อย่างมากต่อการดำเนินงานของ

การเคหะแห่งชาติ 

 

ผ ู ้ ม ี ส ่ วน ได้ ส ่ วน เส ี ยท ี ่ ไ ด ้ รั บ

ผลกระทบอย่างมีน ัยสำคัญอัน

เนื ่องมาจากการดำเนินงานของ

การเคหะแห่งชาติ และมีอิทธิพล

อย่างมากต่อการดำเนินงานของ

การเคหะแห่งชาติ 

ผ ู ้ ม ี ส ่ วน ได้ ส ่ วน เส ี ยท ี ่ ไ ด ้ รั บ

ผลกระทบอย่างไม่มีนัยสำคัญอัน

เนื ่องมาจากการดำเนินงานของ

การเคหะแห่งชาติ และมีอิทธิพล

น้อยต่อการดำเนินงานของการ

เคหะแห่งชาติ 

 

ผ ู ้ ม ี ส ่ วน ได้ ส ่ วน เส ี ยท ี ่ ไ ด ้ รั บ

ผลกระทบอย่างมีน ัยสำคัญอัน

เนื ่องมาจากการดำเนินงานของ

การเคหะแห่งชาติ แต่มีมีอิทธิพล

น้อยต่อการดำเนินงานของการ

เคหะแห่งชาติ 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

ตารางที่ 2  ระดับอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงาน 

ระดับอิทธิพลของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รายละเอียด 

สูง (4) - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญอย่างยิ่งต่อการยอมรับการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ซึ่ง
อาจส่งผลต่อการหยุดดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย ทิศทาง หรือกลยุทธ์  ของ 
การเคหะแห่งชาติ ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในความสำเร็จของการดำเนินงานของการเคหะ
แห่งชาติ 
- ข้อกังวล/ข้อร้องเรียนที ่ได้ร ับจากผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียต้องได้รับการพิจารณาและ
ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดข้อกังวล/ข้อร้องเรียนดังกล่าวซ้ำ 

ปานกลาง (3) - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยอมรับการดำเนินการของการเคหะแห่งชาติ 
แต่ไม่ส่งผลให้เกิดการหยุดดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนเกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ มีสิทธิ
เรียกร้องหรือป้องกันสิทธิได้ตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนจากนายจ้าง 
- ข้อกังวล/ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการพิจารณาและดำเนินการ
แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิด ข้อกังวล/ข้อร้องเรียนดังกล่าว
ซ้ำ 

น้อย (2) - ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่มีส่วนสำคัญต่อการสร้างความเชื ่อมั ่นของการเคหะแห่งชาติ  
ต่อสาธารณชน 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ แต่มีสิทธิ
เรียกร้องหรือป้องกันสิทธิได้ตามกฎหมาย 
- ข้อกังวล/ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการพิจารณาและดำเนินการ
แก้ไขอย่างเหมาะสม 

เล็กน้อย (1) - ข้อกังวล/ข้อร้องเรียนที ่ได้ร ับจากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั้งภายในหรือภายนอก 
การเคหะแห่งชาติ ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 

 

 
16 

 

(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

ตารางที่ 3  ระดับผลกระทบจากการดำเนินการของการเคหะชาติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

ผลกระทบจากการ
ดำเนินงานของการ
เคหะแห่งชาติต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รายละเอียด 

สูง (4) - การดำเนินงานด้านกายภาพ ส่งผลกระทบต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรุนแรง เช่น  
การบาดเจ็บอย่างรุนแรง ทุพลภาพหรือสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สิน 
- การดำเนินงานตามนโยบายของการเคหะแห่งชาติ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่นั้นๆ โดยยากที่จะแก้ไขหรือประนีประนอมได้ 
- การดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนหรือบริเวณที่ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอาศัยอยู่ หรือดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 
- การเคหะแห่งชาติไม่สามารถควบคุม หรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ทำให้สูญเสียการยอมรับหรือ
ได้รับการลงโทษ รวมทั้งการฟ้องร้องเพ่ือให้มีการจ่ายค่าชดเชย 

ปานกลาง (3) - การดำเนินงานด้านกายภาพและการจัดการตามนโยบายของการเคหะแห่งชาติ ส่งผล
กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับปานกลาง โดยผลกระทบทางกายภาพ ทำให้เกิดการ
บาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ แต่ไม่ถึงทุพลภาพหรือเสียชีวิต 
- การดำเนินงานตามนโยบายของการเคหะแห่งชาติ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ในบางส่วน ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นั้นๆ แต่อยู่ใน
ระดับท่ีสามารถจัดการแก้ไข ประนีประนอมได้  
- การดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือบริเวณท่ีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอาศัยอยู่ หรือดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 
- การเคหะแห่งชาติสามารถควบคุมผลกระทบที ่เกิดขึ ้นกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่
ผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิด
ความไม่พอใจ 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

ผลกระทบจากการดำเนินงานของ
การเคหะแห่งชาติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 
รายละเอียด 

น้อย (2) - การดำเนินงานด้านกายภาพและการจัดการตามนโยบายของการเคหะ
แห่งชาติ ส่งผลกระทบต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับเพียงเล็กน้อย โดย
ผลกระทบทางกายภาพ ทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย แต่ไม่ถึงบาดเจ็บ  
- การดำเนินงานตามนโยบายของการเคหะแห่งชาติ อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินเพียงเล็กน้อย ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นั ้นๆเพียงเล็กน้อย และองค์กรสามารถบรรเทา
ผลกระทบที่ได้เกิดกับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียได้อย่างเหมาะสม 
- การเคหะแห่งชาติสามารถควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรเพียง
เล็กน้อย ไม่มีผลต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เล็กน้อย (1) - การดำเนินงานด้านกายภาพและการจัดการตามนโยบายของการเคหะ
แห่งชาติ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีผลกระทบเพียง
เล็กน้อย       
- การเคหะแห่งชาติสามารถสื่อสารในแง่การดำเนินงานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรสามารถรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ได้ 
ผ่านการสื่อสารองคก์รและกิจกรรมในการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
18 

 

(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

ตารางที่ 4 ระดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โซนสี ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย 
โซนสีแดง สูง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากการดำเนินงาน

ของการเคหะแห่งชาติ และมีอิทธิพลอย่างมากต่อการดำเนินงานของการเคหะ
แห่งชาติ 

โซนสีเขียว ปานกลาง ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียที ่ได้ร ับผลกระทบอย่างไม่มีน ัยสำคัญ อันเนื ่องมาจากการ
ดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ แต่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการดำเนินงานของการ
เคหะแห่งชาติ 

โซนสีส้ม น้อย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากการดำเนินงาน
ของการเคหะแห่งชาติ แต่มีอิทธิพลน้อยต่อการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ 

โซนสีฟ้า เล็กน้อย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบอย่างไม่มีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากการดำเนินงาน
ของการเคหะแห่งชาติ และมีอิทธิพลน้อยต่อการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ 

  

 5.3 การจัดทำแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกำหนดแนวทางที่

ชัดเจนสำหรับการตอบสนองต่อความต้องการและประเด็นที่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจ โดยสามารถใช้

รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ตามท่ีกำหนดใน ตารางที ่5 เพื่อออกแบบแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสม

สำหรับแต่ละกลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนนำเสนอแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียให้

ผู้บังคับบัญชา/ผู้อำนวยการฝ่าย พิจารณาเพื่ออนุมัต ิ

 ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม นำเสนอประเด็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้แผนการสร้างความสัมพันธ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน และสะท้อนต่อประเด็นด้านความยั่งยืน

ของการเคหะแห่งชาติอย่างแท้จริง 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

ตารางที่ 5 รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
ตามระดับ

ความสำคัญ 

 
วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม 

รูปแบบการมีส่วนร่วม 

สูง การมีส่วนร่วมพร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
 
เน ื ่องจากผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียมีความสำคัญใน
ระดับสูง การเคหะแห่งชาติควรจัดทำแผนการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เพ่ือ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และ
สานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การสื่อสารสองช่องทาง                 
(Two – way communication)         
ซึ่งเน้นการพิจารณาร่วมกันระหว่างการ
เคหะแห่งชาติและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
เช่น  

• การปรึกษาหารือ 

• การจัดเสวนาเพื ่อแลกเปลี ่ยนความ
คิดเห็น                                                                                                                                                                                  

ปานกลาง การตอบสนองต่อความต้องการ/ข้อกังวลของ                
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจมีอิทธิพลและได้รับ
ผลกระทบจากการดำเน ินงานของการเคหะ
แห่งชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้จึงควรได้รับการ
สื ่อสารให้ทราบถึงข่าวหรือการดำเนินงานของ
องค์กร ที่อาจส่งผลกระทบได้ 

การสื่อสารช่องสองทางแบบจำกัด 
(Limited Two – way 
Communication) เช่น 

• การสัมภาษณ์ 

• การจัดประชุมสัมมนา 

• การจัดประชุมสาธารณะ 

• การจัดทำแบบสอบถาม 

น้อย 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียตามระดับ
ความสำคัญ 

 
วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม รูปแบบการมีส่วนร่วม 

เล็กน้อย การรักษาการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
เนื ่องจากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสำคัญเพียง
ระดับเล็กน้อย การเคหะแห่งชาติควรสื่อสารให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้ทราบถึงสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียให้ความสนใจอย่างสม่ำเสมอ 

การแจ้งข่าวสารข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ เช่น 

• สื่อสิ่งพิมพ์ 

• โฆษณา 

• การประชาสัมพันธ์ 

• เว็บไซต์องค์กร 

• จดหมายข่าว 
หมายเหตุ: 

(1)  ระดับความสำคัญของผู้มสี่วนได้เสีย อ้างอิง ตารางที่ 4 ระดับความสำคญัของผู้มสี่วนไดเ้สีย 

 

 5.4 การติดตามและรายงาน 

 5.4.1 การติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควรติดตามการเปลี ่ยนแปลงของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและประเด็นที ่เกี ่ยวข้องต่อระดับ

ความสำคัญของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ซึ่งจะมีผลต่อการจัดทำแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ปัจจัยที่ควรติดตาม ได้แก่ 

  - การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ และ/หรือ ประสิทธิภาพการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ 

  - การเปลี่ยนแปลงขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  - การเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกของการเคหะแห่งชาติ เช่น บริบททางสังคม กฎหมาย เป็นต้น 

 5.4.2 การติดตามแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องติดตามผลการสร้างความสัมพันธ์กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่มที่

เกี่ยวข้อง ไม่ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีระดับความสำคัญในระดับใดก็ตาม เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของการ

บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาใน
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

หน่วยงานทราบถึงแนวทางการดำเนินงานและผลการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญระดับสูง 

เพ่ือให้รับทราบและสามารถวางแผนการป้องกันได้อย่างเหมาะสม 

 5.4.3 การรายงานผลการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอผลการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อฝ่ายสื่อสาร

องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อประเมินประเด็นสำคัญต่อความสัมพันธ์ขององค์กร ก่อนจัดทำรายงานติดตาม

ประเมินผล โดยพิจารณาและกลั่นกรองประเด็นด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำเสนอ

ประเด็นสำคัญ ต่อคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 

 5.5 การเปิดเผยผลการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพ่ือสังคม รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนการสร้างความสัมพันธ์

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลและใช้ประกอบการประเมินความสำคัญของประเด็น  

ในการจัดทำแผนแม่บทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ตารางที่ 6 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน คำอธิบาย/วิธีการ เป้าหมาย 
ติดตามผลประเมินลำดับผู้มีส่วน
ได ้ ส ่ ว น เ ส ี ย แล ะประ เ ด ็ น ที่
เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม 
ติดตามผลประเมินลำดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

รายงานผลการดำเนินงานการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

หน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องรายงานผลการ
ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในภาพรวมแก่คณะกรรมการที่
กำกับดูแล 

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

ทบทวนลำดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และจัดลำดับความสำคัญ 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
ดำเนินการ 

จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายนของทุกปี 

รายงานติดตามประมวลผลงาน
และรายงานผลงาน 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม 
ร า ย ง า น ฝ ่ า ย น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น 
คณะกรรมการที่กำกับดูแล และผู้บริหาร 

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

7. ผังขั้นตอนปฏิบัติงาน 

กระบวนการยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้รับผิดชอบ ปัจจัยนำเข้า กิจกรรมการทำงาน ผลลัพธ์ ผู้รับมอบ ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
ม.ค. 2563 

 
 
 

ม.ค. 2563 
 
 
 
มี.ค. – ต.ค. 

