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ภารกิจขององค์กร โดยให้ความสำคัญผ่านการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดี

ในการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม จึงได้ดำเนินการจัดทำ
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ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเรียนรู้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่ม ประกอบด้วย  (1) กลุ่มลูกค้า 
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สื่อมวลชน พัฒนากระบวนการสร้างความสัมพันธ์ และความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งเพ่ือใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการจัดทำกลยุทธ์ 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 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร การเคหะแห่งชาติ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
   

การเคหะแห่งชาติ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 – 25670 และแผนปฏิบัติการด้านผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุงปี 2564) โดยใช้กระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนอย่างเป็น
ระบบ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้สอดรับกับทิศทางและนโยบายการดำเนินงานขององค์กร ที่สอด
รับกับสถานการณ์และสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับนโยบายของหน่วยงานที่
กำกับดูแล เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ ตรงตามเกณฑ์การประเมินผล
การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) ด้านการ
มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้องและมีการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2570 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563)  

การเคหะแห่งชาติ ได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย  (1) กลุ่มลูกค้า (2) หน่วย
นโยบายและผู้ถือหุ้นภาครัฐ (3) บุคลากร (4) ผู้ส่งมอบ (5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (6) สังคม ชุมชน สื่อมวลชน 
เพ่ือพัฒนากระบวนการสร้างความสัมพันธ์ และความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

สำหรับกระบวนการดำเนินงาน ได้มีการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2570 
(ฉบับปรับปรุง ปี 2563) บริบทองค์กร ทบทวนแผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 – 2570  ทบทวนการจัด
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำรวจและวิเคราะห์ระดับการรับรู้ ความต้องการ ความคาดหวังทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ “เป็นหน่วยงานหลกัท่ี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่น ในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี” และได้กำหนดวัตถุประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 2 ข้อ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นพันธมิตรและความ

ผูกพันกับการเคหะแห่งชาติ เน้นการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการเคหะแห่งชาติกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่มเป็นพันธมิตรสนับสนุนองค์กรและสร้างความผูกพันกับการเคหะแห่งชาติ 

โดยแผนงานภายใต้กลยุทธ์มีกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการเคหะแห่งชาติกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวมถึงปรับปรุงกระบวนการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการ ความ

คาดหวัง และความกังวลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขยายเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ

การเคหะแห่งชาติด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือ

ผลักดันให้สนับสนุนภารกิจของการเคหะแห่งชาติ 

ด้านการถ่ายทอดแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุงปี 2564) ดำเนินงานโดยการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนแม่บท และแผนการสร้างความสัมพันธ์ โดยที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพ่ือสังคมเป็นผู้ประสานงาน 

รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลในภาพรวมเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะมีการทบทวน

กระบวนการถ่ายทอด ติดตาม และประเมินผลแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 – 2570 และแผนการ

สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดการ

ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

จากการถ่ายทอดแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุงปี 2564) สู่การปฏิบัติ หากมีการดำเนินการและได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหารและบุคลากรของการเคหะแห่งชาติ ทุกระดับจะช่วยขับเคลื่อนให้แผนการดำเนินงานเปิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับผู้มีส่วนมีส่วนเสีย เพื่อสร้างความ
ผูกพันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร เป็นแรงผลักดันและสนับสนุนองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

บทที่ 1 

บทนำ 
 

1. ที่มาและความสำคัญ   
การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ ก่อตั ้งขึ ้นเมื ่อ วันที ่ 12 กุมภาพันธ์ 2516 ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที ่ 316 ดำเนินงานภายใต้
พระราชบัญญัติ การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
จัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย ทำนุบำรุง ปรับปรุง และพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนที่ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง หรือผู้ที่ประสงค์จะร่วม
ดำเนินกิจกรรมกับการเคหะแห่งชาติในการจัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรื อซื้อ และประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการก่อสร้าง อาคารหรือจัดหาที่ดิน การปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรม เพ่ือให้มีสภาพการอยู่อาศัย 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมท่ีดีขึ้น 

การเคหะแห่งชาติมีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง รวมถึงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวต้องบูรณาการและร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเชื่อมโยงงานการ
ทำงานระหว่างกัน ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะช่วยสร้างความ
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)  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฉบับนี้ขึ้น โดยคำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย อันนำไปสู่
การพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เพิ่มขึ้น 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 
 

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 และความคาดหวังทั้งเชิงบวกและเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวม
ไปถึงการสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาด  

2.4 เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี 2564 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุงปี 2563) ซึ่งใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาความสัมพันธ์
เพ่ือยกระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

3. กรอบแนวคิด 
 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การเคหะแห่งชาติ กำหนดกรอบแนวคิดในการจัดทำ โดยใช้เกณฑ์ประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคู่มือการ
ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) อ้างอิงหลักการแนวคิด
ที่เป็นสากลของกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย AA1000 Stakeholder Engagement 
Standard (AA1000SES)  และระบบประเม ินผลค ุณภาพร ัฐว ิสาหก ิจ (State Enterprise Performance 
Appraisal: SEPA) และเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ซึ่งมีพ้ืนฐาน
มาจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality 
Award (MBNQA) เพื่อให้รัฐวิสาหกิจรับทราบ เรียนรู้ คาดการณ์ถึงความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวล 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีระบบ 
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และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

กรอบหลักการ / แนวคิดเพื่อการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 
 

ภาพแสดง 1 : กรอบหลักการ/แนวคิดเพื่อการมุ่งเน้นผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มา : คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) 
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และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

หลักเกณฑ์การประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของรัฐวิสาหกิจประกอบด้วยหลักเกณฑ์สำคัญ 8 ด้าน ประกอบด้วย 

 
 

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

 

4. วิธีการดำเนินงาน 
 1. วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2570 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) บริบท
องค์กร แผนปฏิบัติการการเคหะแห่งชาติปีงบประมาณ 2564 : โครงการเชิงยุทธศาสตร์ แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ปี 2563 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ  
 2. วิเคราะห์รายละเอียดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการเคหะแห่งชาติ ปี 2563 และทบทวนการจัดกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียตามห่วงโซอุปทาน (Supply chain)  

3. สำรวจและวิเคราะห์ระดับการรับรู้ ความต้องการ และความคาดหวังทั้งเชิงบวกและเชิงลบของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ที่มีต่อองค์กรและต่อสายงาน/ฝ่าย โดยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่ได้จัดกลุ่มไว้ 
รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ฉบับปรับปรุงปี 2564) 
 4. เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (ฉบับปรับปรุงปี 2564) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

5. การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวชี้วัดกระบวนการ : ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉลี่ย 

ผู้รับผิดชอบ ปัจจัยนำเข้า กิจกรรมการทำงาน ผลลัพธ์ ผู้รับมอบ ระยะเวลา 
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ราย 

ไตรมาส 

 
 
 

ต.ค. 
 

เริ่มต้น 

1. ทบทวนกระบวนการบริหาร

จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 2.จัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์/
แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

 3.กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย  
 

 

7.ยกระดับความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 

8.ระบุและเตรียมความพร้อมในการ
จัดทำความเสี่ยง ในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

 

4.ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร 
 

 

6.กำหนดระดับ และรูปแบบการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พร้อมจัดทำแผนการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 

5.จัดลำดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

9.ติดตามและดำเนินผลการดำเนินงาน
ตามแผน และตัวชี้วัดประสิทธิผลของ
กระบวนการ 
 

 

10.จัดทำรายงานสรุปผล ณ สิ้นปีและ
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย พร้อมจัดทำรายงานและ
แบบสอบถามเพื่อจัดส่ง สคร. 
 

 

แผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความ
ต้องการ ความคาดหวัง ความ
กังวลของแต่ละกลุ่ม 
- ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 
- หลักเกณฑ์การประเมินผล 
Enablers  
- แนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำ 
- มาตรฐาน/เครื่องมือการบริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ความต้องการ ความคาดหวัง 

ความกังวลของแต่ละกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการ ความคาดหวัง 
ความกังวลของแต่ละกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและผลการ
จัดลำดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
ความเสี่ยงในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

 

ข้อมูลและผลการบริหารความ

เสี่ยงตามแผนและผลลัพธ์ของ

กระบวนการ 

ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ

สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

กระบวนการบริหารจัดการผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รายงานการกำหนด

วัตถุประสงค์และขอบเขตการ

สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

ส่วนเสีย 

ผลการจัดลำดับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

แผนการสร้างความสัมพันธ์กับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รายงานผลการดำเนินงานด้าน

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียรายไตรมาส 

 

รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีและ

แนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการ

บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย พร้อมจัดทำรายงาน

และแบบสอบถามเพื่อจัดส่ง 

สคร. 

 

คณะทำงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนแม่บท และแผนปฏิบัติ
การประจำปี ด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ผลการทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและประเด็นผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

ผลการยกระดับการสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ข้อมูล เอกสารหลักฐาน

ประกอบการจัดทำรายงาน

สรุปผลสิ้นปีและแบบสอบถามฯ 

คณะทำงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะทำงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

คณะทำงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

คณะทำงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

คณะทำงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

คณะทำงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

คณะทำงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

คณะทำงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

คณะทำงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

คณะทำงานผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

 

คณะทำงานผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

 

คณะทำงานผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

 

คณะทำงานผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

 

คณะทำงานผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

 

คณะทำงานผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

 

คณะทำงานผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

 

คณะทำงานผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

 

คณะทำงานผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

 

คณะทำงานผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

6. อ้างอิง 

อ้างอิงจาก AA 1000 Stakeholder Engagement Standard โดย

Account Ability หรือ “AA 1000 SES” ซึ่งเป็นมาตรฐานว่าด้วยกระบวนการ

เชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงความเชื่อมโยงระหว่างองคก์ร

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นความเชื่อมโยง รวมถึงการติดตามประเมินผลและ

การปรับปรุงความเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

7. คำศัพท์และการจำกัดความ 

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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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

บทที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 

2564 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบับปรุงปรุง ปี 2564) ที่

มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ โดยครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้ 

1. รายละเอียดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการเคหะแห่งชาติ  

2. ความต้องการ ความคาดหวังทั้งเชิงบวกและเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการเคหะแห่งชาติ  

3. โอกาส และความเสี่ยง ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับองค์กร และสายงาน/ฝ่าย 

4. ผลการดำเนินงานและผลการเรียนรู้ของการเคหะแห่งชาติด้านมุ่งเน้น/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. นโยบายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการเคหะแห่งชาติ 

6. การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย กฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เก่ียวข้อง 

7. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายนอก 

8. สมรรถนะหลักของการเคหะแห่งชาติ 

9. ความพร้อมของทรัพยากรที่เก่ียวข้อง 

         10. กรอบหรือแนวทางการกำกับดูแล (Governance) 

         11. ระบบงานและกระบวนการที่สำคัญ 

         12. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ด้วย SWOT 

Analysis  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

1. รายละเอียดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการเคหะแห่งชาติ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการเคหะแห่งชาติ หมายถึง บุคคล ชุมชน หรือองค์กร ที่สร้างผลกระทบต่อการ

ดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ และ/หรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ทั้งนี้   

การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการทบทวนลำดับความสำคัญและเหตุผลการเลือกกลุ่มเป้าหมาย/กำหนดเป้าหมาย

ความสำเร็จของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม รวมถึงแนวนโยบาย ทิศทางของ

องค์กร และเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการเคหะแห่งชาติที่ผ่านมา 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จำแนกกลุ ่มผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียออกเป็น  

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 

ที่ผ่านมาการเคหะแห่งชาติได้มีการทบทวนกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยคณะกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงได้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ตามกระบวนการทบทวนกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ขององค์กร) มีการกำหนด

กลุ่มเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) ลูกค้า 2) หน่วยนโยบาย/หน่วยงานกำกับ 3) บุคลากร 4) ผู้ส่งมอบ 5) หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 6) สังคม ชุมชน สื่อมวลชน ครอบคลุมทุกสายงานแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกฝ่าย ดังตารางแสดงรายละเอียด

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

ตารางแสดงรายละเอยีดผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีของแต่ละสายงาน ปี 2563

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานพัฒนา

และบริการโครงการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานบริหาร

รายได้และการตลาด

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานยกระดับ

คุณภาพชีวิตและชุมชน

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานบริหาร

ชุมชน

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานแผน

และบริหารความเส่ียง
ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานการเงินองค์กร

ผู้ช่วยผู้ว่าการสาย

งานบริหารองค์กร
ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานสนับสนุนกิจการ

1. ลูกค้า กลุ่มลูกค้าเชงิสังคม และกลุ่มลูกค้าเชงิพาณิชย์  - 
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์

ฝ่ายการตลาดและขาย
 - ฝ่ายบริหารงานชมุชน 1 - 4  - ฝ่ายบริหารสินเชื่อและหนี้  -  - 

2. หน่วยนโยบายและผู้ถือ

หุ้นภาครัฐ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 กระทรวงการคลัง 

(ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรมบัญชกีลาง) 

กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน)

 -  -  -  - ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน

ฝ่ายการบัญชี
ส านักผู้ว่าการ  - 

แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1. ผู้บริหารระดับสูง

2. ผู้บริหารระดับกลาง

3. ผู้บริหารระดับต้น

4. พนักงานระดับปฏิบัติการ

5. ลูกจ้างเหมาบริการ

4. ผู้ส่งมอบ

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง

บริษัทรับจ้างบริหารชมุชน

CEMCO

บริษัทตัวแทนขาย

ฝ่ายพัฒนาโครงการ 1 - 3  -  - ฝ่ายบริหารงานชมุชน 1 - 4  -  -  -  - 

5. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

สถาบันการเงิน

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การประปานครหลวง

การประปาส่วนภูมิภาค

ระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาโครงการ 1 - 3

ฝ่ายส่ิงแวดล้อม วิศวกรรม 

ส ารวจและทดสอบวัสดุ

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชวิีตและมาตรฐาน

การบริหารชมุชน
ฝ่ายบริหารงานชมุชน 1 - 4  - ฝ่ายบริหารสินเชื่อและหนี้  -  - 

6.  สังคม/
·  ผู้น าหรือกลุ่มองค์กรชมุชนหรือกลุ่มคนโดยรอบ

โครงการของการเคหะแห่งชาติ

ชมุชน/
·  ชนุชนโดยรอบโครงการของการเคหะแห่งชาติ รัศมี

 1 กิโลเมตร

ส่ือมวลชน

·  บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีเป็นส่ือกลางน าข่าวสารของการ

เคหะแห่งชาติ ไปสู่ประชาชน ผ่านชอ่งทางต่างๆ เชน่

 หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ 

รายละเอียด Stakehoder ของแต่ละสายงาน ปี 2563

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นิยาม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  - 

ผู้บริหารตามสายงาน

รองผู้ว่าการสายงานพัฒนาโครงการและการบริหารรายได้ รองผู้ว่าการสายงานบริหารชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต รองผู้ว่าการสายงานกลยุทธ์และการเงินองค์กร รองผู้ว่าการสายงานบริหารและสนับสนุนองค์กร

 -  - ฝ่ายส่ือสารองค์กรและกิจกรรมเพ่ือสังคม

3. บุคลากร  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  - 

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

1.2 การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการเคหะแห่งชาติ 
 

การเคหะแห่งชาติได้กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหมต่ามกระบวนการออกเป็น 6 กลุ่มหลัก 

ประกอบด้วย 

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  

 

ซ่ึงสามารถระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำแนกตามกระบวนการที่สำคัญห่วงโซ่อุปทาน (Value Chin) ของ

การเคหะแห่งชาติ (Stakeholder mapping) พร้อมจัดลำดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ดังนี้ 
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การวิเคราะหผ์ู้มีส่วนไดส้่วนเสียทีส่ำคัญในระดับฝ่าย 
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การวิเคราะห์และกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการเคหะแห่งชาติ มาจากการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียตามกรอบการดำเนินงานและห่วงโซ่คุณค่าในการตลาด (Value Chin) ของการเคหะแห่งชาติ ตามเล่ม

แผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2563) ซึ่งสามารถแบ่งกระบวนการสำคัญ

และจำเป็นของการเคหะแห่งชาติ ออกเป็น 3 กระบวนการ ได้แก่ ระบบนำองค์กร (Management Process) 

ระบบงานหลัก (Core Process) และระบบงานสนับสนุน (Support Process) 

ภาพแสดง : ห่วงโซ่คณุค่าในการตลาด (Value Chin) ของการเคหะแห่งชาติ 
 

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ระบบนำองค์กร (Management Process) ได้แก่ กระบวนการนำองค์กรและยุทธศาสตร์ 

ประกอบด้วย 

 M 1 กระบวนการกำกับดูแลองค์กร 

 M 2 กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 M 3 กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

 M 4 กระบวนการตรวจสอบภายใน 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

2. ระบบงานหลัก (Core Process) ได้แก่ กระบวนการทำงานที่สำคัญของการเคหะแห่งชาติ 

ประกอบด้วย 

 C 1 กระบวนการวางแผนและพัฒนาโครงการ (ครม.อนุมัติ) 

  1.1 ดำเนินการเอง 1.2 PPP 

 C 2 กระบวนการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ 

C 3 กระบวนการตลาดและส่งมอบที่อยู่อาศัย 

 3.1 Post Finance 3.2 เช่าซื้อ 3.3 เช่า 

C 4 กระบวนการบริหารและพัฒนาชุมชน 

C 5 กระบวนการฟ้ืนฟูเมือง และพัฒนาเมืองใหม่ 

C 6 กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 3. ระบบงานสนับสนุน (Support Process) ได้แก่ กระบวนการทำงานที่สนับสนุนการทำงานของการ

เคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย 

  S 1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

  S 2 กระบวนการบริหารการเงิน และบัญชี 

  S 3 กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  S 4 กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัล 

 S 5 กระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรม  
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

 
การวิเคราะห์เช่ือมโยงผู้มสี่วนได้สว่นเสียกับระบบงานกระบวนการที่สำคัญตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain)  

ของการเคหะแห่งชาติ (Stakeholder Mapping) 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

1.3 ฐานข้อมูลเพื่อมุ่งเน้น/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Profile) 

 การจัดเก็บฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของการเคหะแห่งชาติปัจจุบันมีความหลากหลายและ

แตกต่างกัน ตามตารางแสดงระบบฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของการเคหะแห่งชาติ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระบบฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. ลูกค้า มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า และจัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลของหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
2. หน่วยนโยบายและผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยนโยบายและผู้ถือหุ้นภาครัฐ และจัดเก็บ
ไว้ที่ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3. บุคลากร มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคลากร และจัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลระบบ HRIS   
4. ผู้ส่งมอบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ส่งมอบ และจัดเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลของ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บไว้ที่

ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
6.  สังคม / ชุมชน / สื่อมวลชน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของสังคม / ชุมชน / สื่อมวลชน และจัดเก็บไว้ที่

ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

1.4 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้น/บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้น/บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความสำคัญกับความ

ต้องการที่สำคัญที่สุดของห่วงโซ่คุณค่าในการตลาด (Value Chin) คือ การได้รับส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มี

คุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นปัจจัยนำเข้าสู่กระบวนการหลักของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งใน

การดำเนินงานการเคหะแห่งชาติสามารถระบุประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายช่ือหน่วยงาน วัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้น/
บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ลูกค้า 
 

1.1 ลูกค้าเช่า เชิงสังคม/รายได้
น้อย 

บุคคลหรือกลุ ่มบุคคลที่มีรายได้น้อยและ
ต้องการที่อยู่อาศัยแบบเช่า 

1.2 ลูกค้าขาย เชิงสังคม/รายได้
น้อยและเชิงพาณิชย์/รายได้ปาน
กลาง-ค่อนข้างสูง 

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีรายได้น้อยถึงปาน
กลาง และต้องการซื ้อที ่อยู ่อาศัยเป็นของ
ตนเอง 

2. หน่วยนโยบายผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ/หน่วยงานกำกับ 

2.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
 

ถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ
กระทรวง มาสู่ กคช. เพื่อจัดทำกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการรองรับ 

2.2 กระทรวงการคลัง (กค.) และ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)  

ถ ่ายทอดนโยบาย ก.คล ั ง  ท ี ่ เก ี ่ ยวกับ
รัฐวิสาหกิจ มาสู ่ กคช. เพื ่อจัดทำกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการรองรับ 

2.3 สำนักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 
 

ถ่ายทอดนโยบาย ด้านการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม และการขับเคลื ่อน
โครงการลงทุนด้านการพัฒนาที ่อยู ่อาศัย 
ของ กคช. 

2.4 สำนักงบประมาณ (สงป.)  ถ ่ า ย ท อด น โ ยบ าย  ด ้ า น ก า ร บ ร ิ ห า ร
งบประมาณ มาสู ่  กคช. เพื ่อจ ัดทำแผน
งบประมาณ 

2.5 สำนักการตรวจเง ินแผ ่นดิน 
(สตง.)  

ถ่ายทอดนโยบาย ด้านการจัดทำงบการเงิน 
ให้ได้มาตรฐานทางการบัญชีและการเงินที่
เป็นที่ยอมรับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ 

2.6 กระทรวงมหาดไทย (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  

ความร่วมมือในการบริหารจัดการโครงการที่
อ ย ู ่ อ าศ ั ย  และบร ิ ห า รช ุ มชน  ระบบ
สาธารณูปการ 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

ผู้ส่วนได้ส่วนเสีย รายช่ือหน่วยงาน วัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้น/
บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. บุคลากร 3.1 ผู้บริหารระดับสูง  ถ่ายทอดนโยบายจากหน่วยงานกำกับมาสู่ 
กคช.  

3.2 ผู้บริหารระดับกลาง ถ่ายทอดนโยบายมายังหน่วยงานที่กำกับดูแล 
3.3 ผู้บริหารระดับต้น  รับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดมายัง

ระดับปฏิบัติการให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ 

3.4 ระดับปฏิบัติการ ร่วมดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
3.5 ลูกจ้างเหมาบริการ ร่วมผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 

4. ผู้ส่งมอบ 
 

4.1 บริษัทรับเหมาก่อสร้าง  ดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ  
4.2 บริษัทรับจ้างบริหารชุมชน  จัดการและดูแลความเรียบร้อยในชุมชน 
4.3 บริษัทตัวแทนขาย  ดำเนินการขายโครงการให้กับองค์กร 
4.4 CEMCO  จัดหาลูกจ้างเหมาบริการให้กับองค์กร 
4.5 บริษัทรับจ้างงานทั่วไป ดำเนินการจัดทำงานทั่วไปที่ได้รับจ้างจาก

องค์กร 
4.6 พันธมิตรภาคเอกชน  สนับสนุนโครงการต่างๆ ขององค์กร 

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/
คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ 

5.1 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  

ร่วมสนับสนุนระบบไฟฟ้า ของโครงการที่อยู่
อาศัย ในพ้ืนที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

5.2 การประปานครหลวง (กปน.) 
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  

ร่วมสนับสนุนระบบประปา ของโครงการที่
อยู่อาศัย ในพ้ืนที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

5.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.)  

สนับสนุนโครงการต่างๆ ขององค์กร 

5.4 ระบบเครือข่ายสารสนเทศ  ร่วมสนับสนุนระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของ
โครงการที ่อยู ่อาศัย ในพื ้นที ่ที ่หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5.5 กรมท่ีดิน ดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้
หน่วยงานและให้บริการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์  

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 

 

 
20 

 

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

ผู้ส่วนได้ส่วนเสีย รายช่ือหน่วยงาน วัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้น/
บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 5.6 พันธมิตรภาครัฐ  ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการที่
อยู่อาศัย ในพ้ืนที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

6. สังคม/ชุมชน/
สื่อมวลชน  
 

6.1 สังคม  ผู ้นำหรือกลุ ่มองค์กรชุมชนหรือกลุ ่มคน
โดยรอบโครงการของการเคหะแห่งชาติ 

6.2 ชุมชน  ช ุนชนโดยรอบโครงการของการ เคหะ
แห่งชาติ รัศมี 1 กิโลเมตร 

6.3 สื่อมวลชน  บุคคลหรือกลุ่มคนที่เป็นสื่อกลางนำข่าวสาร
ของการเคหะแห่งชาติ ไปสู่ประชาชน ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
และวิทยุ เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข่าวสาร
ขององค์กรไปสู่ประชาชน 

 

 

ตารางแสดง : วัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้นการบริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับองค์กร เชื่อมโยงกับระดับฝ่าย 
 

1.5 การจัดลำดับความสำคัญและรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การเคหะแห่งชาติมีการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียในมิติของผลกระทบ 

(Impact) และอิทธิพล (Effect) ซึ่งการจัดลำดับความสำคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อใช้ใน

การวางกลยุทธ์ในการสร้างสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียได้อย่างสมดุล โดยได้พิจารณาจากระดับผลกระทบ และการมีอิทธิพลต่อองค์กร โดยสามารถแบ่งระดับ

ความสำคัญตามกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.5.1 ปัจจัยในการพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 

  - ความรับผิดชอบ หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวเนื่องในทางกฎหมาย การเงินหรือการดำเนิน

ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสัญญา นโยบาย หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของการเคหะแห่งชาติ 

  - อิทธิพล หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งมีอิทธิพลหรือมีผลต่อการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ในการ

ที่จะบรรลุเป้าหมายของการเคหะแห่งชาติ โดยที่บุคคลนั้นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ

ในการตัดสินใจของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งการกระทำของบุคคลนั้นอาจส่งเสริมหรือขัดขวางการดำเนินงานของการ

เคหะแห่งชาติ 
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  - ความสัมพันธ์ หมายถึง บุคคลผู้ซึ ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเคหะแห่งชาติอย่างใกล้ชิด เช่น 

พนักงานที่ทำงานให้กับการเคหะแห่งชาติมาเป็นระยะเวลายาวนาน ผู้รับเหมารายวัน หรือผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณ

ใกล้เคียงโครงการที่การเคหะแห่งชาติตั้งอยู่ 

  - การพึ่งพาองค์กร หมายถึง บุคคลผู้ซึ ่งขึ ้นกับผลการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ เช่น 

พนักงานและครอบครัวของพนักงาน ลูกค้าของการเคหะแห่งชาติ 

  - การเป็นตัวแทน หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของกลุ่มบุคคล เช่น ผู้นำ

ชุมชน ตัวแทนของสหภาพแรงงาน เป็นต้น 

  หลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการเคหะแห่งชาติ และผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียในภาพรวมแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาจากข้อคำถามพื้นฐาน 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 

  1.4.2 การจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และจัดลำดับความสำคัญ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้แนวทางในการพิจารณาความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 

  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดขององค์กรตามที่ได้มีการกำหนด 6 กลุ่ม จะได้รับผลกระทบมากที่สุด

เรียงไปจนน้อยที่สุดจากการประเมินในเบื้องต้น โดยพิจารณาในแต่ละช่วงของกิจกรรม 

  - ประโยชน์สูงสุดอันจะได้รับจากการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย 

  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ให้การสนับสนุนหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลงขององค์กร รวมทั้งการหา

เหตุผลเพื่อรองรับ ซึ่งอาจส่งผลรุนแรงต่อองค์กรและการดำเนินงาน 
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  - กระบวนการมีส่วนได้ส่วนเสียนั้นควรมีลักษณะเช่นใด และเป็นแนวทางที่ถูกบังคับโดยกฎหมายหรือไม่ 

  - 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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แสดงตารางการจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เกณฑ์การประเมินระดับอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตารางท่ี 2) และเกณฑ์การประเมินระดับ

ผลกระทบจากการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตารางที่ 3) แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 

ได้แก่ สูง ปานกลาง น้อย และเล็กน้อย และผลการประเมินความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพิจารณาใน

ทั้งสองมิติ สามารถแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 4 กลุ่ม (ตารางที่ 4) ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงต่อการพัฒนา

แผนการมีส่วนร่วมและติดตามผลการดำเนินงานในลำดับถัดไป 

ตารางแสดง ระดับอทิธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงาน 

ระดับอิทธิพลของ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

รายละเอียด 

สูง (4) - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคญัอย่างยิ่งต่อการยอมรับการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งอาจส่งผลต่อการหยุด
ดำเนินงานของการเคหะแห่งชาต ิ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีม่ีส่วนเกีย่วข้องกับการกำหนดนโยบาย ทิศทาง หรือกลยุทธ์ ของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งมี
ส่วนสำคญัอย่างยิ่งในความสำเร็จของการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ 
- ข้อกังวล/ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดข้อกังวล/ข้อร้องเรียนดังกล่าวซ้ำ 