2563 
 
 
 

พ.ย. 2563 
 
 

ธ.ค. 2563 
 
 
 

ม.ค. , เม.ย. 
ก.ค. , ต.ค. 

2563 

ตัวช้ีวัดกระบวนการ : จัดทำแผนแม่บทด้านผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีแล้วเสร็จภายใน มี.ค. 2563 

คณะทำงานผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

- AA1000 

- Stakeholder     

Theory 

- วิสยัทัศน์ 

- กลยุทธ ์

- ตัวชีว้ัด 

- ยุทธศาสตร์ 

- วัตถปุระสงค์เป้า

ยุทธศาสตร์ 

- เป้าประสงค์ 

- เป้าหมายระยะสั้น 

- เป้าหมายระยะยาว 

- แผนที่ยุทธศาสตร์ 

 

 

 

กลยุทธ ์

HIP 

เร่ิมต้น 

รายงานผลการ

ดำเนินงาน คกก 

 กคช. 

การจัดทำ/ทบทวน

แผนระยะยาว 3 ป ี 

(ปี2563-2565) 

จัดทำแผนประจำป ี

กิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธก์ับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

สำรวจความพึงพอ

ใจความไม่พึงพอใจ

และความภักดี ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

ทบทวนแผนสร้าง

ความสัมพันธก์ับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

- แผนแม่บท 

- ยุทธศาสตร์ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

ผู้บริหารและพนกังาน 

กคช. ทุกฝ่าย 

แผนประจำป ี
ฝ่ายที่มีหน้าที่

รับผิดชอบสร้าง

ความสัมพันธก์ับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธก์ับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

ฝ่ายที่มีหน้าที่

รับผิดชอบกิจกรรมกบั

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่

ละกลุ่ม 

ระดับความพึงพอใจ

ไม่น้อยกวา่ระดับ 3 
ผู้บริหารและพนกังาน 

กคช. 

แผนปรับปรุงกิจกรรม

สร้างความสัมพันธ์กบั

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ฝ่ายที่มีหน้าที่

รับผิดชอบกิจกรรมผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ

กลุ่ม 

ผลการดำเนินงานด้าน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

8. อ้างอิง 

อ ้างอ ิงจาก AA 1000 Stakeholder Engagement Standard โดย

Account Ability หรือ “AA 1000 SES” ซึ่งเป็นมาตรฐานว่าด้วยกระบวนการ

เชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงความเชื่อมโยงระหว่างองค์กร

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นความเชื่อมโยง รวมถึงการติดตามประเมินผลและ

การปรับปรุงความเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

9. คำศัพท์และการจำกดัความ 

คำศัพท ์ นิยามศัพท์ 
องค์กร การเคหะแห่งชาติ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคล ชุมชน หรือบริษัทฯ ที่ให้ความสนใจต่อผลการดำเนินงานและแผนงานของการ

เคหะแห่งชาติ ซึ่งผลการดำเนินงานและแผนงานสามารถส่งผลบวกและผลลบต่อผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ในการที่
จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการเคหะ
แห่งชาติประกอบด้วย 6 กลุ่ม ได้แก่ 1. ลูกค้า 2. หน่วยนโยบายผู้ถือหุ้น/ ภาครัฐ  
3. ผู้ส่งมอบ 4. บุคลากร 5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. สังคม/ชุมชน/สื่อมวลชน 

การสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กระบวนการที่การเคหะแห่งชาติใช้สำหรับการสร้างความเข้าใจ สื่อสาร รับฟังความ
คิดเห็น หรือทำความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการเคหะแห่งชาติ 
ผ่านช่องทางต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อบริหาร รักษา หรือยกระดับความผูกพัน
กับผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการสร้างความสัมพันธ์กับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามที่ได้กำหนดไว้ 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

บทที่ 3 

การวิเคราะห์องค์กรด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การวิเคราะห์องค์กรด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก คือ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ด้วย SWOT Analysis  

2. การระบุความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการเคหะแห่งชาติและแนว

ทางการสร้างความสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ด้วย  

SWOT Analysis 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ หรือ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็น

เครื ่องมือในการประเมินสถานการณ์ สำหรับองค์กร ซึ ่งประกอบด้วย จุดแข็ง (S : Strengths) จ ุดอ่อน  

(W : Weaknesses) โอกาส (O : Opportunities) และอุปสรรค (T : Threats) โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

จุดแข็ง (S : Strengths) จุดอ่อน (W : Weaknesses) 
1. กระบวนการประชาสัมพันธ์เป็นระบบและชัดเจน 
2. การบริการลูกค้าที่ดี เต็มใจ และเป็นระบบ 
3. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการออกแบบ
และก่อสร้าง นำเทคโนโลยีการออกแบบ เช่น ระบบ 3 
มิติ BIM (Building Information Modeling) มาใช้ 
 

1. ขาดงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้ทั่วถึงและครอบคลุม 
2. ขาดฐานข้อมูลของกลุ ่มผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียมา
วิเคราะห์ความต้องการ 

 

โอกาส (O : Opportunities) อุปสรรค (T : Threats) 
1. ได้รับการสนับสนุนมาตรการและงบประมาณใน
การสร้างที่อยู่อาศัย จากรัฐบาล 
2. ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
3. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ระบบออนไลน์ 
Social media ในการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

1. ผู ้ประกอบการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ขาด
ความชำนาญ ขาดแรงงานฝีมือในพื ้นที ่ และขาด
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการก่อสร้าง 
2. ความไม่แน่นอนจากการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย
ของรัฐบาล  

ตารางแสดงการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
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2. การระบุความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการเคหะแห่งชาติและ
แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ 
 การเคหะแห่งชาติได้วิเคราะห์ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แต่ละกลุ่ม จากการสำรวจความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ์จากแบบสอบถามถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ
ได้ทำการสรุปหัวข้อดังกล่าวตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า หน่วยนโยบายและผู้ถือหุ้นภาครัฐ 
บุคลากร ผู้ส่งมอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสังคม/ชุมชน/สื่อมวลชน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ลูกค้า 
ลูกค้าท่ีการเคหะแห่งชาติได้เข้าสัมภาษณ์และติดต่อเก็บข้อมูล เป็นกลุ่มลูกค้าเชิงสังคม ได้แก่ ค้าขาย 

ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท อาชีพอิสระ และข้าราชการชั้นผู้น้อย กลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ข้าราชการระดับกลาง - 
สูง ผู้ประกอบการ SME และผู้สูงอายุรายได้ปานกลาง 
 

ความต้องการ - ต้องการให้การเคหะแห่งชาติมีการพัฒนาที่ดินด้านที่อยู่อาศัยมีทำเลที่ตั้งโครงการที่ดี 
- ต้องการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ทันสมัย ราคาเหมาะสม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
- ให้ผู้ประกอบการสามารถจัดประโยชน์ที่ดินของการเคหะแห่งชาติในระยะยาว ประกอบการค้า
เชิงพาณิชย์ 
- การเคหะแห่งชาติมีความโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค 

ความคาดหวัง - พัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานตอบสนองภารกิจขององค์กร 
- เพ่ิมมูลค่าทรัพย์สินและได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
- ให้การเคหะแห่งชาติได้ประโยชน์สูงสุดจากรายได้การจัดประโยชน์ในที่ดิน 
- มีสินค้าตรงตามความต้องการ และได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- กลุ่มลูกค้ามีความหวังถึงคุณภาพชีวิตที่ดี  
- การบริการที่สะดวก รวดเร็ว  
- กลุ่มลูกค้าคาดหวังว่าการเคหะแห่งชาติจะดูแลครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน  

ความกังวล - ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย เนื่องจากปัจจัยที่คาดไม่ถึง เช่น โรคระบาด Covid – 19 
- โครงการได้รับการพิจารณาล่าช้า ดำเนินโครงการไม่ทันตามแผน 
- การบริการหลังการขาย คุณภาพของสินค้า รวมไปถึงสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยใน
โครงการ 
- การดำเนินงานไม่ตรงตามวัตถุประสงค ์
- กลุ่มลูกค้าไม่ให้ความสนใจกับโครงการของการเคหะแห่งชาติ 
- กลุ่มลูกค้ามีความกังวลในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย อัตราการผ่อนชำระ  
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

2. หน่วยนโยบายและผู้ถือหุ้นภาครัฐ  
หน่วยนโยบายและผู้ถือหุ้นภาครัฐที่การเคหะแห่งชาติได้เข้าสัมภาษณ์และติดต่อเก็บข้อมูล ได้แก่  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) สำนักงบประมาณ (สงป.) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กรมบัญชีกลาง  
 

ความต้องการ - นโยบายที่ชัดเจนพร้อมสนับสนุนงบประมาณ 
- มีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 
- รายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐาน สคร. และมาตรฐานสากลทีก่ำหนดไว้ 
- ได้รับความร่วมมือ และการประสานงานที่ดี 
- ได้รับการพิจารณาเห็นชอบตามที่เสนอ 
- ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามแผนประจำปี 
- ผลการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย 
- ประมาณการงบการเงิน (งบกำไร ขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด)  
- แผนการลงทุนและการเบิกจ่ายประจำปี 
- คำขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินพร้อมกรอบวงเงินที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 
- แผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีของรัฐวิสาหกิจ 
- การขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี / ขยายเวลา เบิกจ่ายเงิน ได้ถูกต้องและแล้วเสร็จภายในกำหนด 

ความคาดหวัง - ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
- รายงานผลการตรวจสอบได้มากกว่ามาตรฐาน สคร. และมาตรฐานสากลทีก่ำหนดไว้ 
- ความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงาน 
- ให้ความเห็นชอบในเรื่องท่ีเสนอ และช่วยผลักดันโครงการ 
- โครงการแล้วเสร็จตามกำหนด 
- การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ครบตามกำหนด 
- ผลการดำเนินงานขององค์กรสูงกว่าเป้าหมาย 
- ดำเนินการได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน 
- ดำเนินการตามแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผน 
- สามารถก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน เพ่ือลดวงเงินในการขออนุมัติกันเงิน
เหลื่อมปี / ขยาย เวลาเบิกจ่ายเงิน 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