ปานกลาง (3) - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยอมรับการดำเนินการของการเคหะแห่งชาติ แต่ไม่ส่งผลให้เกิดการ
หยุดดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ มีสิทธิเรียกร้องหรือป้องกันสิทธไิด้
ตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนจากนายจ้าง 
- ข้อกังวล/ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่
กำหนดตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิด ข้อกังวล/ข้อร้องเรียนดังกล่าวซ้ำ 

น้อย (2) - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีม่ีส่วนสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นของการเคหะแห่งชาติ ต่อสาธารณชน 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไมม่ีส่วนเกีย่วข้องกับการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ แต่มสีิทธิเรียกร้องหรอืป้องกัน
สิทธิไดต้ามกฎหมาย 
- ข้อกังวล/ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม 

เล็กน้อย (1) - ข้อกังวล/ข้อร้องเรียนที่ไดร้ับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั้งภายในหรือภายนอกการเคหะแห่งชาติ ได้รับการ
แก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 
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และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

ตารางแสดง  ระดับผลกระทบจากการดำเนินการของการเคหะชาติต่อผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย   

ผลกระทบจากการดำเนินงาน
ของการเคหะแห่งชาติต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

รายละเอียด 

สูง (4) - การดำเนินงานด้านกายภาพ ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรุนแรง เช่น การบาดเจ็บ
อย่างรุนแรง ทุพลภาพหรือสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สิน 
- การดำเนินงานตามนโยบายของการเคหะแห่งชาติ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผลประโยชน์ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ีนั้นๆ โดยยากที่จะแก้ไขหรือประนีประนอมได้ 
- การดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนหรือบริเวณที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอาศัยอยู่ หรือดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 
- การเคหะแห่งชาติไม่สามารถควบคุม หรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 
ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ทำให้สูญเสียการยอมรับหรือได้รับการลงโทษ 
รวมทั้งการฟ้องร้องเพื่อใหม้ีการจ่ายค่าชดเชย 

ปานกลาง (3) - การดำเนินงานด้านกายภาพและการจัดการตามนโยบายของการเคหะแห่งชาติ ส่งผลกระทบต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับปานกลาง โดยผลกระทบทางกายภาพ ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ต้องได้รับ
การรักษาทางการแพทย์ แต่ไม่ถึงทุพลภาพหรือเสียชีวิต 
- การดำเนินงานตามนโยบายของการเคหะแห่งชาติ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินใน
บางส่วน ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นั ้นๆ แต่อยู่ในระดับที่
สามารถจัดการแก้ไข ประนีประนอมได้  
- การดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือบริเวณที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อาศัยอยู่ หรือดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 
- การเคหะแห่งชาติสามารถควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ผลกระทบ
ดังกล่าวส่งผลต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์องค์กร ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความไม่พอใจ 

น้อย (2) - การดำเนินงานด้านกายภาพและการจัดการตามนโยบายของการเคหะแห่งชาติ ส่งผลกระทบต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับเพียงเล็กน้อย โดยผลกระทบทางกายภาพ ทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย 
แต่ไม่ถึงบาดเจ็บ  
- การดำเนินงานตามนโยบายของการเคหะแห่งชาติ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเพียง
เล็กน้อย ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นั้นๆเพียงเล็กน้อย และ
องค์กรสามารถบรรเทาผลกระทบที่ได้เกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม 
- การเคหะแห่งชาติสามารถควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลกระทบดังกล่าว
ส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรเพียงเล็กน้อย ไม่มีผลต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

ผลกระทบจากการดำเนินงาน
ของการเคหะแห่งชาติต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 
รายละเอียด 

เล็กน้อย (1) - การดำเนินงานด้านกายภาพและการจัดการตามนโยบายของการเคหะแห่งชาติ ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีผลกระทบเพียงเล็กน้อย       
- การเคหะแห่งชาตสิามารถสื่อสารในแง่การดำเนินงานแกผู่้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์กรสามารถรักษาช่ือเสียงและภาพลักษณ์ได้ ผ่านการสื่อสารองค์กรและกิจกรรม
ในการมีส่วนร่วมกับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

 

ตารางแสดง ระดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โซนสี ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย 
โซนสีแดง สูง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของการเคหะ

แห่งชาติ และมีอิทธิพลอย่างมากต่อการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ 
โซนสีเขียว ปานกลาง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบอย่างไม่มีนัยสำคัญ อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของการ

เคหะแห่งชาติ แต่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ 
โซนสีส้ม น้อย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของการเคหะ

แห่งชาติ แต่มีอิทธิพลน้อยต่อการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ 
โซนสีฟ้า เล็กน้อย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบอย่างไม่มีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของการ

เคหะแห่งชาติ และมีอิทธิพลน้อยต่อการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ 
 

 

1.5.2 การจัดทำแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกำหนดแนวทางที่

ชัดเจนสำหรับการตอบสนองต่อความต้องการและประเด็นที่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจ โดยสามารถใช้

รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ตามที่กำหนดในตารางแสดงรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือ

ออกแบบแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนนำเสนอ

แผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้อำนวยการฝ่าย พิจารณาเพื่ออนุมัติ 

 การเคหะแห่งชาตินำเสนอประเด็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้

แผนการสร้างความสัมพันธ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น และสะท้อนต่อประเด็นด้านความยั่งยืนของการเคหะ

แห่งชาติอย่างแท้จริง 
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และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

ตารางแสดง รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย
ตามระดับ

ความสำคัญ 

 
วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม 

รูปแบบการมีส่วนร่วม 

สูง การมีส่วนร่วมพร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
 
เนื ่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสำคัญในระดับสูง การเคหะ
แห่งชาติควรจัดทำแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรง เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และสาน
สัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การสื่อสารสองช่องทาง                 
(Two – way communication)         
ซึ่งเน้นการพิจารณาร่วมกันระหว่างการ
เคหะแห่งชาติและกลุม่ผูม้ีส่วนได้เสีย 
เช่น  

• การปรึกษาหารือ 

• การจัดเสวนาเพื่อแลกเปลี ่ยนความ
คิดเห็น                                                                                                                                                                                  

ปานกลาง การตอบสนองต่อความต้องการ/ข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจมีอิทธิพลและได้รับผลกระทบจาก
การดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้จึง
ควรได้รับการสื่อสารให้ทราบถึงข่าวหรือการดำเนินงานขององค์กร 
ที่อาจส่งผลกระทบได้ 

การสื่อสารช่องสองทางแบบจำกัด 
(Limited Two – way 
Communication) เช่น 

• การสัมภาษณ ์

• การจัดประชุมสมัมนา 

• การจัดประชุมสาธารณะ 

• การจัดทำแบบสอบถาม 

น้อย 

เล็กน้อย การรักษาการรับรู้ของผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสีย 
 
เนื่องจากผู้มสี่วนไดส้่วนเสียมีความสำคญัเพียงระดับเล็กน้อย การ
เคหะแห่งชาติควรสื่อสารใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้ทราบถึงสิ่งที่ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจอยา่งสม่ำเสมอ 

การแจ้งข่าวสารข้อมูลใหผู้้มีส่วนได้ส่วน
เสียทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
เช่น 

• สื่อสิ่งพิมพ ์

• โฆษณา 

• การประชาสัมพันธ์ 

• เว็บไซต์องค์กร 

• จดหมายข่าว 
หมายเหตุ: (1)  ระดับความสำคญัของผู้มีส่วนได้เสีย อ้างอิง ตารางแสดงระดับความสำคญัของผู้มสี่วนได้เสีย 
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และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

 

 

    

    

    

    

 

 

 

ตารางแสดงการจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ผลกระทบจากการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บุคลากร 

ลูกค้า 

ส ั ง ค ม  / 

ช ุ ม ช น  / 

สื่อมวลชน 

หน่วยนโยบาย

และผ ู ้ ถ ื อ หุ้น

ภาครัฐ 

ผู้ส่งมอบ 
หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหนี ้

คู่แข่ง 
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และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

ตารางแสดง ระดับความสำคัญและรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ระดับความสำคัญ ประเด็นความต้องการของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 
รูปแบบการสร้าง
ความสัมพันธ ์

วิธีการสื่อสาร 

1. ลูกค้า - มีผลกระทบต่อ
องค์กรสูง 
- มีอิทธิพลต่อ
องค์กรสูง 

- ต้องการให้การเคหะแห่งชาติมีการ
พัฒนาท่ีดินด้านท่ีอยู่อาศัยมีทำเล
ที่ตั้งโครงการที่ด ี
- ต้องการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ 
ทันสมัย ราคาเหมาะสม มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
- การเคหะแห่งชาตมิีความโปร่งใส 
ปฏิบัติต่อผู้มสี่วนไดส้่วนเสียด้วย
ความยุติธรรมและเสมอภาค 

สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อ
เข้าใจ และตอบสนอง
ประเด็นที่กังวลและ
คาดหวัง 

- การจัดประชุม/
สัมมนา  
- โทรศัพท ์
- ส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น 
จดหมาย อีเมลล์ Line 

2. หน่วยนโยบาย
และผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ 

- มีผลกระทบต่อ
องค์กรสูง 
- มีอิทธิพลต่อ
องค์กรสูง 

ปฏิบัติตามนโนบายและรายงานผล
การดำเนินงานตามที่กำหนด 

สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อ
เข้าใจ และตอบสนอง
ประเด็นที่กังวลและ
คาดหวัง 

- เข้าพบแต่ละ
หน่วยงานโดยตรง 
- การทำงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ 
- การจัดประชุม/
สัมมนา 

3. บุคลากร - มีผลกระทบต่อ
องค์กรปานกลาง- 
มีอิทธิพลต่อ
องค์กรปานกลาง 

- ค่าตอบแทน 
- สิทธิประโยชน์และสวสัดิการ 
- ความมั่นคง 
- โอกาสในความก้าวหน้าในสายงาน 
- ความปลอดภยัในการทำงานและ
อาชัวอนามัย 
- การพัฒนาองค์ความรู ้
- การเปิดเผยข้อมลูการดำเนินงาน
ของผู้บริหาร 

สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อ
เข้าใจและตอบสนอง
ประเด็นที่กำงวลและ
คาดหวัง 

- ผู้บริหารพบพนักงาน 
- การสำรวจความพึง
พอใจของพนักงานท่ีมี
ต่อองค์กร 
- การสื่อสารผ่านสื่อ
ประชาสมัพันธ์ภายใน 
- การประเมิน
ศักยภาพของพนักงาน
ประจำป ี
- จัดประชุม/อบรม/
สัมมนา 
- การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่าง
ผู้บริหารสายงานและ
พนักงานในสังกัด 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

ผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ระดับความสำคัญ ประเด็นความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

รูปแบบการสร้าง
ความสัมพันธ ์

วิธีการสื่อสาร 

4. ผู้ส่งมอบ 
 

 - มีผลกระทบต่อ
องค์กรน้อย 
- มีอิทธิพลต่อ
องค์กรน้อย 

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าสัญญาและเง่ือนไข
ต่างๆ ตามทีต่กลงไว้อย่างเคร่งครดั 

สื่อสารในประเด็นที่
กังวล และปฏิบตัิตาม
ข้อตกลง ข้อบังคับ หรือ
นโยบาย 

- ประชุมหารือ 
- โทรศัพท ์
- ส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น 
จดหมาย อีเมลล์ Line 

5. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- มีผลกระทบต่อ
องค์กรน้อย 
- มีอิทธิพลต่อ
องค์กรน้อย 

ปฏิบัติตามนโนบายและรายงานผล
การดำเนินงานตามที่กำหนด 

สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อ
เข้าใจ และตอบสนอง
ประเด็นที่กังวลและ
คาดหวัง 

- เข้าพบแต่ละ
หน่วยงานโดยตรง 
- การทำงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ 
- การประชุมหารือ 

6. สังคม/ชุมชน/
สื่อมวลชน  
 

- มีผลกระทบต่อ
องค์กรเล็กน้อย 
- มีอิทธิพลต่อ
องค์กรเล็กน้อย 

- ดูแลเฝา้ระวังผลกระทบท่ีอาจมีตอ่
ชุมชนละแวกใกล้เคียง 
 

สร้างการมีส่วนร่วมใน
ประเด็นที่กังวลและ
ตอบสนองความต้องการ
เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจ 

- ส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น 
จดหมาย อีเมลล์ Line 

 หมายเหตุ :  

- ความมีผลกระทบต่อองค์กร หมายถึง การมีผลต่อภาพลักษณ์ หรือผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่สำคัญ 

- ความมีอิทธิพลต่อองค์กร หมายถึง การมีอิทธิพลต่อทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หรือการได้มาซึ่งงบประมาณองค์กร 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

2. ความต้องการ ความคาดหวังท้ังเชิงบวกและเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการเคหะแห่งชาติ  

 ที่ผ่านมาการเคหะแห่งชาติได้วิเคราะห์ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการเคหะแห่งชาติแต่ยังไม่
ครอบคลุมสายงาน/ฝ่าย  

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้มีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบในกระบวนการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนห่วง
โซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดทั้งประเมินความต้องการ ความคาดหวัง ทั้งเชิงบวก
และเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อทราบถึงความต้องการ ความ
คาดหวัง และความกังวล ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนและคัดกรองประเด็นที่มีนัยสำคัญให้ครอบคลุมในทุกๆ 
ด้าน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบที่อาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก เพราะในแต่ละกระบวนการมีความสำคัญ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล 
1. ลูกค้า - ต้องการให้การเคหะแห่งชาติมี

การพัฒนาที่ดินด้านที่อยู่อาศัยมี
ทำเลที่ตั้งโครงการที่ดี 
- ต้องการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ 
ทันสมัย ราคาเหมาะสม มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
-  การ เคหะแห ่ งชาต ิม ีความ
โปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียด้วยความยุติธรรมและเสมอ
ภาค 

- พัฒนาท่ีอยู่อาศัยที่มีมาตรฐาน
ตอบสนองภารกิจขององค์กร 
- มีสินค้าตรงตามความต้องการ 
และได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
-  กล ุ ่มล ูกค ้าม ีความหว ังถึง
คุณภาพชีวิตที่ดี  
- การบริการที่สะดวก รวดเร็ว  
- กล ุ ่มล ูกค ้าคาดหวังว ่าการ
เคหะแห่งชาติจะดูแลครอบคลุม
ในทุก ๆ ด้าน  

- ภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย เนื่องจาก
ปัจจัยที่คาดไม่ถึง เช่น โรคระบาด 
Covid – 19 
- โครงการได้รับการพิจารณาล่าช้า 
ดำเนินโครงการไม่ทันตามแผน 
- การบริการหลังการขาย คุณภาพ
ของสินค้า รวมไปถึงสภาพแวดล้อม 
ความปลอดภัยในโครงการ 
- กลุ ่มลูกค้าไม่ให้ความสนใจกับ
โครงการของการเคหะแห่งชาติ 
- กลุ ่มลูกค้ามีความกังวลในเรื ่อง
ของอัตราดอกเบี้ย อัตราการผ่อน
ชำระ 

2. หน ่วยนโยบาย
และผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

-  น โ ยบายท ี ่ ช ั ด เ จนพร ้ อ ม
สนับสนุนงบประมาณ 
- ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่าย
งบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามแผนประจำปี 
- ผลการดำเนินงานขององค์กร
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

-  ได ้ ร ั บการสน ับสน ุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
- รายงานผลการตรวจสอบได้
มากกว่ามาตรฐาน สคร. และ
มาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ 
- โครงการแล้วเสร็จตามกำหนด 
- การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ครบ
ตามกำหนด 
 

- ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบทำ
ให้ไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ 
ไม่ชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง 
- รายงานผลการตรวจสอบไม่ได้
ม า ต ร ฐ า น ท ี ่  ส ค ร .  แ ล ะ
มาตรฐานสากลกำหนดไว้ 
- การก่อสร้างที่ล่าช้าส่งผลให้การ
เบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำ 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล 
 - คำขอรับจัดสรรงบประมาณ

แผ่นดินพร้อมกรอบวงเงินที่ต้อง
ดำเนินการในปีงบประมาณ 
-  แผนบร ิหารหน ี ้ สาธารณะ
ประจำปีของรัฐวิสาหกิจ 
- การขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี / 
ขยายเวลา เบิกจ่ายเงิน ได้ถูกต้อง
และแล้วเสร็จภายในกำหนด 

- ผลการดำเนินงานขององค์กร
สูงกว่าเป้าหมาย 
- ดำเนินการตามแผนบริหารหนี้
สาธารณะประจำปี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
แผน 
 

- ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน 
และเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผน 
 

3. บุคลากร  
 

- บุคลากรของการเคหะแห่งชาติ
เข ้าใจและร ับร ู ้ ในภารกิจของ
องค์กร 
- สามารถปฏิบ ัต ิงานที ่ ได ้รับ
มอบหมายได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ชัดเจน และการประสานงานท่ีดี 

-  บ ุ ค ล า ก ร ข อ ง ก า ร เ ค ห ะ
แห ่ งชาต ิทำงานได ้ ถ ูกต ้อง 
รวดเร็ว พร้อมให้ความร่วมมือ 
คำแนะนำและพัฒนาตัวเองอยู่
เสมอ 
- คาดหวังให้การเคหะแห่งชาติ
ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ 
เพ ื ่ อ ให ้ประชาชนได ้ เข ้าถึง
สวัสดิการของรัฐ 

- บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ตรงกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4. ผู้ส่งมอบ - ผู้ส่งมอบต้องการเป็นผู้รับจ้าง
รายเดียว 

- คาดหวังว่าการเคหะแห่งชาติ
สามารถจ่ายเงินได้ตรงตามเวลา 

-  การค ืนเง ินประก ัน การ เบิก
จ่ายเงินมีความล่าช้า 

5. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

 

- การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมสร้าง
ความส ัมพ ันธ ์ของการเคหะ
แห่งชาติ 
- เข้าใจในภารกิจและพร้อมที่จะ
สนับสนุน 

- ได้รับความร่วมมือที่ดีจากการ
เคหะแห่งชาติ 
- มีการบูรณาการร่วมกัน 
-  ได ้ ร ั บการสน ับสน ุนจาก
หน่วยงาน 

- การถูกปฏิเสธจากหน่วยงาน 
- ขาดความพร้อมเพื่อสนับสนุน 
-  ระ เบ ียบและหล ักเกณฑ ์ของ
หน่วยงาน 

6.  สังคม/ชุมชน/
สื่อมวลชน  
 

- ต้องการให้การเคหะแห่งชาติ
พ ัฒนาส ั งคม /  ช ุมชน ให ้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
- มีการสร้างความสามัคคีภายใน
ชุมชน สามารถพึ่งพากันได้อย่าง
ยั่งยืน 

- ให้การเคหะแห่งชาติช่วยเหลือ
ดูแลเมื่อเกิดปัญหา 
- ชุมชนเข้มแข็ง ช่วยเหลือ ให้
การสนับสนุนกันในชุมชน 

- ไม่ได้ร ับการสนับสนุนจากการ
เคหะแห่งชาติ 
-  ข าดความส าม ั คค ี  ม ุ ่ ง ห วั ง
ผลประโยชน์ เกิดความขัดแย้ง 
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และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

3. โอกาส และความเสี่ยง ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับองค์กรและสายงาน/ฝ่าย 

การบริหารความเสี่ยงของการเคหะแห่งชาติ มีแผนงานและขั้นตอนในการดำเนินงานที่ชัดเจน ตามแผน

ยุทธศาสตร์ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ของการเคหะแห่งชาติ โดยองค์กรสามารถพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า 

(Early Warning System) โดยใช้เครื่องมือด้านบริหารความเสี่ยงที่มีความทันสมัย และมีความเหมาะสมกับองค์กร 

รวมทั้งมีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ตามกรอบมาตรฐานสากล ISO 31000 : Risk Management) มา

บูรณาการเข้ากับ COSO –ERM ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระดับสากล และเป็นที่ยอมรับจากองค์กร จุดเด่น

ของการบริหารความเสี่ยงของการเคหะแห่งชาติ คือ มีการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงอย่าง

ต่อเนื่อง รวมทั้งใช้ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางของ ความเสี่ยงในทุก

มิติที่จะกระทบต่อองค์กร ว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนหรือลดลง รวมถึงการวัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการบริหาร

ความเสี่ยงที่จะต้องใช้งบประมาณการลงทุนสูงในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่อยู่อาศัย ซึ่งจะส่งผล

ให้องค์กรมีโอกาสบรรลุเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ดี ในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ

โอกาส ได้ทำการวิเคราะห์แนวโน้มของ โอกาส ที่ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างรายได้จากการพัฒนาโครงการ หรือ

จากการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย รูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่ และ กคช. ควรพิจารณาการใช้เครื่องมือใน

การประเมินความคุ้มค่าและ ประโยชน์ของโครงการ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความ

เสี่ยง ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหาร ระดับสูงและ ผอ.ฝ่าย/สำนัก/คณะ/ศูนย์ ตระหนักถึงความสำคัญในการ

กำหนดแนวทางการบริหาร ความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินงานขององค์กร โดย

คำนึงถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อ รองรับมาตรการในการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่เริ่มจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 

กิจกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด มิได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

ในระยะ สั้นเท่านั้น แต่จะมีการปลูกฝังให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้การบริหารความเสี่ยง

ประสบ ผลสำเร็จ จึงได้กำหนดเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงในระยะยาวไว้ ดังนี้   

1. การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และจะต้องปลูกฝังให้เป็นความรับผิดชอบ 

ของทุกคน ตั้งแต่คณะกรรมการ กคช. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  

2. กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับการทบทวน ปรับปรุงให้สะท้อน 

สถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งสามารถเพิ่มคุณค่าให้องค์กรและสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และภารกิจหลักของ 

องค์กรในแต่ละช่วงเวลา  
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และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

3. การบริหารความเสี่ยงถูกรวมอยู่ในกระบวนการหลักทางธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์ 

และแผนธุรกิจ การบริหารจัดการภายในองค์กร ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารการเงิน รวมทั้งการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดการกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  

4. การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในดัชนีชี ้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ซึ่งใช้ในการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน  

5. ความเสี่ยงหลักที่สำคัญได้ถูกระบุและจัดการโดยวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน โดยอยู่ใน 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

6. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นฐานข้อมูล 

สำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ 
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และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

4. ผลการดำเนินงานและผลการเรียนรู้ของการเคหะแห่งชาติด้านมุ่งเน้น/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผลการดำเนินงานและผลการเรียนรู้ด้านมุ่งเน้น/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการเคหะแห่งชาติที่

ผ่านมาสรุปได้ ดังนี้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการดำเนินงานและผลการเรียนรู้ด้านมุ่งเน้น/บริหารจดัการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. ลูกค้า - พัฒนาปรับปรุงระบบ NHA Service และพัฒนา Mobile Application เพ่ือรองรับการ

ใช้งานของกลุ่มลูกค้า 
- สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่มทุกปี และนำผลการสำรวจที่ได้รับมาเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / บริการ เพื่อยกระดับความพึงพอใจและ
ความผูกพันของลูกค้า 

2. หน่วยนโยบาย/
หน่วยงานกำกับ 

ฝ่ายนโยบายและแผนมีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดวิสัยทัศน์และ
นโยบายสำคัญขององค์กรเป็นประจำทุกปี และตามวาระท่ีฝ่ายนโยบายและแผนกำหนด 

3. บุคลากร - ดำเนินงานสวัสดิการให้แก่บุคลากร ทั้งด้านการเงิน ค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการ
ด้านสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากร 
- การจัดอบรมเสริมศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 

4. ผู้ส่งมอบ - จัดประชุมผู้ส่งมอบ เพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบาย และกฎระเบียบ ตลอดจนข้อปฏิบัติที่มี
การเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกปี 
- กำหนดสายงาน/ฝ่าย เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานดูแลธุรกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
จำแนกตามหน่วยงาน 

5 .  ห น ่ ว ย ง านที่
เกี่ยวข้อง 

- จัดกิจกรรมคู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เช่น กคช. กับ ม.จุฬา ส่งมอบเครื่องดักจับฝุ่น 
PM 2.5, กคช. กับ BDMS ร่วมมือกันด้านสุขภาพ 

6 .  ส ั งคม ช ุมชน 
สื่อมวลชน 
 

- จัดอบรมเทคนิคประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารชุมชนผ่านช่องทาง Social Media 
ให้กับผู้แทนในชุมชน 
- จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ เช่น กิจกรรม Press tour 

 การเคหะแห่งชาติ รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก

หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อสรุปผลและใช้ประกอบการประเมินความสำคัญของประเด็น  ในการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

5. นโยบายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการเคหะแห่งชาติ 

 การเคหะแห่งชาติ ดำเนินกิจการภายใต้กรอบการดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญ ของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียที่สำคัญกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ลูกค้า หน่วยนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ/หน่วยงานกำกับ คณะกรรมการการ

เคหะแห่งชาติ บุคลากร ผู้ส่งมอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ และสังคม ชุมชน สื่อมวลชน ซึ่งถือ

เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะเสริมสร้างรากฐานในการพัฒนา องค์กรสู่ความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ

ก่อให้เกิดความเชื่อม่ันแก่ผู้มีส่วนได้เสียจึงกำหนดนโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

1. ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมินการมุ่งเน้นผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในคู่มือการประเมินผลการดำเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยอ้างอิงหลักการแนวคิดที ่เป็นสากลของ

กระบวนการสร ้างความสัมพ ันธ ์ก ับผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ีย AA1000 Stakeholder Engagement Standard 

(AA1000SES) และระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA)

โดยมุ ่งเน้นการสนับสนุนการจัดการคุณภาพและความรู ้ (Quality and knowledge management) ความ

โปร่งใส (Transparency) การสร้างธรรมาภิบาล (Governance) รวมถึงความสามารถในการตรวจสอบได้

(Accountability) ร่วมกันระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยหลักการต่อไปนี ้

1.1 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR in Process) ครอบคลุม 
หลักการและแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานตาม ISO 26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 7 หลักการ ประกอบด้วย 
      (1) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 

      (2) หลักความโปร่งใส (Transparency) 

      (3) หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) 

      (4) หลักการเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Respect for Stakeholder   

                                    Interests) 

      (5) หลักการเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the Rule of Law) 

      (6) หลักการเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect for International  

                                    Norms of Behavior) 

      (7) หลักการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) 

และมีการกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของการเคหะแห่งชาติ ดังนี้ 

(1) มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักนิติธรรม คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน 

ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้บริการอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
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(2) ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่

ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ด ี

(3) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านที่อยู่อาศัย การพัฒนา  

คุณภาพชีวิต การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ตาม

ความเหมาะสม 

(4) สนับสนุนและร่วมมือกับพันธมิตรในการแลกเปลี ่ยนทรัพยากรอันจะนำมาซึ่ง

ความสัมพันธ์ที่ดี โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการดำเนินการร่วมกัน

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล แบ่งปันสู่สังคมและชุมชนรอบข้างตามความสามารถของ

องค์กร 

1.2 ความสมบูรณ์ครบถ้วน (completeness)  ให้ทำความเข้าใจในมุมมอง ข้อห่วงใย ทัศนคติ  

และผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่คาดหวังในประเด็นที่สำคัญ มาดำเนินงานตามกรอบด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อม  

1.3 การตอบสนอง (responsiveness) ให้ดำเนินการตอบสนองที่สอดคล้องกับประเด็นความ 

ต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                                                               

2. ให้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของการเคหะ

แห่งชาติ เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 

คำนึงถึงผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกภาคส่วนเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ดังนี้ 