ความกังวล - ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบทำให้ไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ ไม่ชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง 
- รายงานผลการตรวจสอบไม่ได้มาตรฐานที่ สคร. และมาตรฐานสากลกำหนดไว้ 
- การก่อสร้างที่ล่าช้าส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำ 
- ผลการดำเนินงานซึ ่งเป็นตัวแปรหลักที ่สำคัญในการสร้างรายได้ขององค์กรมีอุปสรรค  
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน 
- ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
- การขอปรับกรอบแผนบริหารหนี้สาธารณะระหว่างปี 
- การกันเงินเหลื่อมปี / ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผิดพลาดทำให้เบิกจ่ายเงินไม่ได้ 

 

3. บุคลากร  
บุคลากรการเคหะแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหาร 

ระดับต้น พนักงานระดับปฏิบัติการ และลูกจ้างเหมาบริการ ซึ่งบุคลากรที่การเคหะแห่งชาติได้เข้าสัมภาษณ์และ
ติดต่อเก็บข้อมูล ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานชุมชน 1 – 4 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร ฝ่ายพัสดุและบริหารโครงการ
ก่อสร้าง และสำนักบริหารชุมชนดินแดง 
 

ความต้องการ - บุคลากรของการเคหะแห่งชาติเข้าใจและรับรู้ในภารกิจขององค์กร 
- สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และการประสานงานที่ดี 

ความคาดหวัง - บุคลากรของการเคหะแห่งชาติทำงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมให้ความร่วมมือ คำแนะนำและ
พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 
- คาดหวังให้การเคหะแห่งชาติทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการ
ของรัฐ 

ความกังวล - การถูกปฏิเสธงาน ไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีและได้ข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อน ไม่ต่อเนื่อง 
- บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจตรงกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
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4. ผู้ส่งมอบ  
ผู้ส่งมอบที่การเคหะแห่งชาติได้เข้าสัมภาษณ์และติดต่อเก็บข้อมูล ได้แก่ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัท 

รับจ้างบริหารชุมชน  
 

ความต้องการ - ผู้ส่งมอบต้องการเป็นผู้รับจ้างรายเดียว 
ความคาดหวัง - คาดหวังว่าการเคหะแห่งชาติสามารถจ่ายเงินได้ตรงตามเวลา 
ความกังวล - การคืนเงินประกัน การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้า 

 
 

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่การเคหะแห่งชาติได้เข้าสัมภาษณ์และติดต่อเก็บข้อมูล ได้แก่ สถาบันการเงิน การ

ไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยงานท้องถิ่น 
 

ความต้องการ - การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของการเคหะแห่งชาติ 
- เข้าใจในภารกิจและพร้อมที่จะสนับสนุน 

ความคาดหวัง - ได้รับความร่วมมือที่ดีจากการเคหะแห่งชาติ 
- มีการบูรณาการร่วมกัน 
- ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 

ความกังวล - การถูกปฏิเสธจากหน่วยงาน 
- ขาดความพร้อมเพ่ือสนับสนุน 
- ระเบียบและหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 

 
 

6.  สังคม/ชุมชน/สื่อมวลชน  
 สังคม/ชุมชน/สื่อมวลชนที่การเคหะแห่งชาติได้เข้าสัมภาษณ์และติดต่อเก็บข้อมูล ได้แก่ ผู้นำหรือกลุ่ม

องค์กรชุมชนหรือกลุ่มคนโดยรอบโครงการของการเคหะแห่งชาติ  ชุนชนโดยรอบโครงการของการเคหะแห่งชาติ 
รัศมี 1 กิโลเมตร และสื่อมวลชน 

 

ความต้องการ - ต้องการให้การเคหะแห่งชาติพัฒนาสังคม / ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
- มีการสร้างความสามัคคีภายในชุมชน สามารถพ่ึงพากันได้อย่างยั่งยืน 

ความคาดหวัง - ให้การเคหะแห่งชาติช่วยเหลือดูแลเมื่อเกิดปัญหา 
- ชุมชนเข้มแข็ง ช่วยเหลือ ให้การสนับสนุนกันในชุมชน 

ความกังวล - ไม่ได้รับการสนับสนุนจากการเคหะแห่งชาติ 
- ขาดความสามัคคี มุ่งหวังผลประโยชน์ เกิดความขัดแย้ง 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 
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บทที่ 4 
แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

แผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 
 

 จากการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2562) ตลอดจน
วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า การเคหะแห่งชาติซึ่งเป็น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่
อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ภายใต้วิสัยทัศน์  
การเคหะแห่งชาติ  เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการพัฒนาที่อยู ่อาศัย  ชุมชน  และเมือง เพื ่อให้ประชาชน
โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดี ได้ตระหนักถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน
ซึ่งมีอิทธิพลมากขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กร จึงให้ความสำคัญในการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยคำนึงถึงความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีการ
ติดตามและประเมินผลของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
และนำไปบูรณาการ ให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน จึงนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 
2563 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ 
และเป้าหมายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดังนี ้
 

1. วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีกรอบวิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นปัจจัยนำเข้าในการจัดทำ 
  
  

 
 

2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 เพื่อให้การเคหะแห่งชาติมุ่งไปสู่การเป็นที่หนึ่งในใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

ชุมชนและเมือง และให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดี จึงมีวัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 2 ข้อ ดังนี้ 

 1. ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นพันธมิตรและความผูกพันกับการเคหะแห่งชาติ 

 2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุนภารกิจของการเคหะแห่งชาติด้านการ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 

เป็นหน่วยงานหลักที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อม่ัน 

ในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายรัฐบาล 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

3. ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2562) และ

แผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน

ยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2562) ที่ได้มีการทบทวน นอกจากนี้ ยังร่วม

พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรับประชาชน
โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยให้มคีุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การฟื้นฟูชุมชนเมือง พัฒนาเมืองใหม่ เพ่ือรองรับ
การเจริญเติบโตของเมอืงและเป็นมติรตอ่
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การเพิ่มศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้สว่นเสยี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการองค์กร

  

  

  

  

  

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1

ยกระดับความสัมพันธ์กับผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสยีให้เป็นพันธมิตรและความ

ผูกพันกับการเคหะ แห่งชาต ิ

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2

ขยายเครือข่ายความร่วมมือภาครฐั

และเอกชนเพื่อสนับสนุนภารกิจ

ของการเคหะแห่งชาติดา้นการ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

รายละเอียดแผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

การเคหะแห่งชาติ 

 จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผล (State 

Enterprise Assessment Model : SE-AM) ของ กคช. ประจำปี 2563 มีการหารือวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องต่อการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อตอบสนองเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
1. ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็น
พันธมิตรและความผูกพันกับการเคหะแห่งชาติ 

1. สร้างความผูกพันให้กับองค์กรด้วยการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของการเคหะแห่งชาติด้านการยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐและเอกชนเพื่อ
ผลักดันให้สนับสนุนภารกิจของการเคหะแห่งชาติ 

 

 ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้มีการจัดทำแผนงานของแผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แผนงาน 
1. ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นพันธมิตรและ
ความผูกพันกับการเคหะแห่งชาติ 

1. ความสำเร็จในการจัดทำแผนแม่บท
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแผนประจำปี 
(ร้อยละ) 
2. ความสำเร็จในการดำเนินงานตาม
แผนประจำปี (ร้อยละ) 
3. คะแนน Enabler ด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (ร้อยละ) 
4. ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กร (ร้อยละ) 
 
 

แผนงานที่มีการดำเนินการอยู่ในแผน
ของฝ่าย 
1. การจัดทำรายงานความยั่งยืน 
2. การสร้างความผูกพันภายใน
องค์กรต่อการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แผนงานที่ยังไม่มีการดำเนินการใน
แผนของฝ่าย 
1. แผนงานบริหารยกระดับ
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. แผนงานการสำรวจความพึงพอใจ
ต่อองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แผนงาน 
2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือ
ภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของการเคหะแห่งชาติด้าน
การยกระดับคุณภาพชีวิต 

1. อัตราการรับรู้ วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
แผนยุทธศาสตร์ (ร้อยละ) 
2. อัตราการรับรู้ข่าวสารขององค์กร 
(ร้อยละ) 

แผนงานที่มีการดำเนินการอยู่ในแผน
ของฝ่าย 
1. แผนสำรวจภาพลักษณ์ความ
เชื่อมั่นองค์กรและภาพลักษณ์ด้าน
ความโปร่งใส 
2. แผนสำรวจการรับรู้ วิสัยทศัน์ 
ค่านิยม แผนยุทธศาสตร์ และ 
ข่าวสารขององค์กร 

 

 ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้มีการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานภายใต้ กลยุทธ์การสร้างความผูกพันกับ

องค์กร ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันให้สนับสนุนภารกิจของการเคหะแห่งชาติ โดยใช้ความสอดคล้องกับลำดับประเด็น

สำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีรายละเอียด ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นพันธมิตรและ

ความผูกพันกับการเคหะแห่งชาติ 

 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 เน้นการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการเคหะแห่งชาติกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่มเป็นพันธมิตรสนับสนุนองค์กรและสร้างความผูกพันกับการเคหะ

แห่งชาติ โดยแผนงานภายใต้กลยุทธ์มีกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการเคหะแห่งชาติกับกลุ่ มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย รวมถึงปรับปรุงกระบวนการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการ 

ความคาดหวัง และความกังวลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ โดยมีแผนงานจำนวน 4 แผน ดังนี้ 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 
 

กลยุทธ์ แผนงาน 
1. สร้างความผูกพันให้กับองค์กรด้วยการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนงานที่มีการดำเนินการอยู่ในแผนของฝ่าย 
1. การจัดทำรายงานความยั่งยืน 
2. การสร้างความผูกพันภายในองค์กรต่อการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แผนงานที่ยังไมม่ีการดำเนินการในแผนของฝ่าย 
1. แผนงานบริหารยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. แผนงานการสำรวจความพึงพอใจต่อองค์กรของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1. ความสำเร็จในการจดัทำ
แผนแม่บทผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
และแผนประจำปี (ร้อยละ) 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

2. ความสำเร็จในการ
ดำเนินงานตามแผนประจำปี 
(ร้อยละ) 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

3. คะแนน Enabler ด้านผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย (ร้อยละ) 

คะแนน
เพิ่มขึ้น
จากปีท่ี
ผ่านมา 
ปีละ 0.2  

คะแนน
เพิ่มขึ้น
จากปีท่ี
ผ่านมา 
ปีละ 0.2 

คะแนน
เพิ่มขึ้น
จากปีท่ี
ผ่านมา 
ปีละ 0.2  

คะแนน
เพิ่มขึ้น
จากปีท่ี
ผ่านมา 
ปีละ 0.2  

คะแนน
เพิ่มขึ้น
จากปีท่ี
ผ่านมา 

ปีละ 0.2  

คะแนน
เพิ่มขึ้น
จากปีท่ี
ผ่านมา 
ปีละ 0.2  

คะแนน
เพิ่มขึ้น
จากปีท่ี
ผ่านมา 
ปีละ 0.2  

คะแนน
เพิ่มขึ้น
จากปีท่ี
ผ่านมา 
ปีละ 0.2  

4. ผลสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มตี่อ
องค์กร (ร้อยละ) 