 2.1 คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (Governance Outcome) 
ดังนี้ 
      (1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที ่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
(Competitiveness and performance with long-term perspective)  
      (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Ethical and responsible business) 
      (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good 
corporate citizenship)  
      (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience) 
 2.2 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ  
มาใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่  
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       (1) รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ 
       (2) สำนึกในหน้าที่ด้วยการพัฒนาศักยภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการขององค์กร  
       (3) ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรม  
       (4) โปร่งใสในการดำเนินงานที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและตรวจสอบได้ 
      (5) สร้างมูลค่าเพ่ิมและคุณค่าแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
      (6) พัฒนาการกำกับดูแล ทั้งคู่มือ กระบวนการ และแนวปฏิบัติที่ดี 
      (7) สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  
 2.3 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 2.4 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประพฤติปฏิบัติตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีที่คู่มือการการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนกำหนดไว้ 
 2.5 คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติให้ความสำคัญต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กล
ยุทธ์ และแผนงานระยะสั้นและระยะยาว  โดยผู้บริหารและพนักงาน มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ 
 2.6 คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติกำกับให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีในการเคหะแห่งชาติโดย
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยในระบบงานที่สำคัญ ได้แก่ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การ บริหาร
ความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อกำกับทิศทางการดำเนินงาน 
พิจารณากลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน  โดยผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระบบและกระบวนงาน 
 2.7 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นและป้องกันการตัดสินใจหรือ
กระทำใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 2.8 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงผลกระทบต่อ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของการเคหะแห่งชาติ ทั้งในแง่สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจน สิทธิมนุษยชนและการใช้
แรงงานอย่างเป็นธรรม 

3. การประเมินความเสี่ยงของการสร้างความสัมพันธ์ (Risk Profiles) กับผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมความ

เสี่ยงของผู้มีส่วนได้เสีย และความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้ ให้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1 ให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างระดับความเสี ่ยงที ่องค์กรยอมรับได้ กับ
ผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจ การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ การตอบสนองความคาดหวังของผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของการเคหะแห่งชาติ 

3.2 ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร 
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อย่างครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรในทุกด้าน ทันเวลา และครอบคลุมทุก
สถานการณ์ เพ่ือก่อให้เกิดการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  

3.3 จัดให้มีกระบวนการ และมาตรการในการบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนที่สำคัญของ 
การเคหะแห่งชาติติดตาม รายงาน ประเมินผล และสื่อสารให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

3.4 เน้นกำหนดกลยุทธ์จัดการความเสี่ยง และมาตรการควบคุมภายในครอบคลุมการปฏิบัติงาน
ทุกกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สามารถลดโอกาสเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบของความเสี่ยง หรือ
สามารถใช้ประโยชน์จากความเสี ่ยงภายใต้มุมมองการบริหารความเสี ่ยงองค์กรโดยรวมเชิงบูรณาการแบบ 
Portfolio View of Risk เพื่อสนับสนุนให้องค์กรดำเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ด้วยการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และมีการสร้างสรรค์มูลค่าองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

3.5 สนับสนุนให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมทั้งการ
รายงาน/สื่อสาร/เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องให้แก่
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ  

3.6 เสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับตระหนักรู้ เข้าใจ เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของระบบ
การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน และยึดถือแนวทางปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ  
เพ่ือนำไปสู่การเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร  

3.7 ปลูกฝังให้พนักงานมีวินัย และทัศนคติที่ดีในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในฐานะเป็น Risk Owner รวมทั้งกำหนดบทบาทในการปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร 

4. หากการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียมีความเกี่ยวเนื่องกับกับนโยบายใดของการเคหะแห่งชาติ 
ให้ใช้นโยบายนั้น เป็นแนวทางปฏิบัติด้วย  

5. ให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของการเคหะแห่งชาติเพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
และภายนอกได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ในช่องทางที่เหมาะสม 
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6. การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย กฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

 กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งการเคหะแห่งชาติให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ดังนี้ 

หัวข้อ กฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เก่ียวข้อง 

กฎหมายการเคหะแห่งชาติ พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2537 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/กฎหมายรอง - ข้อบังคับว่าด้วยเรื ่องการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินเกี่ยวกับการให้เช่าขอ

งกคช. พ.ศ.2563 ฉบับที่ 94 
- ข้อบังคับว่าด้วยเรื ่องการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินเกี่ยวกับการให้เช่าขอ
งกคช. พ.ศ.2563 ฉบับที่ 94 แก้ไขครั้งที่ 1 
- ระเบียบว่าด้วยการให้เช่าโครงการเคหะชุมชนดินแดงและโครงการฟื้นฟูเมือง
ดินแดง พ.ศ.2563 
- ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้ง การรับจดทะเบียนข้อบังคับ การข้ึนทะเบียนนิติบุคคล 
การควบ การเพิกถอน และการกำกับดูแล นิติบุคคลชุมชนการเคหะ พ.ศ. 2552 
- ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้ง การรับจดทะเบียนข้อบังคับ การข้ึนทะเบียนนิติบุคคล 
การควบ การเพิกถอน และการกำกับดูแล นิติบุคคลชุมชนการเคหะ พ.ศ. 2552  
(ฉบับที่2) 

กฎหมายว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กฎหมายที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมือง - พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติร ักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเร ียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496 
- พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 
- พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 
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หัวข้อ กฎหมาย/กฎระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กฎหมายเกี ่ยวกับรัฐวิสาหกิจและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 

- พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 
- พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530(และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
- พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.2561 
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 (และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม) 
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2542 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 
- พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2561 
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 
- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด
ในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.2560 
- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ.2518 
- พระราชบัญญัติความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2502 
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7. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายนอก 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย จะเห็นว่าเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลดลง  
จากปัจจัยการลดลงของการส่งออกสินค้าและบริการ การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และการใช้จ่ายเพื่อการ
อุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล การลดลงทั้งการก่อสร้างในภาคเอกชนและภาครัฐ และอีกหนึ่งปัจจั ยสำคัญคือการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ภาครัฐประกาศใช้ พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือเพ่ิมความ
เข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศ  ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศลดลง
ต่อเนื ่อง ทั ้งการบริโภคสินค้าและบริการ ประชาชนมีความวิตกกั งวลต่อสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เริ่ม
ระมัดระวังการใช้จ่าย รวมทั้งชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ สอดคล้องกับสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากผลกระทบจากการหดตัวของภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับปัจจัยลบจาก
การส่งออก ภัยแล้ง และ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้านสถานการณ์ที่อยู่อาศัย พบว่าอุปสงค์ และอุปทานที่อยู่
อาศัยมีการปรับตัวลดลง ในขณะที่สถาบันการเงินได้ดำเนินมาตรการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อาศัยเพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 ส่งผลให้ทิศทางตลาดและความต้องการรูปแบบการอยู่อาศัยเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไป ระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) ทำให้มี “ความต้องการใหม่” ของกลุ่มผู้บริโภคกำลังซื้อสูงในสินค้าบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด โดยบ้านเดี่ยวทุกระดับราคายังคงเป็นตลาดที่มีความต้องการแท้จริง (Real Demand) ดังนั้น ตลาดบ้าน
หรูระดับพรีเมี่ยมสำหรับกลุ่มตลาดบนจะเป็นตลาดกลุ่มแรกๆ ที่จะเริ่มเคลื่อนไหวเพราะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง
พร้อมที่จะใช้จ่ายกับสินค้าที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการในวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal) อีกท้ัง พฤติกรรม
การอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลกที่กำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็ม
ตัว รวมถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกที่มีอัตราการเกิดน้อยลง แต่มีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบในระยะเวลาอันใกล้นี้ จากกระแส
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บ้านของคนยุคดิจิทัลจึงไม่ได้เป็นเพียงที่พักอาศัย แต่จะเป็นพื้นที่ในการใช้ชีวิต และ
สามารถมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สมาชิกทุกคน ปัจจุบันเริ่มมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้เพ่ิม
เพ่ิมฟังก์ชันให้กับบ้าน (Smart Living) ยกระดับการอยู่อาศัยภายในบ้านให้สะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ดังนั้น แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ จึงยังคงมุ่งเน้นตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของการเคหะแห่งชาติ และประชาชน
ส่วนใหญ่ของสังคมที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ขณะเดียวกันก็ควรมองหาแนวทางหรือวิธีการดำเนินงาน 
รูปแบบใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภค และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของความต้องการที่อยู่อาศัยในรูปแบบวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal) 
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8. สมรรถนะหลักของการเคหะแห่งชาติ 

สิ่งที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญมากที่สุดอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นขีดความสามารถที่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้าง 

ความได้เปรียบในตลาดขององค์กรหรือสภาพแวดล้อมของการบริการ บ่อยครั้งที่สมรรถนะหลักเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อ

คู่แข่ง หรือผู้ส่งมอบและคู่ค้าท่ีจะลอกเลียนแบบ และจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
 

9. ความพร้อมของทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 

 9.1 ด้านงบประมาณ มีการกำหนดกรอบและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานเพ่ือ 

สนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนงานทั้งระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ ได้แก่ 

  1. งบประมาณค่าใช้จ่ายต้องเป็นไปตามเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของการเคหะแห่งชาติ  โดยพิจารณา

จากเหตุผลความจำเป็นตามแผนงาน นโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมายในแต่ละปี 

  2. งบประมาณทรัพย์สิน พิจารณาจากความจำเป็นและเพียงพอในการใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่

การเคหะแห่งชาติมอบหมาย พร้อมทั้งต้องบริหารทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า 

  3. งบประมาณการบริหารอัตรากำลัง ต้องเป็นไปตามนโยบายของการเคหะแห่งชาติ และจัดสรร

ตามภารกิจสายงาน/ฝ่าย 

 9.2 ด้านบุคลากรการเคหะแห่งชาติได้ให้หน่วยงานวิเคราะห์อัตรากำลังที่เกิดจากการปรับกระบวนการ 

เพ่ือรองรับระบบงานของการเคหะแห่งชาติ  

10. กรอบหรือแนวทางการกำกับดูแล (Governance) 

การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

มีภารกิจในการพัฒนาและจัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้ โดยเฉพาะผู้มีรายได้ปานกลางและ

รายได้น้อย นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติ ยังพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชนควบคู่ไปด้วย จากการดำ 

เนินงานดังกล่าว การเคหะแห่งชาติยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

รับทราบถึงภารกิจของการเคหะแห่งชาติ รวมถึงการให้บริการอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรม 

การเคหะแห่งชาติบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ

สังคมซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศพร้อม ก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 

คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสสามารถ ตรวจสอบได้ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานขององค์กร มีความรับผิดชอบใน

หน้าที่ซึ่งที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นการบริหารจัดการ ตาม

หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปด้วยและ

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวน การปฏิบัติงานในองค์กรอย่างเหมาะสมตระหนักและให้

ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติปฏิบัติในจรรยาบรรณ และเพื่อให้การเคหะแห่งชาติเป็นองค์กรที่มี
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ประสิทธิภาพ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น ตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มภายใต้ระบบการ บริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม สร้างมูลค่าเพ่ิมในระยะยาวให้แก่องค์กร โดยได้ กำ หนดนโยบายการกำ กับ

ดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการกำ กับดูแลที่ดีของ การเคหะแห่งชาติให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้ยึดถือปฏิบัติใน

การดำ เนินงานที่มี มาตรฐานสากล 
 

11. ระบบงานและกระบวนการที่สำคัญ 

การเคหะแห่งชาติได้มีการทบทวนระบบงานโดยรวมขององค์กรโดยคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ และ

ผู้บริหารระดับสูงได้ร่วมกันสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็น ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

ยุทธศาสตร์ โดยในปี 2563 ได้วิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล พ.ร.บ. จัดตั้งการเคหะแห่งชาติ แนวนโยบายผู้ถือหุ้น 

ภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา วิสัยทัศน์/พันธกิจ แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี (2560-2579) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจภาค อสังหาริมทรัพย์

แนวทางการปฏิบัติที่ดีขององค์กรเทียบเคียง ก หมายที่เก่ียวข้อง ขีดความสามาร ของ บุคลากร ความต้องการและ

ความคาดหวังของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้า (VOC) ซึ่งนำมาสู่การออกแบบ

ระบบงานพร้อมทั้งระบุกระบวนการทำงานทีส่ำคัญได้ทั้งหมด 15 กระบวนการ ทำงานที่สำคัญประกอบด้วย ระบบ

นำองค์กร ได้แก่ กระบวนการกำกับดูแลองค์กร กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน กระบวนการ

วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กระบวนการตรวจสอบภายใน ซึ่งในส่วนนี้จะเชื่อมโยงกับ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 

การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระบบงานหลัก ได้แก่ กระบวนการวางแผนและพัฒนาโครงการ 

(ครม. อนุมัติ) ทั ้งที ่การเคหะแห่งชาติดำเนินการเอง และการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (Public Private 

Partnership : PPP) กระบวนการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ กระบวนการตลาดและส่งมอบที่อยู่อาศัย 

ทั้ง Post Finance เช่าซื้อ และเช่า กระบวนการบริหารและพัฒนาชุมชน กระบวนการฟื้นฟูเมืองและพัฒนาเมือง

ใหม่ (ปรับใหม่) กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ปรับใหม่) ซึ ่งในส่วนนี้จะเชื่อมโยงกับ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 2, 3 ,4 แผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2570 (ฉบับปรับปรุง ปี 

2563) 3-23 การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบบงานสนับสนุน ได้แก่ 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการบริหารการเงินและบัญชี กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัล (ปรับใหม่) กระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรม (ปรับใหม่) ซึ่งในส่วนนี้

จะเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยองค์ความรู้ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยี ดิจิทัล 
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12. 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 

12.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) 

1 จุดแข็ง (S : Strengths) 
S1 บุคลากรมีความรู้ความชำนาญในการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1  

S2 มีต้นแบบชุมชนที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชน  
    อ่ืน ๆ ได้ผ่านกระบวนการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

S3 มีชุมชนต้นแบบของการฟ้ืนฟูเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม  
              ของชุมชน ภาครัฐ และเอกชน  

2 จุดอ่อน (W : Weaknesses) 

W1 การวางแผนการบริหารโครงการ การควบคุมงานก่อสร้าง และการบริหารจัดการผู้รับเหมา  
                มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ  

W2 มีอาคารคงเหลือค่อนข้างมาก และมีที่ดินที่เป็น Sunk Cost ทำให้มีต้นทุนสูง  

W3 การสื่อสารประชาสัมพันธ์และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ  

W4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนภารกิจยังมีน้อย รวมทั้งขาดการบรูณา 
                การฐานข้อมูล  

W5 บุคลากรยังต้องมีการปรับ Mind Set ในด้านการให้บริการลูกค้า ควบคู่กับการพัฒนาขีด  
                ความสามารถด้านการพัฒนาธุรกิจ รูปแบบใหม่ ตลอดจนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง  

W6 การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนยังไม่สามารถตอบสนองได้ทันต่อความคาดหวังของ  
                ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้ส่งผลต่อความเชื่อมั่น  
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3 โอกาส (O : Opportunities) 

O1 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนนุการพัฒนาที่อยู่อาศัย  

• ด้านนโยบาย: แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ 
              รัฐวสิาหกิจ พ.ศ.2560-2564 สาขาสาธารณูปการ ยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วม 
              ลงทุน ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2560-2564  

• ด้านกฎหมาย: พรบ.กคช. พรบ.ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชน พ.ศ.2562 กคช. 
              ได้รับการยกเว้น พรบ.จัดสรรที่ดิน  

• ด้านการเงิน: เงินอุดหนุน สินเชื่อเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ค้ำ 
              ประกันเงินกู้และดอกเบี้ยต่ำ 

O2 ความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและปานกลางยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก  

O3 แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงหรือทรงตัว และอยู่ในระดับต่ำ 

4 อุปสรรค (T : Threats) 

T1 ภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว และผลกระทบที่มีต่อสังคมประชาชน ลูกค้า กคช. จากโรคระบาด  
               หรือภัยพิบัติใหม่ๆ ส่งผลให้การดำเนินงานทั้งในด้านภารกิจหลักและด้านการเงินของ กคช.  
               ไม่ได้ตามเป้าหมาย  

T2 เกณฑ์ของสถาบันการเงินไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือผู้มีรายได้น้อย  
              ทำให้มีการปฏิเสธสินเชื่อในอัตราที่สูง โดยเฉพาะผู้มีรายได้ไม่แน่นอนและขาด เอกสารทาง     
              การเงินส่งผลต่อหน่วยส่งมอบของ กคช.  