ผลความ
พึงพอใจ
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 50 

ผลความ
พึงพอใจ
สูงกว่าปีท่ี
ผ่านมา 

ผลความ
พึงพอใจ
สูงกว่าปีท่ี
ผ่านมา 

ผลความ
พึงพอใจ
สูงกว่าปีท่ี
ผ่านมา 

ผลความ
พึงพอใจ
สูงกว่าปีท่ี
ผ่านมา 

ผลความ
พึงพอใจ
สูงกว่าปีท่ี
ผ่านมา 

ผลความ
พึงพอใจ
สูงกว่าปีท่ี
ผ่านมา 

ผลความ
พึงพอใจ
สูงกว่าปีท่ี
ผ่านมา 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขยายเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนภารกิจ

ของการเคหะแห่งชาติด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต  

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือ

ผลักดันให้สนับสนุนภารกิจของการเคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ โดยมีแผนงานจำนวน 2 แผน ดังนี้ 

กลยุทธ์ แผนงาน 
1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐและเอกชนเพื่อ
ผลักดันให้สนับสนุนภารกิจของการเคหะแห่งชาติ 

แผนงานที่มีการดำเนินการอยู่ในแผนของฝ่ายงาน 
1. แผนสำรวจภาพลักษณ์ความเชื่อม่ันองค์กรและภาพลักษณ์
ด้านความโปร่งใส 
2. แผนสำรวจการรับรู้ วิสัยทศัน์ ค่านิยม แผนยุทธศาสตร์ และ
ข่าวสารขององค์กร 

 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1. อัตราการรับรู้ วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม แผนยุทธศาสตร์ 
(ร้อยละ) 

ผลการรับรู้
วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม แผน
ยุทธศาสตร์ 
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 50 

ผลการรับรู้
วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม 
แผน
ยุทธศาสตร์ 
สูงกว่าปีที่
ผ่านมา 

ผลการรับรู้
วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม 
แผน
ยุทธศาสตร์ 
สูงกว่าปีที่
ผ่านมา 

ผลการรับรู้
วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม 
แผน
ยุทธศาสตร์ 
สูงกว่าปีที่
ผ่านมา 

ผลการรับรู้
วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม 
แผน
ยุทธศาสตร์ 
สูงกว่าปีที่
ผ่านมา 

ผลการรับรู้
วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม 
แผน
ยุทธศาสตร์ 
สูงกว่าปีที่
ผ่านมา 

ผลการรับรู้
วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม 
แผน
ยุทธศาสตร์ 
สูงกว่าปีที่
ผ่านมา 

ผลการรับรู้
วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม แผน
ยุทธศาสตร์ 
สูงกว่าปีที่
ผ่านมา 

2. อัตราการรับรู้ข่าวสาร
ขององค์กร (ร้อยละ) 
 

ผลการรับรู้
ข่าวสารของ
องค์กรไม่

น้อยกว่าร้อย
ละ 50 

ผลการรับรู้
ข่าวสาร
ขององค์กร
สูงกว่าปีที่
ผ่านมา 

ผลการรับรู้
ข่าวสาร
ขององค์กร
สูงกว่าปีที่
ผ่านมา 

ผลการรับรู้
ข่าวสาร

ขององค์กร
สูงกว่าปีที่
ผ่านมา 

ผลการรับรู้
ข่าวสาร

ขององค์กร
สูงกว่าปีที่
ผ่านมา 

ผลการรับรู้
ข่าวสารของ
องค์กรสูง

กว่าปีที่ผา่น
มา 

ผลการรับรู้
ข่าวสารของ
องค์กรสูง

กว่าปีที่ผา่น
มา 

ผลการรับรู้
ข่าวสารของ
องค์กรสูงกว่า
ปีที่ผ่านมา 
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(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

บทที่ 5 

การถ่ายทอดแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 
และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

1. แนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 
 การถ่ายทอดแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ ดำเนินงานโดยการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท และ
แผนการสร้างความสัมพันธ์ โดยที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นผู้ประสานงาน รวบรวม วิเคราะห์ 
และสรุปผลในภาพรวมเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง  
 ทั้งนี้ สามารถกำหนดขอบเขตการถ่ายทอด ติดตาม และประเมินผลแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 
2563 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ ได้ดังนี้ 
 การถ่ายทอด กำหนดให้มีการถ่ายทอดแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 – 2570 และแผนการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้รับรู้และเข้าใจ เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานสูงสุด โดยมีการจัดทำแบบสำรวจการรับรู้และเข้าใจอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 การติดตามผล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 – 2570 และ
แผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ โดยมีกระบวนการติดตามอย่างเป็นระบบและ
มีความต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของแต่ละแผนงานให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนงาน ที่กำหนดไว้ 
 การประเมินผล เป็นการประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลมาศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพ่ือนำมาแก้ไขและปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนากระบวนงานอย่างต่อเนื่อง 
 ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล พิจารณาผลการดำเนินงานตามไตรมาส และระยะเวลาสิ้นสุด คือ 
ไตรมาสสุดท้ายของสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการกำหนดขอบเขต และระยะเวลาที่ชัดเจน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ตามแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การเคหะแห่งชาติ 
 ทั้งนี้ จะมีการทบทวนกระบวนการถ่ายทอด ติดตาม และประเมินผลแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 
2563 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องและเป็น
ประจำทุกปี เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 
 
 



 

 

 
36 

 

(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 การเคหะแห่งชาติได้กำหนดช่องทางการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร โดยผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) 
และช่องทางอ่ืนๆ เช่น กล่องข้อความ (Inbox) ของ Facebook fanpage หลักของการเคหะแห่งชาติ เว็บไซต์หลัก
ของการเคหะแห่งชาติ Email prnha@nha.co.th Cell center 1615 แบบสำรวจความพึงพอใจกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สื่อมวลชนและหน่วยงานของการเคหะแห่งชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ ได้กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพ่ือสังคม ในการจัดเก็บรวมรวบข้อมูลและประเมินผลความพึงพอใจ ความต้องการ 
ความคาดหวัง และความกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานให้เข้ากับ
ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้มีการประมวลผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากช่องทางตา่งๆ 
ที่กล่าวไว้ข้างต้น ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือข้อร้องเรียน จะกำหนดให้มีการหารือประชุมร่วมกันตั้งแต่ผู้บริหาร
ระดับสูง จนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจนถึงการทบทวนแผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงกำหนดแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานทั้ง
ระดับองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่จำเป็นผู้บริหารระดับสูงจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความผูกพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่
กังวล 
3. การจัดสรรทรัพยากรและบุคลากร 

การเคหะแห่งชาติมีการจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นที่จะ
สื่อสารในแต่ละปี พร้อมกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบและผลลัพธ์ที่ชัดเจน เช่น จำนวนสื่อที่จะเผยแพร่ในแต่ละ
กิจกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ หากต้องมีการใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะ
แห่งชาติจะมีการจัดสรรงบประมาณอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและลดช่องว่าง (Gap) ของการจัดหา
ทรัพยากร 
4. การรายงานผลการดำเนินงานแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 – 2570 และแผนการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 
 การเคหะแห่งชาติกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 – 
2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน 
ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ขององค์กร เช่น Facebook fanpage หลักของการเคหะ
แห่งชาติ เว็บไซต์หลักของการเคหะแห่งชาติ เป็นต้น โดยมีฝ่ายสื่ อสารองค์กรและกิจกรรมเพื ่อสังคมเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำและรวบรวมประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของผู้มีส่วนได้  
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ส่วนเสีย ตลอดจนความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรมซึ่งกำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกปี เพ่ือ
นำมาพัฒนาและปรับปรุงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการเคหะแห่งชาติกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. โอกาสและความเสี่ยงด้านการบริการจัดการและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 การเคหะแห่งชาติมีการระบุและเตรียมความพร้อมการจัดการความเสี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนำปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และ
บริหารจัดการ ให้เกิดความเสี่ยงต่ำที่สุด 
6. แนวทางการเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนาแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 – 2570 และแผนการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 
 แนวทางการเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนาแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 – 2570 และแผนการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ มีดังนี้ 
 1. การดำเนินการทบทวนและวิเคราะห์แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 – 2570 และแผนการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ โดยการรวบรวมและวิเคราะห์จากผลสำรวจความพึง
พอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือระบุจุดแข็งและจุดอ่อน รวมไป
ถึงผลทระทบเชิงลบที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อองค์กร  
 2. การดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน โดยดำเนินการแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนหรือข้อจำกัด
ของระบบการดำเนินงาน ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 
 3. การประยุกต์การบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 
2563 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ โดยนำผลการดำเนินงานที่
ผ่านมาวิเคราะห์และพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน  และกำหนด
มาตรการหรือขั้นตอนดำเนินงานที่เหมาะสมเพ่ือลดโอกาสความเสี่ยงนั้นๆ  
 จากการถ่ายทอดแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติสู่การปฏิบัติ หากมีการดำเนินการและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและ
บุคลากรของการเคหะแห่งชาติ ทุกระดับจะช่วยขับเคลื่อนให้แผนการดำเนินงานเปิดประสิธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับผู้มีส่วนมีส่วนเสีย เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับองค์กร เป็นแรงผลักดันและสนับสนุนองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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รายละเอียดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ปี 2562 

  ในปีบัญชี 2562 การเคหะแห่งชาติ ได้กำหนดส่วนตลาดและกลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
สำคัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ส่วนตลาด ของ การเคหะแห่งชาติ แบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการหลักขององค์กร 
ประกอบด้วย     

  ส่วนตลาดอาคารแนวราบ หมายถึง บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์) บ้านแฝด บ้านเดี่ยว และ         
     ส่วนตลาดอาคารแนวสูง  หมายถึง อาคารพักอาศัยรวม และอาคารชุด 
กลุ่มลูกค้าที่สำคัญ แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการที่อยู่อาศัย ได ้2 กลุ่ม  ดังนี้ 

กลุ่มลูกค้า 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการ ความคาดหวัง 

ผลิตภัณฑ์ บริการ ผลิตภัณฑ์ บริการ 

1.กลุ่มลูกค้าเชิงสังคม 
ได้แก่ อาชีพค้าขาย, 
ลูกจ้าง/พนักงาน
บริษัท, อาชีพอิสระ, 
ข้าราชการชั้นผู้น้อย 

 

1. ทำเลที่ตั้ง

โครงการใกล้แหล่ง

ชุมชน 

2. ที่อยู่อาศัย

แข็งแรง ทนทาน 

3. คมนาคมสะดวก 

4. ค่าเช่า/ค่าเช่าซื้อ  

 ราคาไม่แพง 

 

1.มีกิจกรรมใน  

ชุมชนเพ่ือส่งเสริม 

คุณภาพชีวิตที่ดี 

2.จัดสถาบัน

การเงินให้บริการ

ด้านสินเชื่อ 

 

1. มีที่จอดรถเป็น

สัดส่วน 

2. ราคาแข่งขันได้ 

 

 

1. กู้ง่าย ผ่อนน้อย 

ผ่อนนาน   

2. ดาวน์น้อย ผ่อน 

สะดวก  

3. การประกันการ 

ซ่อมแซมบ้าน 

2.กลุ่มลูกค้าเชิง

พาณิชย์ 

ได้แก่ ข้าราชการ    

ระดับกลาง-สูง,  

ผู้ประกอบการ SME,  

1.ความปลอดภัยใน 

  โครงการ 

 

 

1.มีเจ้าหน้าที่  

อำนวยความ

สะดวกในการ 

1. มีพ้ืนที่ให้

ค้าขาย 

2. ที่อยู่อาศัยมี 

รูปแบบทันสมัย 

 

1.การประกันการ 

 ซ่อมแซมบ้าน 

2.สะดวกในการ

จองและทำสัญญา  
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กลุ่มลูกค้า 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการ ความคาดหวัง 

ผลิตภัณฑ์ บริการ ผลิตภัณฑ์ บริการ 

ผู้สูงอายุที่มีรายได้ปาน 

กลางข้ึนไป 

ติดต่อในด้านการ

บริการต่างๆ ที่

รวดเร็วทันใจ 

2.จัดสถาบันการเงิน  

ให้บริการด้านสินเชื่อ 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ผลิตภัณฑ์/บริการ การปฏิบัติการ 

• หน่วยนโยบายและ

ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

1. กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (พม.) 