T3 ขาดความคล่องตัวในการดำเนินการจากกระบวนการภายนอก เช่น การได้รับเอกสารจาก  
               หนว่ยงานภายนอก เพ่ือประกอบการขออนุญาตต่าง ๆ ใช้เวลานาน, EIA, การออกเอกสารสิทธิ ฯลฯ  
               ทำให้ประชาชนหันไปซื้อโครงการอ่ืน  

12.2 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA)  

SA1 การพัฒนาที่อยู่อาศัยเพ่ือตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย และปานกลาง  
                เข้าถึงที่อยู่อาศัยได้มากข้ึน  

SA2 นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้มีการฟ้ืนฟูเมือง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  
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12.3 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC)  

SC1 การดำเนินงานตามภารกิจหลัก โดยเฉพาะการบริหารจัดการโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและ  
                 หน่วยส่งมอบทีอ่ยู่อาศัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดหรือภัยพิบัติใหม่ๆ  

SC2 การนำที่ดินรอการพัฒนา (Sunk Cost) มาจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยส่งผลต่อราคาขายที่  
                 ค่อนข้างสูง ทำให้ลูกค้าไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้  

SC3 ที่ดินที่มีศักยภาพและเหมาะสมยังไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยผู้มี 
                 รายได้ น้อยและปานกลาง  

SC4 การบูรณาการการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร และ 
                 การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่  

SC5 การสื่อสารประชาสัมพันธ์และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่ม 
ลูกค้าท่ีหลากหลาย  

12.4. สมรรถนะหลักขององค์กร (CC)  

สมรรถนะหลักขององค์กรในปัจจุบัน 

 CC1 เป็นหน่วยงานที่มีความช านาญในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยตาม  
                  นโยบายรัฐบาล  

CC2 สามารถยกระดับชุมชนให้เป็นต้นแบบชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ผ่าน  
                 กระบวนการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

สมรรถนะหลักขององค์กรที่ต้องพัฒนาในอนาคต  

CC3 ความสามารถในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในรูปแบบการร่วมลงทุน/ร่วมดำเนินการกบั  
                 ภาคเอกชน และการเงินร่วมกับภาคส่วนต่างๆ  

CC4 ความสามารถในการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ เพ่ือขยายฐานลูกค้า ทั้งภารกิจเชิงสังคม และ 
                 เชิงพาณิชย์
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 
 

 จากการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2570 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) ตลอดจน
วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังเชิงบวกและเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า การเคหะแห่งชาติซึ่งเป็น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่
อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศั ย ภายใต้วิสัยทัศน์  
การเคหะแห่งชาติ  เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการพัฒนาที่อยู ่อาศัย  ชุมชน  และเมือง เพื ่อให้ประชาชน
โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดี ได้ตระหนักถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน
ซึ่งมีอิทธิพลมากขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กร จึงให้ความสำคัญในการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยคำนึงถึงความต้องการ ความคาดหวังทั้งเชิงบวกและเชิงลบของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีการ
ติดตามและประเมินผลของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
และนำไปบูรณาการ ให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน จึงนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ปี 2564 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ มีการกำหนดวิสัยทศัน์ 
และเป้าหมายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดังนี ้
 

1. วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีกรอบวิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นปัจจัยนำเข้าในการจัดทำ 
  
  

 
 

2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 เพื่อให้การเคหะแห่งชาติมุ่งไปสู่การเป็นที่หนึ่งในใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

ชุมชนและเมือง และให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดี จึงมีวัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 2 ข้อ ดังนี้ 

 1. ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นพันธมิตรและความผูกพันกับการเคหะแห่งชาติ 

 2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุนภารกิจของการเคหะแห่งชาติด้านการ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 

เป็นหน่วยงานหลักที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อม่ัน 

ในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

3. ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2570 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) และ

แผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน

ยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2570 (ฉบับปรับปรุง ปี 2563) ที่ได้มีการทบทวน โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

 

 

 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรับประชาชน
โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยให้มคีุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การเพิ่มศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งและยกระดบั
ชุมชนให้ได้มาตราฐานสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การฟื้นฟูชุมชนเมือง พัฒนาเมืองใหม่ ท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้สว่นเสยี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการองค์กร
ด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ดิจิทัล

  

  

  

  

  

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1

ยกระดับความสัมพันธ์กับผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสยีให้เป็นพันธมิตรและความ

ผูกพันกับการเคหะ แห่งชาต ิ

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2

ขยายเครือข่ายความร่วมมือภาครฐั

และเอกชนเพื่อสนับสนุนภารกิจ

ของการเคหะแห่งชาติดา้นการ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

4. รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

การเคหะแห่งชาติ 

 จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผล (State 

Enterprise Assessment Model : SE-AM) ของ กคช. ประจำปี 2564 มีการหารือวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องต่อการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อตอบสนองเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
1. ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็น
พันธมิตรและความผูกพันกับการเคหะแห่งชาติ 

1. สร้างความผูกพันให้กับองค์กรด้วยการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของการเคหะแห่งชาติด้านการยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐและเอกชนเพื่อ
ผลักดันให้สนับสนุนภารกิจของการเคหะแห่งชาติ 

 

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้มีการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานภายใต้ กลยุทธ์การสร้างความผูกพันกับ

องค์กร ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันให้สนับสนุนภารกิจของการเคหะแห่งชาติ โดยใช้ความสอดคล้องกับลำดับประเด็น

สำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีรายละเอียด ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นพันธมิตรและ

ความผูกพันกับการเคหะแห่งชาติ เน้นการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการเคหะแห่งชาติกับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่มเป็นพันธมิตรสนับสนุนองค์กรและสร้างความผูกพันกับการเคหะ

แห่งชาติ โดยแผนงานภายใต้กลยุทธ์มีกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการเคหะแห่งชาติกับกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย รวมถึงปรับปรุงกระบวนการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการ 

ความคาดหวัง และความกังวลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขยายเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนภารกิจ

ของการเคหะแห่งชาติด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนเพื่อผลักดันให้สนับสนุนภารกิจของการเคหะแห่งชาติ 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

บทที่ 4 
การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 
 

1. แนวทางการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การเคหะแห่งชาติ 
 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ ดำเนินงานโดยการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนการสร้างความสัมพันธ์ โดยที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้ประสานงาน รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลในภาพรวม
เสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
 ทั้งนี้ สามารถกำหนดขอบเขตการถ่ายทอด ติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ปี 2564 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ ได้ดังนี้ 
 การถ่ายทอด กำหนดให้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 – 2570 และ
แผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้รับรู้และ
เข้าใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานสูงสุด โดยมีการจัดทำแบบสำรวจการรับรู้และเข้าใจอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 
 การติดตามผล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 – 2570 
และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ โดยมีกระบวนการติดตามอย่างเป็นระบบ
และมีความต่อเนื่อง เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของแต่ละแผนงานให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนงาน ที่กำหนดไว้ 
 การประเมินผล เป็นการประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลมาศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพ่ือนำมาแก้ไขและปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนากระบวนงานอย่างต่อเนื่อง 
 ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล พิจารณาผลการดำเนินงานตามไตรมาส และระยะเวลาสิ้นสุด คือ 
ไตรมาสสุดท้ายของสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการกำหนดขอบเขต และระยะเวลาที่ชัดเจน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 
 ทั้งนี้ จะมีการทบทวนกระบวนการถ่ายทอด ติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ปี 2564 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องและ
เป็นประจำทุกปี เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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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 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ในการจัดเก็บรวมรวบข้อมูลและประเมินผลความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง และ
ความกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งวิเคราะห์เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนงานให้เข้ากับความต้องการของกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้มีการประมวลผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากช่องทางตา่งๆ 
ที่กล่าวไว้ข้างต้น ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือข้อร้องเรียน จะกำหนดให้มีการหารือประชุมร่วมกันตั้งแต่ผู้บริหาร
ระดับสูง จนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจนถึงการทบทวนแผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงกำหนดแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานทั้ง
ระดับองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่จำเป็นผู้บริหารระดับสูงจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความผูกพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่
กังวล 
3. การจัดสรรทรัพยากรและบุคลากร 

การเคหะแห่งชาติมีการจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเด็นที่จะ
สื่อสารในแต่ละปี พร้อมกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบและผลลัพธ์ที่ชัดเจน เช่น จำนวนสื่อที่จะเผยแพร่ในแต่ละ
กิจกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ หากต้องมีการใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะ
แห่งชาติจะมีการจัดสรรงบประมาณอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและลดช่องว่าง (Gap) ของการจัดหา
ทรัพยากร 
4. การรายงานผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 – 2570 และแผนการสรา้ง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 
 การเคหะแห่งชาติกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ปี 2564 – 2570  และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติทั้งในระดับองค์ก ร 
ระดับหน่วยงาน ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ขององค์กร เช่น Facebook fanpage 
หลักของการเคหะแห่งชาติ เว็บไซต์หลักของการเคหะแห่งชาติ เป็นต้น โดยมีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพ่ือ
สังคมเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำและรวบรวมประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของ  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรมซึ่งกำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำ
ทุกปี เพ่ือนำมาพัฒนาและปรับปรุงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการเคหะแห่งชาติกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. โอกาสและความเสี่ยงด้านการบริการจัดการและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 การเคหะแห่งชาติมีการระบุและเตรียมความพร้อมการจัดการความเสี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนำปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และ
บริหารจัดการ ให้เกิดความเสี่ยงต่ำที่สุด 
6. แนวทางการเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 – 2570 และ
แผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 
 แนวทางการเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 – 2570 และ
แผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ มีดังนี ้
 1. การดำเนินการทบทวนและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 – 2570  และ
แผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ โดยการรวบรวมและวิเคราะห์จากผลสำรวจ
ความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อระบุจุดแข็งและ
จุดอ่อน รวมไปถึงผลทระทบเชิงลบที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อองค์กร  
 2. การดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน โดยดำเนินการแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนหรือข้อจำกัด
ของระบบการดำเนินงาน ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 
 3. การประยุกต์การบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ปี 2564 – 2570  และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ โดยนำผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาวิเคราะห์และพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และ
กำหนดมาตรการหรือขั้นตอนดำเนินงานที่เหมาะสมเพ่ือลดโอกาสความเสี่ยงนั้นๆ  
 จากการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติสู่การปฏิบัติ หากมีการดำเนินการและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและ
บุคลากรของการเคหะแห่งชาติ ทุกระดับจะช่วยขับเคลื่อนให้แผนการดำเนินงานเปิดประสิธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับผู้มีส่วนมีส่วนเสีย เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับองค์กร เป็นแรงผลักดันและสนับสนุนองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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ผลสำรวจความต้องการ ความคาดหวงัเชิงบวกและเชิงลบ 

(Stakeholder Profile) 

 



 

 

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
  
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมบูรณาการร่วมมือกันทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 

การถูกปฏิเสธจากหน่วยงาน 

ข้อมูลจาก กอง นล.6 ฝ่าย ชช .3 

ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 



  

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเส ี
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             - 

ผลการตรวจสอบท่ีแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน 

ข้อมูลจาก ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผลการตรวจที่ไม่ถูกต้อง 

ข้อเสนอเนะท่ีสร้างมูลค่า / ประโยชน์ให้หน่วยงาน ข้อเสนอแนะท่ีแก้ไข Pain Point (เรื่องที่ยังแก้ไขไม่ได้ของหน่วยงาน) 



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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             - 

รายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐานท่ี สคร. และมาตรฐานสากลกำหนดไว้ 

 

ข้อมูลจาก ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

- รายงานผลการตรวจสอบไม่ได้ตามมาตรฐานท่ี สคร. และมาตรฐานสากลกำหนดไว้ 

 

รายงานผลการตรวจสอบได้มากกว่ามาตรฐานตามท่ี สคร. และมาตรฐานสากลกำหนดไว้ 



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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความสามารถในการผ่อนชำระ 

- ทำเลตรงท่ีตรงโครงการ 

 

ข้อมูลจาก ฝ่าย / ศูนย์ / สำนัก / คณะ 

 

 

 

สำนักงานเคหะนครหลวง  

 

 

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐ 

 

มีระเบียบวิธีการปฏิบัติติชัดเจน 

 

 

ข้อมูลจาก ฝ่าย / ศูนย์ / สำนัก / คณะ 

 

 

 

สำนักงานเคหะนครหลวง  

 

 

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส่งมอบงานตามภารกิจท่ีกำหนดไว้ครบถ้วน 

 

เป็นผู้รับจ้างรายเดียว 

 

 

ข้อมูลจาก ฝ่าย / ศูนย์ / สำนัก / คณะ 

 

 

 

สำนักงานเคหะนครหลวง  

 

 

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ปฏิบัติงานได้ตามตัวชี้วัด/เป้าหมายท่ีวางไว้ 

 

ข้อมูลถูกต้องชัดเจน 

 

 

ข้อมูลจาก ฝ่าย / ศูนย์ / สำนัก / คณะ 

 

 

 

สำนักงานเคหะนครหลวง  

 

 

สาขาประชานิเวศน์ 

 

ให้ความร่วมมือ พร้อมแนะนำสนับสนุน 

 

 

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บรูณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน 

 

มีส่วนร่วมในการขับเลื่อนเป้าหมาย/ภารกิจ 

 

 

ข้อมูลจาก ฝ่าย / ศูนย์ / สำนัก / คณะ 

 

 

 

สำนักงานเคหะนครหลวง  

 

 

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีความสัมพันธ์ทท่ีดีกับผู้อยู่อาศัยในชุมชน 

 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

 

 

ข้อมูลจาก ฝ่าย / ศูนย์ / สำนัก / คณะ 

 

 

 

สำนักงานเคหะนครหลวง  

 

 

สาขาประชานิเวศน์ 

 

ชุมชนให้ความร่วมมือ 

 

 

ชุมชนไม่เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ด้านนโยบายฯ 

 

- ด้านนโยบายการดำเนินงาน 

 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

 

 

 

กองกองพัฒนาธุรกิจและสินทรัพย์ (พส.) 

 
 

- ด้านปรึกษาข้อวินิจฉัยกฎหมาย 

 - ได้รับอนุมัติดำเนินโครงการ 

- ได้รับการพิจารณาโครงการท่ีรวดเร็วขึ้น 

 
- ได้รับคำปรึกษาวินิจฉัยทางข้อกฎหมาย 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการมาจัดประโยชน์ในท่ีดินของ กคช. ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้ท่ีดินตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ กคช. กำหนด 

 

ผู้ประกอบการมาจัดประโยชน์ในท่ีดินของ  กคช. ในระยะยาว 

 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

 

 

 

กองจัดประโยชน์ (จป.) 

 
 

 

  

ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบทำให้ไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

 
 

 
 

เพื่อให้ กคช.ได้ประโยชน์สูงสุดจากรายได้การจัดประโยชน์ในท่ีดิน 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ดำเนินการจัดหามูลค่าราคาตลาด 

 

มูลค่าราคาตลาดของทรัพย์สิน กคช. 

 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

 

 

 

กองประเมินท่ีดินและสินทรัพย์ (ปท.) 

 
 

 

  

ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบทำให้การดำเนินการจัดหามูลค่าราคาตลาดไม่เป็นไปตามความเป็นจริง 

 
 

 

ได้มูลค่าราคาตลาดของทรัพย์สินท่ีจะนำไป ขาย/จัดประโยชน์ 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร 

 

มีความโปร่งใส ปฏิบัติติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค 

 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

 

 

 

กองกลยุทธ์และบริหารอาคารเช่า (กอ.) 

 
 

 

  

มีความโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค 

 

 

มีความโปร่งใส ปฏิบัติติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร 

 

โฉนดท่ีดิน 

 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

 

 

 

กองรังวัดและกรรมสิทธิ์ท่ีดิน (รว.) 

 
 

ครบถ้วนและถูกต้อง 

 

 

ระยะเวลา และขั้นตอนการทำงานของหน่วยงาน 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ 

 

ลูกค้าได้รับเอกสารสิทธิ์ (อช.2) 

 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

 

 

 

กองอาคารชุดและทะเบียนนิติบุคคล (อท.) 

 
 

 

 

โอนกรรมสิทธิ์ได้ตามเป้าหมาย 

โอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ด้านนโยบายฯ 

 

- ด้านนโยบายการดำเนินงาน 

 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

 

 

 

กองพัฒนาธุรกิจและสินทรัพย์ (พส.) 

 
 

- ด้านปรึกษาข้อวินิจฉัยกฎหมาย 

 - ได้รับอนุมัติดำเนินโครงการ 

โครงการได้รับการพิจารณาล่าช้า ดำเนินโครงการไม่ทันตามแผน 

 

- ได้รับการพิจารณาโครงการท่ีรวดเร็วขึ้น 
- ได้รับคำปรึกษาวินิจฉัยทางข้อกฎหมาย 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ข้อมูลราคาประเมินท่ีดินของทางราชการ 

 

- ข้อมูลราคาประเมินท่ีดินของราชการ กับท่ีดินของ กคช. 

 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

 

 

 

กองจัดประโยชน์ (จป.) 

 
 

 

 

- สามารถนำข้อมูลราคาประเมินท่ีดินของราชการมาประกอบการดำเนินงานของ 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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- แก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินในผังเมืองรวมฯ บริเวณที่ดิน กคช. 

 

- กคช.สามารถดำเนินงานโครงการท่ีอยู่อาศัย ตามแผนการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยระยะ 20 ปี จำนวน 2.27 ล้านหน่วย 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

 

 

 

กองประเมินท่ีดินและสินทรัพย์ (ปท.) 
 

 

- ข้อมูลราคาประเมินราชการ 

 

- ราคาประเมินราชการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างขอลทรัพย์สิน กคช.  

- ท่ีดิน กคช.ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีเกษตรกรรม / ไม่ได้อยู่ในทิศทางการเจริเติบโตของเมือง 

- ราคาประเมินราชการมีการปรับขึ้น – ลง ทุกๆ 4 ปี ทำให้บางพื้นท่ีราคาปรับไม่สะท้อนความเป็นจริง 

- สามารถนำราคาประเมินราชการมาประกอบการดำเนินงานของ กคช. 

- ออกแบบ/วางผังเมือง เพื่อส่งเสริม/เพ่ิมศักยภาพท่ีดินของ กคช. 



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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ยื่นขอรังวัดโฉนดทีดินแปลงย่อย 

โฉนดท่ีดินแปลงย่อย 

 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

 

 

 

กองรังวัดและกรรมสิทธิ์ท่ีดิน (รว.) 
 

ครบถ้วนถูกต้องตามกำหนดระยะเวลา 

 

 

ระยะเวลา และขั้นตอนการทำงานของหน่วยงาน 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ดำเนินการได้ตามแผนและวัตถุประสงค์ 

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้รับครบถ้วนถูกต้อง 

 

ฝ่าย ชช.4 

 

 

 

 

 

 

ให้ความร่วมมือพร้อมแนะนำสนับสนุน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

มีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีความรู้ในด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

ได้รับเล่มแผนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจท่ีครบถ้วน สมบูรณ์ตรงตามมาตรฐานสากล 

ผลงานตอบวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว้แต่อาจไม่ครบถ้วน และแล้วเสร็จไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ 

 

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

 

 

 

ได้รับความร่วมมือ และการประสานงานท่ีดี 

 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักในด้านการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ระดับความเสี่ยง หรือการให้ข้อมูลในการตอบแบบ Check List ในการประเมินตนเอง 

 
ของการควบคุมภายใน 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             - 

 

ต้องการบ้านท่ีทันสมัยขนาดพื้นท่ีกว้างราคาเหมาะกับคุณภาพ 

สคจ. นครราชสีมา 

 

 

 

 

กคช. ดูแลทุกด้าน 

-ภาระหน้ีอัตราค่าเช่า 

- การดูแลหลังการขาย 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             - 

 

การทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย 

สคจ. นครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

- ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกด้าน 

ขาดบุคลากรในการทำงานร่วมกัน 

 

 

- ได้รับงบประมาณจาก 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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             - 

 

- ให้ กคช.ลดดอกเบี้ย 

สคจ. สุรินทร์ 

 

 

 

 

- ลดการส่งค่าบ้านน้อยลง 

  

- เกรงจะไม่ได้รับการดูแลจากกคช.ในด้านงบประมาณต่างๆ 

- ให้ กคช.ดูแลทุกด้าน 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             - 

 

- มีการบูรณาการร่วมกันการทำงานร่วมกัน 

สคจ. สุรินทร์ 

 

 

 

 

 

 

- ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กคช. 

- ขาดบุคลากรในการทำงานร่วมกัน 

- ขาดงบประมาณสนับสนุน 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             - 

 

- ลดดอกเบี้ยค่าเช่าซ้ือ 

สคจ. บุรีรัมย์ 

 

 

 

 

- มีบ้านราคาถูกให้ผ่อน 

 - ลดจำนวนเงินส่งค่าบ้าน 

- เกรงจะไม่มีการดูแลจาก กคช. รวมถึงงบประมาณต่างๆ 

- ดูแลทุกด้าน 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             - 

 

- มีการบูรณาการร่วมกันในการประสานงานต่างๆ 

สคจ. บุรีรัมย์ 

 

 

 

 

 

 

- ได้รับการสนับสนุนจาก กคช. 

- ขาดบุคลากรในการทำงานร่วมกัน (จำกัด) 

- ขาดงบประมาณ 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             -  

 

- ลูกค้าต้องการให้ กคช.ปรับลดเงินดาวน์ในการซ้ือบ้าน 

 

สคจ. ศรีสะเกษ 

 

 

 

 

- ให้ กคช.ลดค่าบ้านลงและลดดอกเบี้ย 

  

 

 

- กลัว กคช. ไม่ดูแลหลังการขาย และส่งมอบบ้านแล้ว 

- ให้ กคช.ดูแลด้านความปลอดภัย และการจัดหาอาชีพเสริมให้มีรายได้ในครัวเรือน 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             -  

 

- มีการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย 

 

สคจ. ศรีสะเกษ 

 

 

 

 

- ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กคช. 

 

 

 

 

- ขาดงบประมาณสนับสนุนและขาดบุคลากรในการทำงานร่วมกัน 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             -  

 

- ชุมชนมีความต้องการให้ กคช.ดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัย และมีรายได้เสริม 

สคจ. ศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 

 

- คาดหวังว่าจะเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

 

 

- กลัว กคช. ไม่นำร่องในการพัฒนาชุมชน 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             -  

 

- ลดอัตราดอกเบี้ย 

สคจ. อุบลราชธานี 

 

 

 

 

- ลดอัตราค่าเช่าซ้ือ 

 - สัญญาผ่อนระยะยาว 

 

 

- รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน 

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             -  

 

มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน 

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ให้ข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน 

 

- โครงการมีทำเลท่ีตั้งท่ีดี 

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- มีระบบรองรับการทำงานท่ีดี 

 

เป็นผู้รับจ้างรายเดียว 

ฝ่ายบริหารงานชุมชน 1 

 

 

 

 

 

 

ได้รับเงินตรงตามเวลา 

- มีระเบียบ/วิธีปฏิบัติท่ีชัดเจน 

 

- การคืนเงินค้ำประกัน 

- 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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีความพร้อมด้านบุคคลากรท่ีมีคุณภาพและงบประมาณ 

 

คุณภาพท่ีดีผู้บริการได้รับความพอใจ 

ฝ่ายบริหารงานชุมชน 2 

 

 
 

 

 

งานบรรลุผลสำเร็จตามแผน เวลา 

 

 

กองบริหารนครหลวง เขต 3  

 

 

 

คุณภาพไม่ดี ไม่ตามแผน 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ปฏิบัติ สื่อสาร ด้วยเทคโนโลยี 

 

เข้าใจภารกิจ 

ฝ่ายบริหารงานชุมชน 2 

 

 
 

 

 

ถูกต้อง รวดเร็ว 

 

 

กองบริหารนครหลวง เขต 3  

 

 

 

ไม่ให้ความร่วมมือ 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

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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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบายและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

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

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จัดทำเอกสารจัดซ้ือ จัดจ้างได้ครบถ้วน 

 

เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

ฝ่าย/ศูนย์/สำนัก/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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด 

 

             - 

ฝ่าย/ศูนย์/สำนัก/คณะ 

 

 
 

ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา 

 

              

 

 

พัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง 

 

 

ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเงื่อนไขของสัญญา 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของงานด้านพัสดุ 

 

ประสานงานคล่องตัว 

ฝ่าย/ศูนย์/สำนัก/คณะ 

 

 
 

เข้าใจกระบวนการทำงานของฝ่าย พค. 

 

              

 

 

พัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง 

 

 

ขาดความเข้าใจในการประสานงาน 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

              - 

 

ความต้องการบ้านท่ีแน่นอน ความพึงพอใจ และทันสมัย 

สคจ. นครปฐม สาขา 1 

 
 

กคช. ดูแลทุกด้าน 

 

              

 

 

 

 

- ปัญหาสภาพแวดล้อม 

- ภาระหน้ีค่าเช่า 

- การดูแลหลังการขาย 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีความเชื่อมั่นในการสร้างที่อยู่อาศัยของ กคช.  

 

 

มีความต้องการเข้าถึงผู้อยู่อาศัยในชุมชน / ต้องการพัฒนาการจัดการข้อมูลชุมชนในพื้นท่ีร่วมกับ กคช.  

สคจ. นครปฐม สาขา 1 

 
 

 

 

ความคาดหวังให้ กคช. ทำงานร่วมกันแบบประชาชน 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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
  

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

              - 

 

ต้องการบ้านท่ีมีคุณภาพ ไม่รั่วซึม และเมื่อเข้ามาอยู่แล้วอยากมีความสุขเป็นท่ีดีขึ้น 

สคจ. นครปฐม สาขา 2 

 
 

 

 

อยากให้ กคช. ดูแลครอบคลุมในทุกๆ ด้าน 

 

 

 

 

อัตราดอกเบี้ย, อัตราการผ่อนชำระ, คุณภาพบ้าน, สภาพแวดล้อม, ความปลดอดภัย และการดูแลหลังการขาย 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การสนับสนุนในด้านการท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การทำงานร่วมกัน พร้อมสนับสนุนงบประมาณในแต่ละภารกิจ 

สคจ. นครปฐม สาขา 2 

 
 

การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการและสนับสนุนงบประมาณ 

 

              

 

 

 

 

มุ่งหวังผลประโยชน์, การขัดแย้ง และการขาดบุคคลากรในการงานร่วม 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
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ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- บริษัทรับเหมาก่อสร้าง 

 

- ต้องการให้เจาะสำรวจชั้นดิน 

- เจาะสำรวจชั้นดินไม่แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนด 

- ทดสอบวัสดุและดินไม่เสร็จในเวลาท่ีกำหนด 

จ 

กอง วล. ฝ่าย สว.  