 

 

ผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนอง

ตรงตามนโยบายและทิศทางการ

พัฒนาประเทศของรัฐบาล 

 

 

1. ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและ

กระทรวง 

2. สนับสนุนข้อมูล ให้ความร่วมมือต่อ

กระทรวง 

3. ยึดหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม 

ชุมชน 

2. กระทรวงการคลัง 

(กค.)/สำนักงาน

คณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.)  / 

สำนักงบประมาณ 

(สงป.) /สำนักงาน

คณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 

(สศช.)  

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์คำนึงถึงความ

ต้องการของประชาชนที่ต้องการที่

อยู่อาศัยในพ้ืนที่ต่างๆ   

2. ผลิตภัณฑ์และบริการ ยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

ที่ตอบสนองตรงตามนโยบาย

รัฐบาลสอดคล้องตามแนวทางการ

พัฒนาประเทศ 

3. ส่งเสริมการดูแลชุมชนเพ่ือสร้าง

สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ให้กบัชุมชน  

1. บริหารจัดการองค์กร โดยการบริหาร

จัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึด

หลักธรรมมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม 

2. บริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดองค์กรมีรายได้/อยู่รอด 

3. บริหารงานประมาณให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ผลิตภัณฑ์/บริการ การปฏิบัติการ 

3. สำนักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน (สตง.) 

ผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบสนอง

ความต้องกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

มีการควบคุมและป้องกันการทำงานให้เป็นไป

ตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่สามารถ

ตรวจสอบได้ 

4. คณะกรรมการการ

เคหะแห่งชาติ 

ผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบสนอง

นโยบาย และความต้องกาของลูกค้า 

1. มีแนวทางการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 

2. มีกระบวนการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน  

3. ดำเนินงานโดยยึดหลัก “ทันสมัย โปร่งใส 

ใส่ใจประชาชน” 

• หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

1. หน่วยราชการ/

สถาบันการเงิน เช่น 

ธอส. ออมสิน กรุงไทย 

กฟน. กฟภ. กปน. 

กปภ. สผ. และกรม

ที่ดิน   

 

1.ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง

ครบถ้วนก่อนจัดส่งให้ธนาคาร 

2. กคช. มีการตรวจสอบและคัด

กรองคุณสมบัติลูกค้า  

3.สนับสนุนข้อมูล/ความร่วมมือ

การปฏิบัติงานร่วมกัน 

 

1. ลูกค้าจาก กคช. เป็นลูกค้าชั้นดี 

2. กคช. มีการตรวจสอบและคัดกรอง

คุณสมบัติลูกค้า ก่อนจัดส่งให้ธนาคาร

พิจารณาสินเชื่อ 

3.ประชุมหารือร่วมกันวิเคราะห์ หาแนวทาง

การดำเนินการร่วมกันเพ่ือเป็นการลดความ

ซ้ำซ้อนและเป็นการใช้ทรัพยากรภาครัฐให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

• บุคลากร 

พนักงาน/ลูกจ้าง 

 

 

กคช. เป็นองค์กรที่พัฒนาที่อยู่

อาศัยที่ได้มาตรฐาน พัฒนาและ

บริหารชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

1. มีผลการปฏิบัติระดับบุคคล ระดับ

หน่วยงานและองค์กรบรรลุเป้าหมายที่

กำหนด 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ผลิตภัณฑ์/บริการ การปฏิบัติการ 

ตามความต้องการของลูกค้า 

สนองตอบนโยบายรัฐ รวมทั้งเป็น

องค์กรที่มีความมั่นคงยั่งยืน 

  

2. ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเหมาะสม มี

สวัสดิการพนักงานและครอบครัวตาม

หลักเกณฑ์ 

3. ส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ 

สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริม

ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กคช.  

4. สถานที่ทำงาน/สภาพแวดลอ้มเหมาะสม

ปลอดภัย  อุปกรณ์สำนักงานในการปฏิบัติงาน 

ที่เพียงพอ 

• สังคม ชุมชน 

สื่อมวลชน 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ บริการที่ตอบสนองตรง

ตามความต้องการของสังคมและ

ชุมชน ด้วยหลักธรรมมาภิบาล ไม่

สร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและ

ชุมชน 

1.มีงบประมาณ/บุคลากรพอเพียงในการพัฒนา

ชุมชน 

2.บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใสตรวจสอบ

ได้ 

3.ให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยของ กคช. 

 

• ผู้ส่งมอบ 

1. บริษัทรับเหมา

ก่อสร้าง และบริษัท

ประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

 

บริหารงานก่อสร้างเป็นไปตาม

ข้อกำหนดภายในเวลาที่กำหนด 

 

1. ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม 

2. กำหนดราคากลางจากแหล่งอ้างอิงที่ได้

มาตรฐาน 

3. เบิกจ่ายเงินงวดตามเวลา 



 

 

 
 

 

(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ผลิตภัณฑ์/บริการ การปฏิบัติการ 

4. ดำเนินการตามระเบียบการพัสดุฯ 

5. มกีารสื่อสารจาก กคช. ที่รวดเร็ว ชัดเจน 

2. บริษัทผู้รับจ้าง

บริหารงานจาก

ภายนอก (Outsource) 

ผู้รับจ้างงานบริหาร

ชุมชน  

การบริหารชุมชน  

ที่ตรงตามข้อกำหนดของ กคช. 

1. ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม 

2. เบิกจ่ายเงินงวดตามกำหนด 

3. ให้การสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน

การดำเนินงานตามสัญญาจ้างจาก กคช. 

4. ดำเนินการตามระเบียบวิธีพัสดุฯ 

5. มีการสื่อสารจาก กคช. ที่รวดเร็ว ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

ผู้ส่งมอบ และคู่ค้า  

ตารางแสดงบทบาท และความต้องการในห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ 

ระบบงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้า 

คู่ความร่วมมือ 

บทบาทในระบบ 

งานฯ 

บทบาทใน

กระบวนการ

สร้างนวัตกรรม 

กลไกในการ

สื่อสาร 

ความต้องการที่

สำคัญท่ีสุดของห่วง

โซ่อุปทาน 

ผู้ส่งมอบ 

ระบบการ

วางแผนและ

พัฒนาโครงการ 

 

1) บริษัท

ผู้รับเหมาก่อสร้างที่

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้

รับจ้างงานก่อสร้าง

ตามประเภทต่างๆ 

ก่อสร้างที่อยู่

อาศัย และงาน

ก่อสร้างอ่ืนๆ  

- -การประชุม 

-บันทึก/

จดหมาย 

-Internet 

ก่อสร้างที่อยู่อาศัย

และโครงการที่ได้

คุณภาพตาม

ข้อกำหนด/สัญญา

และเอกสารแนบท้าย

ส่งมอบงานตรงตาม

เวลา 

2) บริษัทผู้รับจ้าง

บริหารงานจาก

ภายนอก

(outsource) ทีไ่ด้จด

ทะเบียนเป็นผู้รับจ้าง

บริหารงานตลาดและ

ขายตามประเภท

ต่างๆ 

ขายและ

บริหารงานตลาด 

 

 

 

- -การประชุม 

-บันทึก/

หนังสือแจ้ง 

-Internet 

ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ต า ม

ข้อตกลงเพื่อให้ลูกค้า

รับบริการมีความพึง

พ อ ใ จ  แ ล ะ ล ด

ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ในกา ร

บร ิหารจ ัดการของ 

ก ค ช .  ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

ระบบงาน 

การบริหารและ

จัดการชุมชน 

4) บริษัทผู้รับจ้าง

บริหารงานจาก

ภายนอก 

(outsource) ที่ได้จด

บริหารชุมชนตาม

ประเภทที่ กคช. 

กำหนด และ

พัฒนาชุมชน 

- -การประชุม 

-บันทึก/

จดหมาย 

-Internet 

ให้บริการตาม

ข้อตกลงเพ่ือให้ลูกค้า

ได้รับบริการมีความ

พึงพอใจ และลด

ค่าใช้จ่ายในการ



 

 

 
 

 

(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

ระบบงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้า 

คู่ความร่วมมือ 

บทบาทในระบบ 

งานฯ 

บทบาทใน

กระบวนการ

สร้างนวัตกรรม 

กลไกในการ

สื่อสาร 

ความต้องการที่

สำคัญท่ีสุดของห่วง

โซ่อุปทาน 

ทะเบียนเป็นผู้รับจ้าง

งานบริหาร 

ชุมชนตามประเภท

ต่าง ๆ 

บริหารจัดการของ 

กคช. ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ทุก

กระบวนการ 

5) บริษัท/

สถาบันการศึกษาฯ ที่

รับจ้างศึกษาวิจัย 

การศึกษาวิจัย ผลงานวิจัยเพื่อ

นำไปต่อยอดให้

เกิดนวัตกรรม 

-การประชุม 

-บันทึก/

จดหมาย 

-Internet 

สำรวจศึกษาวิจัย

โครงการต่างๆ ได้

ตามข้อกำหนด

โครงการวิจัย เพ่ือ

ได้ผลการศึกษา/วิจัย

และนำไปใช้

ประโยชน์ในการ

ดำเนินงาน 

ทุก

กระบวนการ 

6) บริษัทผู้รับจ้าง

ด้านอื่นๆ เช่น ด้าน

การพัฒนาระบบงาน 

Software ฯลฯ 

พัฒนาระบบงาน 

เพ่ือใช้สนับสนุน

กระบวนการ

ทำงาน 

- -การประชุม 

-บันทึก/

จดหมาย 

-Internet 

ระบบงานที ่ตรงตาม

ข้อกำหนด สามารถ

สนับสนุนการทำงาน

ให้ดียิ่งขึ้น และส่งมอบ

ระบบภายในเวลาที่

กำหนด 

คู่ค้า 

ระบบการ

วางแผนและ

พัฒนาโครงการ 

1) บริษัทเอกชนที่

สนใจร่วมทุนตาม

แนวทาง PPP 

ระบบงาน

วางแผนและ

พัฒนาโครงการ 

เกิดการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่าง

หน่วยงานเพื่อ

-การประชุม 

-บันทึก/

จดหมาย 

- 



 

 

 
 

 

(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

ระบบงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้า 

คู่ความร่วมมือ 

บทบาทในระบบ 

งานฯ 

บทบาทใน

กระบวนการ

สร้างนวัตกรรม 

กลไกในการ

สื่อสาร 

ความต้องการที่

สำคัญท่ีสุดของห่วง

โซ่อุปทาน 

 นำไปใช้ส่งเสริม

ให้เกิด

นวัตกรรม 

-Internet 

คู่ความร่วมมือ 

ระบบการ

วางแผนและ

พัฒนาโครงการ 

 

1) หน่วยราชการ 

และรัฐวิสาหกิจที่

ประสานความร่วมมือ

ในการพัฒนา

โครงการ เช่น การ

นิคมอุตสาหกรรม, 

 การรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศ

ไทย,  การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย,  

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ให้เช่า, ใช้

ประโยชน์ที่ดินใน

การพัฒนา

โครงการที่อยู่

อาศัยสำหรับ

พนักงาน

หน่วยงานหรือ

ประชาชนทั่วไป 

- 

 

การประชุม 

การเข้าพบ 

จดหมาย/

บันทึกต่างๆ 

 

ที่ดินที่มีศักยภาพเพ่ือ

ใช้ในการพัฒนา

โครงการที่อยู่อาศัย 

กระบวนการ

ตลาดและขาย 

2) ธนาคาร หรือสถาบัน

การเงิน เช่น ธนาคาร 

อาคารสงเคราะห์  

ไทยพาณิชย์  ออมสิน 

ทหารไทย 

ให้สินเชื่อเช่าซื้อที่

อยู่อาศัยกับลูกค้า 

- 

 

การประชุม, 

การเข้าพบ 

จดหมาย/

บันทึกต่างๆ 

 

แหล่งเงินกู้ซื้อที่อยู่

อาศัยที่กลุ่มลูกค้า

ของ กคช. สามารถ

เข้าถึงได้ 



 

 

 
 

 

(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

ระบบงาน ผู้ส่งมอบ คู่ค้า 

คู่ความร่วมมือ 

บทบาทในระบบ 

งานฯ 

บทบาทใน

กระบวนการ

สร้างนวัตกรรม 

กลไกในการ

สื่อสาร 

ความต้องการที่

สำคัญท่ีสุดของห่วง

โซ่อุปทาน 

การบริหารและ

จัดการชุมชน 

2) หน่วยงานราชการ 

หรือรัฐวิสาหกิจ  

- องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น   

- บริษัทขนส่ง จำกัด  

การจัดทำ

แผนการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน 

 การประชุม, 

การเข้าพบ 

จดหมาย/

บันทึกต่างๆ 

 

ส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่

ร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ ลดการ

ลงทุนที่ซำ้ซ้อน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

และสร้างองค์ความรู้

ร่วมกัน 

กระบวนการ 

การตลาดและ

ขาย 

บริษัทเคาน์เตอร์

เซอร์วิส 

 

รับชำระเงินงวด  การประชุม, 

การเข้าพบ 

จดหมาย/

บันทึกต่างๆ 

เป็นช่องทางในการ

รับชำระเงินงวดจาก

ลูกค้าท่ีสะดวก 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

(ร่าง) แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแหง่ชาติ 

 

 
 

 
 

แบบสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2563 

 



 

 

Stakeholder Profile ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ของการเคหะแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คุณสมบัติลูกค้าต้องครบถ้วน 

ได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพ 

 

ข้อมูลจาก กอง นล.6 ฝ่าย ชช .3 

- บริการหลังการขาย 

- คุณภาพของสินค้า 

 

- ได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพท่ีรับสินค้าท่ีมีคุณภาพ 

 - ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 - สภาพแวดล้อมดีมีการดูแลหลังการขาย 

 

- รายได้ไม่พอกับรายจ่าย 

- ความปลอดภัย 

 



Stakeholder Profile ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ของการเคหะแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
  
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมบูรณาการร่วมมือกันทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 

การถูกปฏิเสธจากหน่วยงาน 

ข้อมูลจาก กอง นล.6 ฝ่าย ชช .3 

ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเส ี
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             - 

ผลการตรวจสอบท่ีแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน 

ข้อมูลจาก ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผลการตรวจที่ไม่ถูกต้อง 

ข้อเสนอเนะท่ีสร้างมูลค่า / ประโยชน์ให้หน่วยงาน ข้อเสนอแนะท่ีแก้ไข Pain Point (เรื่องที่ยังแก้ไขไม่ได้ของหน่วยงาน) 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             - 

รายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐานท่ี สคร. และมาตรฐานสากลก่าหนดไว้ 

 

ข้อมูลจาก ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

- รายงานผลการตรวจสอบไม่ได้ตามมาตรฐานท่ี สคร. และมาตรฐานสากลก่าหนดไว้ 

 

รายงานผลการตรวจสอบได้มากกว่ามาตรฐานตามท่ี สคร. และมาตรฐานสากลก่าหนดไว้ 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความสามารถในการผ่อนช่าระ 

- ท่าเลตรงท่ีตรงโครงการ 

 

ข้อมูลจาก ฝ่าย / ศูนย์ / ส่านัก / คณะ 

 

 

 

ส่านักงานเคหะนครหลวง  

 

 

สาขาประชานิเวศน์ 

 

- ราคา 

 - รูปแบบห้องชุด 

 

ลูกค้าไม่ให้ความสนใจ 

 

ลูกค้าให้ความสนใจ 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐ 

 

มีระเบียบวิธีการปฏิบัติติชัดเจน 

 

 

ข้อมูลจาก ฝ่าย / ศูนย์ / ส่านัก / คณะ 

 

 

 

ส่านักงานเคหะนครหลวง  

 

 

สาขาประชานิเวศน์ 

 

 

  

การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ 

 

ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

 

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส่งมอบงานตามภารกิจท่ีก่าหนดไว้ครบถ้วน 

 

เป็นผู้รับจ้างรายเดียว 

 

 

ข้อมูลจาก ฝ่าย / ศูนย์ / ส่านัก / คณะ 

 

 

 

ส่านักงานเคหะนครหลวง  

 

 

สาขาประชานิเวศน์ 

 

 

  

การส่งมอบไม่ได้ตามแผน 

 

ส่งมอบได้ตามแผน 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ปฏิบัติงานได้ตามตัวชี้วัด/เป้าหมายท่ีวางไว้ 

 

ข้อมูลถูกต้องชัดเจน 

 

 

ข้อมูลจาก ฝ่าย / ศูนย์ / ส่านัก / คณะ 

 

 

 

ส่านักงานเคหะนครหลวง  

 

 

สาขาประชานิเวศน์ 

 

ให้ความร่วมมือ พร้อมแนะน่าสนับสนุน 

 

 

ข้อมูลมีขาดความต่อเน่ือง 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บรูณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน 

 

มีส่วนร่วมในการขับเลื่อนเป้าหมาย/ภารกิจ 

 

 

ข้อมูลจาก ฝ่าย / ศูนย์ / ส่านัก / คณะ 

 

 

 

ส่านักงานเคหะนครหลวง  

 

 

สาขาประชานิเวศน์ 

 

 

 

ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีความสัมพันธ์ทท่ีดีกับผู้อยู่อาศัยในชุมชน 

 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

 

 

ข้อมูลจาก ฝ่าย / ศูนย์ / ส่านัก / คณะ 

 

 

 

ส่านักงานเคหะนครหลวง  

 

 

สาขาประชานิเวศน์ 

 

ชุมชนให้ความร่วมมือ 

 

 

ชุมชนไม่เห็นถึงความส่าคัญในการพัฒนา 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ด้านนโยบายฯ 

 

- ด้านนโยบายการด่าเนินงาน 

 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

 

 

 

กองกองพัฒนาธุรกิจและสินทรัพย์ (พส.) 

 
 

- ด้านปรึกษาข้อวินิจฉัยกฎหมาย 

 - ได้รับอนุมัติด่าเนินโครงการ 

- ได้รับการพิจารณาโครงการท่ีรวดเร็วขึ้น 

 
- ได้รับค่าปรึกษาวินิจฉัยทางข้อกฎหมาย 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ด่าเนินการจัดหาผู้ประกอบการมาจัดประโยชน์ในท่ีดินของ กคช. ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้ท่ีดินตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ กคช. ก่าหนด 

 

ผู้ประกอบการมาจัดประโยชน์ในท่ีดินของ  กคช. ในระยะยาว 

 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

 

 

 

กองจัดประโยชน์ (จป.) 

 
 

 

  

ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบท่าให้ไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

 
 

 
 

เพื่อให้ กคช.ได้ประโยชน์สูงสุดจากรายได้การจัดประโยชน์ในท่ีดิน 

 



Stakeholder Profile ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ของการเคหะแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด่าเนินการจัดหามูลค่าราคาตลาด 

 

มูลค่าราคาตลาดของทรัพย์สิน กคช. 

 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

 

 

 

กองประเมินท่ีดินและสินทรัพย์ (ปท.) 

 
 

 

  

ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบท่าให้การด่าเนินการจัดหามูลค่าราคาตลาดไม่เป็นไปตามความเป็นจริง 

 
 

 

ได้มูลค่าราคาตลาดของทรัพย์สินท่ีจะน่าไป ขาย/จัดประโยชน์ 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร 

 

มีความโปร่งใส ปฏิบัติติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค 

 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

 

 

 

กองกลยุทธ์และบริหารอาคารเช่า (กอ.) 

 
 

 

  

มีความโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค 

 

 

มีความโปร่งใส ปฏิบัติติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค 

 



Stakeholder Profile ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ของการเคหะแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร 

 

โฉนดท่ีดิน 

 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

 

 

 

กองรังวัดและกรรมสิทธิ์ท่ีดิน (รว.) 

 
 

ครบถ้วนและถูกต้อง 

 

 

ระยะเวลา และขั้นตอนการท่างานของหน่วยงาน 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด่าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ 

 

ลูกค้าได้รับเอกสารสิทธิ์ (อช.2) 

 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

 

 

 

กองอาคารชุดและทะเบียนนิติบุคคล (อท.) 

 
 

 

 

โอนกรรมสิทธิ์ได้ตามเป้าหมาย 

โอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ด้านนโยบายฯ 

 

- ด้านนโยบายการด่าเนินงาน 

 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

 

 

 

กองพัฒนาธุรกิจและสินทรัพย์ (พส.) 

 
 

- ด้านปรึกษาข้อวินิจฉัยกฎหมาย 

 - ได้รับอนุมัติด่าเนินโครงการ 

โครงการได้รับการพิจารณาล่าช้า ด่าเนินโครงการไม่ทันตามแผน 

 

- ได้รับการพิจารณาโครงการท่ีรวดเร็วขึ้น 
- ได้รับค่าปรึกษาวินิจฉัยทางข้อกฎหมาย 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ข้อมูลราคาประเมินท่ีดินของทางราชการ 

 

- ข้อมูลราคาประเมินท่ีดินของราชการ กับท่ีดินของ กคช. 

 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

 

 

 

กองจัดประโยชน์ (จป.) 

 
 

 

 

- สามารถน่าข้อมูลราคาประเมินท่ีดินของราชการมาประกอบการด่าเนินงานของ กคช. 

- การปรับราคาท่ีดินขึ้นของราชการอาจส่งผลกระทบกับสภาพพื้นท่ีจริงของ กคช. 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- แก้ไขข้อก่าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินในผังเมืองรวมฯ บริเวณที่ดิน กคช. 

 

- กคช.สามารถด่าเนินงานโครงการท่ีอยู่อาศัย ตามแผนการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยระยะ 20 ปี จ่านวน 2.27 ล้านหน่วย 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

 

 

 

กองประเมินท่ีดินและสินทรัพย์ (ปท.) 
 

 

- ข้อมูลราคาประเมินราชการ 

 

- ราคาประเมินราชการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างขอลทรัพย์สิน กคช.  

- ท่ีดิน กคช.ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีเกษตรกรรม / ไม่ได้อยู่ในทิศทางการเจริเติบโตของเมือง 

- ราคาประเมินราชการมีการปรับขึ้น – ลง ทุกๆ 4 ปี ท่าให้บางพื้นท่ีราคาปรับไม่สะท้อนความเป็นจริง 

- สามารถน่าราคาประเมินราชการมาประกอบการด่าเนินงานของ กคช. 

- ออกแบบ/วางผังเมือง เพื่อส่งเสริม/เพ่ิมศักยภาพท่ีดินของ กคช. 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ยื่นขอรังวัดโฉนดทีดินแปลงย่อย 

โฉนดท่ีดินแปลงย่อย 

 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

 

 

 

กองรังวัดและกรรมสิทธิ์ท่ีดิน (รว.) 
 

ครบถ้วนถูกต้องตามก่าหนดระยะเวลา 

 

 

ระยะเวลา และขั้นตอนการท่างานของหน่วยงาน 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การยื่นขอจดทะเบียนอาคารชุด 

ติดต่อขอจดทะเบียนอาคารชุด 

 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

 

 

 

กองอาคารชุดและทะเบียนนิติบุคคล (อท.) 
 

 

 

ได้รับความรวดเร็ว และให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงาน 

ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คุณสมบัติลูกค้าถูกต้องครบถ้วน 

ได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพ 

 

ฝ่าย ชช.4 

 

 

 

- ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีรับสินค้าท่ีมีคุณภาพ 

- บริการหลังการขาย 

- คุณภาพของสินค้า 

 

- ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด่าเนินการได้ตามแผนและวัตถุประสงค์ 

เป็นผู้รับจ้างรายเดียว 

 

ฝ่าย ชช.4 

 

 

 

 

ส่งมอบได้ตามแผน 

 

 

ส่งมอบไม่ได้ตามแผน 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้รับครบถ้วนถูกต้อง 

 

ฝ่าย ชช.4 

 

 

 

 

 

 

ให้ความร่วมมือพร้อมแนะน่าสนับสนุน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

มีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม 

มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 

ฝ่าย ชช.4 

 

 

 

 

 

  

การถูกปฏิเสธจากหน่วยงาน 

 

 

ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
__________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

 

ฝ่าย ชช.4 

 

 

 

 

 

ชุมชนให้ความร่วมมือ 

ไม่ได้รับความร่วมมือ 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความรู้ของเจ้าหน้าท่ีในการประสานงาน 

 

ได้รับความร่วมมือ และการประสานงานท่ีดี 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 

 

 

 

 

 

ความเข้าใจงานท่ีตรงกัน 

การสื่อสารท่ีส่งผลให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีความรู้ในด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

ได้รับเล่มแผนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจท่ีครบถ้วน สมบูรณ์ตรงตามมาตรฐานสากล 

ผลงานตอบวัตถุประสงคท่ีก่าหนดไว้แต่อาจไม่ครบถ้วน และแล้วเสร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก่าหนดไว้ 

 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 

 

 

 

 

 

ได้วิทยากรท่ีมีองค์ความรู้และเข้าใจ บริบทขององค์กร 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

 

 

 

ได้รับความร่วมมือ และการประสานงานท่ีดี 

 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักในด้านการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ระดับความเสี่ยง หรือการให้ข้อมูลในการตอบแบบ Check List ในการประเมินตนเอง 

 
ของการควบคุมภายใน 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             - 

 

ต้องการบ้านท่ีทันสมัยขนาดพื้นท่ีกว้างราคาเหมาะกับคุณภาพ 

สคจ. นครราชสีมา 

 

 

 

 

กคช. ดูแลทุกด้าน 

-ภาระหน้ีอัตราค่าเช่า 

- การดูแลหลังการขาย 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             - 

 

การท่างานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย 

สคจ. นครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

- ท่างานแบบบูรณาการร่วมกันทุกด้าน 

ขาดบุคลากรในการท่างานร่วมกัน 

 

 

- ได้รับงบประมาณจาก กคช. 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             - 

 

- ให้ กคช.ลดดอกเบี้ย 

สคจ. สุรินทร์ 

 

 

 

 

- ลดการส่งค่าบ้านน้อยลง 

  

- เกรงจะไม่ได้รับการดูแลจากกคช.ในด้านงบประมาณต่างๆ 

- ให้ กคช.ดูแลทุกด้าน 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             - 

 

- มีการบูรณาการร่วมกันการท่างานร่วมกัน 

สคจ. สุรินทร์ 

 

 

 

 

 

 

- ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กคช. 

- ขาดบุคลากรในการท่างานร่วมกัน 

- ขาดงบประมาณสนับสนุน 

 



Stakeholder Profile ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ของการเคหะแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             - 

 

- ลดดอกเบี้ยค่าเช่าซ้ือ 

สคจ. บุรีรัมย์ 

 

 

 

 

- มีบ้านราคาถูกให้ผ่อน 

 - ลดจ่านวนเงินส่งค่าบ้าน 

- เกรงจะไม่มีการดูแลจาก กคช. รวมถึงงบประมาณต่างๆ 

- ดูแลทุกด้าน 

 



Stakeholder Profile ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ของการเคหะแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             - 

 

- มีการบูรณาการร่วมกันในการประสานงานต่างๆ 

สคจ. บุรีรัมย์ 

 

 

 

 

 

 

- ได้รับการสนับสนุนจาก กคช. 

- ขาดบุคลากรในการท่างานร่วมกัน (จ่ากัด) 

- ขาดงบประมาณ 

 



Stakeholder Profile ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ของการเคหะแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             -  

 

- ลูกค้าต้องการให้ กคช.ปรับลดเงินดาวน์ในการซ้ือบ้าน 

 

สคจ. ศรีสะเกษ 

 

 

 

 

- ให้ กคช.ลดค่าบ้านลงและลดดอกเบี้ย 

  

 

 

- กลัว กคช. ไม่ดูแลหลังการขาย และส่งมอบบ้านแล้ว 

- ให้ กคช.ดูแลด้านความปลอดภัย และการจัดหาอาชีพเสริมให้มีรายได้ในครัวเรือน 

 



Stakeholder Profile ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ของการเคหะแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             -  

 

- มีการท่างานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย 

 

สคจ. ศรีสะเกษ 

 

 

 

 

- ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กคช. 

 

 

 

 

- ขาดงบประมาณสนับสนุนและขาดบุคลากรในการท่างานร่วมกัน 

 

 



Stakeholder Profile ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ของการเคหะแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             -  

 

- ชุมชนมีความต้องการให้ กคช.ดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัย และมีรายได้เสริม 

สคจ. ศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 

 

- คาดหวังว่าจะเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

 

 

- กลัว กคช. ไม่น่าร่องในการพัฒนาชุมชน 

 

 



Stakeholder Profile ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ของการเคหะแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             -  

 

- ลดอัตราดอกเบี้ย 

สคจ. อุบลราชธานี 

 

 

 

 

- ลดอัตราค่าเช่าซ้ือ 

 - สัญญาผ่อนระยะยาว 

 

 

- รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน 

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

 



Stakeholder Profile ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ของการเคหะแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             -  

 

มีการบูรณาการท่างานร่วมกัน 

สคจ. อุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

ได้รับงบประมาณจาก กคช. 

 

 

ไม่ได้รับงบประมาณจาก กคช. 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ให้ข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน 

 

- โครงการมีท่าเลท่ีตั้งท่ีดี 

ฝ่ายบริหารงานชุมชน 1 

 

 

 

 

- ได้รับสินค้าทีมีคุณภาพ      

 

- มีสินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า 

 

 

- ไม่มีสินค้าตามความต้องการ 

- บริการหลังหารขาย 

 

- ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- มีระบบรองรับการท่างานท่ีดี 

 

เป็นผู้รับจ้างรายเดียว 

ฝ่ายบริหารงานชุมชน 1 

 

 

 

 

 

 

ได้รับเงินตรงตามเวลา 

- มีระเบียบ/วิธีปฏิบัติท่ีชัดเจน 

 

- การคืนเงินค่้าประกัน 

- การเบิกจ่ายเงินล่าช้า 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตอบสนองข้อมูลตามท่ีร้องขอ 

 

ให้ข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจน 

ฝ่ายบริหารงานชุมชน 1 

 

 

 

 

ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและรวดเร็ว 

 

              

 

 

- การถูกปฏิเสธงาน 

- ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             - 

 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ฝ่ายบริหารงานชุมชน 1 

 

 

 

 

 

 

การได้รับความร่วมมือ 

 

 

การถูกปฏิเสธจากหน่วยงาน 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อยู่อาศัยในชุมชน 

 

พัฒนาสังคม/ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ฝ่ายบริหารงานชุมชน 1 

 

 

 

 

ให้ กคช. ช่วยเหลือดูแลเมื่อเกิดปัญหา 

 

              

- มีบุคลากรท่ีสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชน 

 

ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก กคช.  
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ใช้เทคโนโลยี 

 

ความต้องการท่ีแน่นอน ความพึงพอใจ 

ฝ่ายบริหารงานชุมชน 2 

 

 
 

ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา คุณภาพท่ีดี / เป็นไปตามแผน 

 

              

 

 

กองบริหารนครหลวง เขต 3  

 

 

 

ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สื่อสาร/ปฏิบัติผ่านระบบเทคโนโลยี 

 

นโยบายท่ีชัดเจนพร้อมสนับสนุนงบประมาณ 

ฝ่ายบริหารงานชุมชน 2 

 

 
 

มีความต่อเน่ือง 

 

              

 

 

กองบริหารนครหลวง เขต 3  

 

 

 

นโยบายไม่ชัดเจน ไม่ต่อเน่ือง 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีความพร้อมด้านบุคคลากรท่ีมีคุณภาพและงบประมาณ 

 

คุณภาพท่ีดีผู้บริการได้รับความพอใจ 

ฝ่ายบริหารงานชุมชน 2 

 

 
 

 

 

งานบรรลุผลส่าเร็จตามแผน เวลา 

 

 

กองบริหารนครหลวง เขต 3  

 

 

 

คุณภาพไม่ดี ไม่ตามแผน 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ปฏิบัติ สื่อสาร ด้วยเทคโนโลยี 

 

เข้าใจภารกิจ 

ฝ่ายบริหารงานชุมชน 2 

 

 
 

 

 

ถูกต้อง รวดเร็ว 

 

 

กองบริหารนครหลวง เขต 3  

 

 

 

ไม่ให้ความร่วมมือ 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สนับสนุนภารกิจในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจหน่วยงานน้ัน 

เข้าใจภารกิจพร้อมสนับสนุน 

ฝ่ายบริหารงานชุมชน 2 

 

 
 

 

 

บูรณาการร่วมกัน 

 

 

กองบริหารนครหลวง เขต 3  

 

 

 

ไม่พร้อมสนับสนุนขาดความพร้อมเพื่อสนับสนุน 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พลังของชุมชน มีความเป็นมิตร ผูกผัน 

 

- สร้างความสามัคคี มีความพ่ึงพา 

ฝ่ายบริหารงานชุมชน 2 

 

 
 

ชุมชนเข้มแข็ง ช่วยเหลือ สนับสนุน 

 

              

 

 

กองบริหารนครหลวง เขต 3  

 

 

 

ขาดความสามัคคี มุ่งหวังผลประโยชน์ มีความขัดแย้ง 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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------------------------------------------------- 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จัดท่าเอกสารจัดซ้ือ จัดจ้างได้ครบถ้วน 

 

เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

ฝ่าย/ศูนย์/ส่านัก/คณะ 

 

 
 

 

 

เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

 

 

พัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง 

 

 

เอกสารเกี่ยวข้องกับจัดซ้ือจัดจ้างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีคุณสมบัติตามท่ีก่าหนด 

 

             - 

ฝ่าย/ศูนย์/ส่านัก/คณะ 

 

 
 

ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา 

 

              

 

 

พัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง 

 

 

ไม่สามารถด่าเนินการแล้วเสร็จตามเงื่อนไขของสัญญา 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของงานด้านพัสดุ 

 

ประสานงานคล่องตัว 

ฝ่าย/ศูนย์/ส่านัก/คณะ 

 

 
 

เข้าใจกระบวนการท่างานของฝ่าย พค. 

 

              

 

 

พัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง 

 

 

ขาดความเข้าใจในการประสานงาน 

 

 



Stakeholder Profile ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ของการเคหะแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

              - 

 

ความต้องการบ้านท่ีแน่นอน ความพึงพอใจ และทันสมัย 

สคจ. นครปฐม สาขา 1 

 
 

กคช. ดูแลทุกด้าน 

 

              

 

 

 

 

- ปัญหาสภาพแวดล้อม 

- ภาระหน้ีค่าเช่า 

- การดูแลหลังการขาย 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีความเชื่อมั่นในการสร้างที่อยู่อาศัยของ กคช.  

 

 

มีความต้องการเข้าถึงผู้อยู่อาศัยในชุมชน / ต้องการพัฒนาการจัดการข้อมูลชุมชนในพื้นท่ีร่วมกับ กคช.  

สคจ. นครปฐม สาขา 1 

 
 

 

 

ความคาดหวังให้ กคช. ท่างานร่วมกันแบบประชาชน ได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ 

 

 

 

 

มีความกังวลด้านปัญหาในชุมชน เนื่องจากเป็นชุมชนขนาดใหญ่ เช่น ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
  

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

              - 

 

ต้องการบ้านท่ีมีคุณภาพ ไม่รั่วซึม และเมื่อเข้ามาอยู่แล้วอยากมีความสุขเป็นท่ีดีขึ้น 

สคจ. นครปฐม สาขา 2 

 
 

 

 

อยากให้ กคช. ดูแลครอบคลุมในทุกๆ ด้าน 

 

 

 

 

อัตราดอกเบี้ย, อัตราการผ่อนช่าระ, คุณภาพบ้าน, สภาพแวดล้อม, ความปลดอดภัย และการดูแลหลังการขาย 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การสนับสนุนในด้านการท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การท่างานร่วมกัน พร้อมสนับสนุนงบประมาณในแต่ละภารกิจ 

สคจ. นครปฐม สาขา 2 

 
 

การท่างานร่วมกันแบบบูรณาการและสนับสนุนงบประมาณ 

 

              

 

 

 

 

มุ่งหวังผลประโยชน์, การขัดแย้ง และการขาดบุคคลากรในการงานร่วม 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- บริษัทรับเหมาก่อสร้าง 

 

- ต้องการให้เจาะส่ารวจชั้นดิน 

- เจาะส่ารวจชั้นดินไม่แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก่าหนด 

- ทดสอบวัสดุและดินไม่เสร็จในเวลาท่ีก่าหนด 

จ 

กอง วล. ฝ่าย สว.  

 
 

- ต้องการให้ทดสอบวัสดุและดิน 

               

 

- ฝ่ายบริหารโครงการการก่อสร้าง 

 

 

 

- เจาะส่ารวจชั้นดินได้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและแล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก่าหนด พร้อมข้อมูลเพื่อช่วยในการออกแบบฐานรากของอาคาร 

 - ทดสอบวัสดุและดินได้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และเวลาท่ีก่าหนด 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบานและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพิ่มเติมผู้อยู่อาศัยมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ 

 

- สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพิ่มเติมผู้อยู่อาศัยมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ 

ฝ่าย / ส่านัก / คณะ 

 
 

- ผู้อยู่อาศัยมีความพร้อมในการรื้อย้ายท้ังจ่านวน 

               

- ผู้อยู่อาศัยมีความพร้อมในการรื้อย้ายท้ังจ่านวน 

 

ส่านักบริหารชุมชนดินแดง (สบด.) 

 

- ไม่สามารถสร้างเครือข่ายได้เพ่ิมเติมผู้อาศัยขาดความเข้าใจและไม่ให้ความร่วมมือ 

- ความพร้อมในการรื้อย้าย หรือไม่ให้ความร่วมมือ 

 

 

- สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพิ่มเติมผู้อยู่อาศัยมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ 
- ผู้อยู่อาศัยมีความพร้อมในการรื้อย้ายท้ังจ่านวน 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบานและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ 

 

 

พิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ 

ฝ่าย / ส่านัก / คณะ 

 
 

 

 

ให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เสนอ และช่วยผลักดันโครงการ 

 

 

ส่านักบริหารชุมชนดินแดง (สบด.) 

 

มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยการเมือง 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบานและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน 

 

ปฏิบัติงานได้ตามแผน 

ฝ่าย / ส่านัก / คณะ 

 
 

 

               

 

 

ส่านักบริหารชุมชนดินแดง (สบด.) 

 

 

ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนท่ีตั้งไว้จากเหตุสุดวิสัย 

 

 

ปฏิบัติงานได้ตามแผน 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบานและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

 

สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

ฝ่าย / ส่านัก / คณะ 

 
 

 

               

 

 

ส่านักบริหารชุมชนดินแดง (สบด.) 

 

 

ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบานและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ 

ท่ีได้รับมอบหมาย 

ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ 

 

ฝ่าย / ส่านัก / คณะ 

 
 

 

               

 

 

ส่านักบริหารชุมชนดินแดง (สบด.) 

 

 

ขาดความทุกความร่วมมือจากหน่วยงาน 

 

 

ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบานและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง 

ผู้เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง และชี้แจ้งแทนได้ 

 

ฝ่าย / ส่านัก / คณะ 

 
 

 

               

 

 

ส่านักบริหารชุมชนดินแดง (สบด.) 

 

 

ผู้เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง  

 
 

 

ผู้เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง และชี้แจ้งแทนได้ 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบานและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

              - 

 

- ลดอัตราดอกเบี้ย 

สคจ. ปทุมธานี 

 
 

- ลดอัตราการผ่อนค่าเช่าซ้ือ 

 

มีความปลอดภัยในการอยู่อาศัยสะดวกสบาย, สภาพแวดล้อมดีมีการดูแลหลังการขาย 

 

 

สาขา 3 นล.6 ชช.3  

 

- เกรงว่ารายได้ไม่พอกับรายจ่ายกลัวไม่มีความปลอดภัย 

- กลัวไม่ได้รับบริการหลังการขาย 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบานและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

              - 

 

การท่างานร่วมกันกับภาคิเครือข่าย 

สคจ. ปทุมธานี 

 

 
 

 

 

ได้รับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

 

 

สาขา 3 นล.6 ชช.3  

 

ขาดงบประมาณ 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบานและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

ฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน 

 
 

- พิจารณางบลงทุน ประจ่าปี ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ เพ่ือเสนอความเห็นต่อ ครม. และก่ากกับ ดูแล และ ติดตามผลการด่าเนินงาน 

 

 

ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 

- ก่ากับดูแลสนับสนุนรัฐวิสาหกิจให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการพัฒนาประเทศ 

 

ส่านักงบประมาณ (สงป. ) 

 

- จัดท่างบประมาณแผ่นดิน น่าเสนอเข้าสู่กระบวนการทางรัฐสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้เป็น พรบ. งบประมาณประจ่าปี  

ผ 

ส่านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)          

- การบริหารหนี้สาธารณะ วางแผน ก่ากับ การค้่าประกัน และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐรวมทั้งติดตาม และประเมินผลการด่าเนินเพ่ือให้การบริหารหนี้      

  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 - ด่าเนนิการก่อสร้างและเบิกสร้างและเบิกจ่ายงบลงทนุโโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามแผนประจ่าปี 

 

 

 

- ผลการด่าเนินงานองค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย: ประมาณการงบการเงิน (งบก่าไร ขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด) 

 

 

: ภาระหนี้สิน และแผนการลงทุนและการเบิกจ่ายประจ่าปี 

 - ค่าขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินพร้อมกรอบวงเงิน ที่ต้องด่าเนินการในปีงบประมาณ 

 - แผนบริหารหนี้สาธารณะประจะปีของรัฐวิสาหกิจ 

 

- ผลการด่าเนินงานขององค์กรสูงกว่าเป้าหมาย 

อง 

- โครงการแล้วเสร็จตามก่าหนด, เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 100% 

อง 
- ด่าเนินการได้บรรลุส่าเร็จตามเป้าหมาย และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน 

- ด่าเนินการตามแผนบริหารหน้ีสาธารณะประจ่าปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผน 

- การก่อสร้างล่าช้าส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่่า 

 - ผลการด่าเนินงานซ่ึงเป็นตัวแปรหลักที่ส่าคัญในการสร้างรายได้ขององค์กรมีอุปสรรค ไม่สามารถด่าเนินการได้ตามแผน 

 - ปัญหา – อุปสรรคในการด่าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 

 - การขอปรับกรอบแผนบริหารหน้ีฯ ระหว่างปี 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบานและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 

การขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี / ขยายเวลาเบิกจ่าย ได้ถูกต้อง และแล้วเสร็จภายในก่าหนด 

ฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน 

 
 

 

 

สามารถก่อหนี้ ผูกพัน และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน เพื่อลดวงเงินในการขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี / ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  

ห 

 

 

กรมบัญชีกลาง 

การกันเงินเหลื่อมปี / ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผิดพลาด ท่าใหเบิกจ่ายเงินไม่ได้ 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบานและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ลูกค้า / ผู้อยู่อาศัยในชุมชนสามารถรวมกลุ่ม เพื่อจัดตั้งกลุ่มองค์กรต่างๆ ภายในชุนชนท้ังยังน่าความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

- มีคุณภาพชีวีตท่ีดี 

 

ฝ่าย / ส่านัก / คณะ 

 
 

- มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

               

กองพัฒนาชุมชน 3 ฝ่ายบริหารงานชุมชน 3  

 

ไปปรับใช้ในชีวิตประจ่าวัน 

 

 

ความคาดหวังท่ีไม่ได้ตามท่ีลูกค้า / ผู้อยู่อาศัยในชุมชนคาดหวัง 

 

 

- มีคุณภาพชีวีตท่ีดี 
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ประวัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบานและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

เป้าหมายการสร้างความสัมพันธ์ 
 ไตรมาส          6 เดือน         ปี 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ปัจจุบนั)  
 สูง      กลาง       ต่่า 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่่า 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประสานความร่วมมือจากองค์กรภาคิในภาครัฐ เอกชน สถาบัน การศึกษา ร่วมกันถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนศึกษาข้อมูล  

 

สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ฝ่าย / ส่านัก / คณะ 

 
 

ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 

              

กองพัฒนาชุมชน 3 ฝ่ายบริหารงานชุมชน 3  

 

เพื่อน่าไปสู่เป้าหมายการเป็นชุมชนเข็มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้อยู่อาศัยในชุมชน ในการท่ากิจกรรมด้านต่างๆ ขาดความสามัคคีกลายเป็นสังคมท่ีต่างคนต่างอยู่ 

 

 