 
 

- ต้องการให้ทดสอบวัสดุและดิน 

               

 

- ฝ่ายบริหารโครงการการก่อสร้าง 

 

 

 

- เจาะสำรวจชั้นดินได้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและแล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนด พร้อมข้อมูลเพื่อช่วยในการออกแบบฐานรากของอาคาร 

 - ทดสอบวัสดุและดินได้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และเวลาท่ีกำหนด 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพิ่มเติมผู้อยู่อาศัยมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ 

 

- สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพิ่มเติมผู้อยู่อาศัยมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ 

ฝ่าย / สำนัก / คณะ 

 
 

- ผู้อยู่อาศัยมีความพร้อมในการรื้อย้ายท้ังจำนวน 

               

- ผู้อยู่อาศัยมีความพร้อมในการรื้อย้ายท้ังจำนวน 

 

สำนักบริหารชุมชนดินแดง (สบด.) 

 

- ไม่สามารถสร้างเครือข่ายได้เพ่ิมเติมผู้อาศัยขาดความเข้าใจและไม่ให้ความร่วมมือ 

- ความพร้อมในการรื้อย้าย หรือไม่ให้ความร่วมมือ 

 

 

- สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพิ่มเติมผู้อยู่อาศัยมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ 
- ผู้อยู่อาศัยมีความพร้อมในการรื้อย้ายท้ังจำนวน 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ 

 

 

พิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ 

ฝ่าย / สำนัก / คณะ 

 
 

 

 

ให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เสนอ และช่วยผลักดันโครงการ 

 

 

สำนักบริหารชุมชนดินแดง (สบด.) 

 

มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยการเมือง 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
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ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน 

 

ปฏิบัติงานได้ตามแผน 

ฝ่าย / สำนัก / คณะ 

 
 

 

               

 

 

สำนักบริหารชุมชนดินแดง (สบด.) 

 

 

ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนท่ีตั้งไว้จากเหตุสุดวิสัย 

 

 

ปฏิบัติงานได้ตามแผน 
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) 

 ลูกค้า  ผูส้่งมอบ 

 หน่วยนโยบานและ 
      ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บุคลากร  สังคม / ชุมชน / 
สื่อมวลชน  

วิสัยทัศน ์
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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___________________________________________________ 

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

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

 

สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

ฝ่าย / สำนัก / คณะ 

 
 

 

               

 

 

สำนักบริหารชุมชนดินแดง (สบด.) 

 

 

ไมส่ามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ 

ท่ีได้รับมอบหมาย 

ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ 

 

ฝ่าย / สำนัก / คณะ 

 
 

 

               

 

 

สำนักบริหารชุมชนดินแดง (สบด.) 

 

 

ขาดความทุกความร่วมมือจากหน่วยงาน 

 

 

ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง 

ผู้เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง และชี้แจ้งแทนได้ 

 

ฝ่าย / สำนัก / คณะ 

 
 

 

               

 

 

สำนักบริหารชุมชนดินแดง (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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

  

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

              - 

 

การทำงานร่วมกันกับภาคิเครือข่าย 

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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

ฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน 

 
 

- พิจารณางบลงทุน ประจำปี ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ เพ่ือเสนอความเห็นต่อ ครม. และกำกกับ ดูแล และ ติดตามผลการดำเนินงาน 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 

- กำกับดูแลสนับสนุนรัฐวิสาหกิจให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการพัฒนาประเทศ 

 

สำนักงบประมาณ (สงป. ) 

 

- จัดทำงบประมาณแผ่นดิน นำเสนอเข้าสู่กระบวนการทางรัฐสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้เป็น พรบ. งบประมาณประจำปี  

ผ 

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)          

- การบริหารหนี้สาธารณะ วางแผน กำกับ การค้ำประกัน และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐรวมทั้งติดตาม และประเมินผลการดำเนินเพ่ือให้การบริหารหนี้      

  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 - ดำเนนิการก่อสร้างและเบิกสร้างและเบิกจ่ายงบลงทนุโโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามแผนประจำปี 

 

 

 

- ผลการดำเนินงานองค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย: ประมาณการงบการเงิน (งบกำไร ขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด) 

 

 

: ภาระหนี้สิน และแผนการลงทุนและการเบิกจ่ายประจำปี 

 - คำขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินพร้อมกรอบวงเงิน ที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 

 - แผนบริหารหนี้สาธารณะประจะปีของรัฐวิสาหกิจ 

 

- ผลการดำเนินงานขององค์กรสูงกว่าเป้าหมาย 

อง 

- โครงการแล้วเสร็จตามกำหนด, เบิกจ่ายงบลงทุนได้ 100% 

อง 
- ดำเนินการได้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน 

- ดำเนินการตามแผนบริหารหน้ีสาธารณะประจำปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผน 

- การก่อสร้างล่าช้าส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำ 

 - ผลการดำเนินงานซ่ึงเป็นตัวแปรหลักที่สำคัญในการสร้างรายได้ขององค์กรมีอุปสรรค ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน 

 - ปัญหา – อุปสรรคในการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 

 - 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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 

การขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี / ขยายเวลาเบิกจ่าย ได้ถูกต้อง และแล้วเสร็จภายในกำหนด 

ฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน 

 
 

 

 

สามารถก่อหน้ี ผูกพัน และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน เพื่อลดวงเงินในการขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี / ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  

ห 

 

 

กรมบัญชีกลาง 

การกันเงินเหลื่อมปี / ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผิดพลาด ทำใหเบิกจ่ายเงินไม่ได้ 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ลูกค้า / ผู้อยู่อาศัยในชุมชนสามารถรวมกลุ่ม เพื่อจัดตั้งกลุ่มองค์กรต่างๆ ภายในชุนชนท้ังยังนำความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

- มีคุณภาพชีวีตท่ีดี 

 

ฝ่าย / สำนัก / คณะ 

 
 

- มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

               

กองพัฒนาชุมชน 3 ฝ่ายบริหารงานชุมชน 3  

 

ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

 

ความคาดหวังท่ีไม่ได้ตามท่ีลูกค้า / ผู้อยู่อาศัยในชุมชนคาดหวัง 

 

 

- มีคุณภาพชีวีตท่ีดี 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประสานความร่วมมือจากองค์กรภาคิในภาครัฐ เอกชน สถาบัน การศึกษา ร่วมกันถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนศึกษาข้อมูล  

 

สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ฝ่าย / สำนัก / คณะ 

 
 

ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 

              

กองพัฒนาชุมชน 3 ฝ่ายบริหารงานชุมชน 3  

 

เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเป็นชุมชนเข็มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้อยู่อาศัยในชุมชน ในการทำกิจกรรมด้านต่างๆ ขาดความสามัคคีกลายเป็นสังคมท่ีต่างคนต่างอยู่ 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

 
ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
  

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ฝ่ายพฒันาสินทรัพย์และลงทนุ (สท.) 
กองบริหารการใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ 

- ด าเนินการจดัหาผู้ประกอบการมาจดัประโยชน์ในท่ีดินของ กคช. (พืน้ท่ีเศรษฐกจิสขุประชาในโครงการบ้านเคหะสขุประชา) 

- ผู้ประกอบการมาด าเนินการจดัประโยชน์ในท่ีดินของ กคช. (พืน้ที่เศรษฐกิจสขุประชาในโครงการบ้านเคหะสขุประชา) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- เพื่อให้ ผู้อยู่อาศยัมีอาชีพที่มัน่คง มีรายได้ชว่ยเหลือตนเองและครอบครัว รวมทัง้ชมุชนเข้มแขง็และยัง่ยืน 

- ปัจจยัภายนอกทีม่ีผลกระทบท าให้ไม่ได้ผลลพัธ์ตามเปา้หมาย 

(บย.) 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

 
ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
  

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ฝ่ายพฒันาสินทรัพย์และลงทนุ (สท.) 
กองบริหารการใช้ประโยชน์จากสนิทรัพย์ 

- ข้อมลูราคาประเมินที่ดินและส่ิงปลกูสร้างของหนว่ยงานราชการ 

- ราคาประเมินราชการ ที่ดินและส่ิงปลกูสร้างที่เป็นทรัพย์สินของ กคช. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

- 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- สามารถน าราคาประเมินที่ดินและส่ิงปลกูสร้างของหนว่ยงานราชการ มาประกอบการด าเนินงานของ กคช. 

- ราคาประเมินทีด่ินและส่ิงปลกูสร้างของทางราชการ มีการปรับขึน้-ลง ทกุ ๆ 4 ปี ท าให้บางพืน้ท่ีราคาที่ปรับไม่สะท้อนความเป็นจริง 

(บย.) 

- หน่วยงานราชการแจ้งรายการประเมินที่ดินและส่ิงปลกูสร้างล่าช้าหรือเกินก าหนดอาจมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้ 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

 
ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
  

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ความคาดหวังเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 

ฝ่ายพฒันาสินทรัพย์และลงทนุ (สท.) 
กองจดัประโยชน์ (จป.) 

- ต้องการสญัญาเชา่ระยะยาวเพือ่สร้างความมัน่ใจในการลงทนุ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

-  การจดัเก็บค่าตอบแทนและระยะเวลาการเชา่ที่ดิน/ทรัพย์สินเพือ่จดัประโยชน์เหมาะสมกบัประเภทธุรกิจ  สถานการณ์ตลาด  

-  การจดัเก็บค่าตอบแทนการเชา่ที่ดิน/ทรัพย์สิน และการปรับเพิ่มค่าตอบแทนในการต่อสญัญาเชา่จดัประโยชน์ของ กคช. 

 

เป็นหน่วยงานหลกัที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมัน่ในด้าน 
 

- ต้องการความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สิทธิเชา่ที่ดินและทรัพย์สินของ กคช. 
  - ต้องการความรวดเร็วในการพิจารณาให้สิทธิเช่าที่ดินและทรัพย์สินของ กคช. เพื่อให้ทนัต่อสถานการณ์ตลาดและภาวะเศรษฐกจิ 

  -  ความสามารถในการช าระคา่ตอบแทนการเช่าจดัประโยชน์ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย  เช่น  สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เป็นต้น 

 และภาวะเศรษฐกิจ 

การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ตามนโยบายรัฐบาล 

- เพิ่มมลูคา่ทรัพย์สิน และ กคช. ได้รับค่าตอบแทนการเชา่ที่ดินและทรัพย์สินในอตัราทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 
              ที่เกิดขึน้จริงและภาวะเศรษฐกิจ 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

 
ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
  

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ความคาดหวังเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และลงทุน (สท.) 
กองจัดประโยชน์ (จป.) 

- ความรวดเร็วในการจัดประโยชน์ท่ีดิน/ทรัพยส์ิน และการพิจารณาต่อสัญญาเช่าจัดประโยชน ์

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

-  สามารถดำเนินการจดัประโยชน์และดำเนินการต่อสัญญาเช่าจดัประโยชนไ์ด้ทันตามเวลาที่กำหนด  

 

เป็นหน่วยงานหลักท่ีผู้มีส่วนไดส้่วนเสียให้ความเช่ือมั่นในด้าน 
 การพัฒนาอสังหารมิทรัพย์ตามนโยบายรัฐบาล 

- จัดส่งข้อมูลพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาจัดประโยชน์ท่ีดิน/ทรัพย์สินถูกต้องครบถ้วนตามทีฝ่า่ยพัฒนาสินทรัพย์และลงทุนกำหนด 
-  พิจารณาความเหมาะสมในการใช้ที่ดิน/ทรัพย์สินเบื้องต้น ก่อนจดัส่งให้ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และลงทุนพิจารณาจดัประโยชน์ 

- การจัดเก็บค่าตอบแทนการเช่าฯ และค่าตอบแทนการต่อสญัญาเช่าจัดประโยชน์ที่เหมาะสมกับสถานการณต์ลาดและภาวะเศรษฐกิจ  

 

-  ผู้ได้สิทธิเช่ายอมรับอัตราค่าตอบแทนและเงื่อนไขของ กคช. และจัดทำสญัญาเช่าแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 

  -  ปัญหาหนี้ค่าเช่าจัดประโยชน์ค้างชำระ ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  

     เช่น สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควดิ-19 เป็นต้น 
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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       ต่ำ 
 
ระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวัง (ความคาดหวัง) 
 สูง      กลาง     ต่ำ 

 
ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และลงทุน 

 
กองประเมินทรัพยส์ินและผังเมือง (ปท.) 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

- ข้อมูลราคาประเมินราชการ 

 
- แก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินในผังเมืองรวมฯ บริเวณที่ดิน กคช. 

 

- ราคาประเมินราชการท่ีดิน และส่ิงปลกูสร้างของทรัพย์สิน กคช. 

 

- สามารถนำราคาประเมินราชการมาประกอบการดำเนินงานของ กคช. 

 

 - ราคาประเมินราชการมีการปรับขึ้น - ลง ทุกๆ 4 ปี ทำให้บางพื้นที่ราคาปรับไมส่ะท้อนความเป็นจริง 

 

- กคช. สามารถดำเนินงานโครงการที่อยู่อาศัย ตามแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี จำนวน 2.27 ล้านหน่วย 

 

- ออกแบบ / วางผังเมือง เพื่อส่งเสริม / เพิ่มศักยภาพที่ดินของ กคช. 

 

  - ที่ดิน กคช. ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่เกษตรกรรม / ไม่ได้อยู่ในทิศทางการเจรญิเติบโตของเมือง 
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ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และลงทุน 

 
กองประเมินทรัพยส์ินและผังเมือง (ปท.) 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 
  

ดำเนินการจัดหามูลค่าราคาตลาด 

 
 

มูลค่าราคาตลาดของทรัพยส์ิน กคช. 

 

ได้มลูค่าราคาตลาดของทรัพยส์ินที่จะนำไป ขาย/จัดประโยชน์ 

 

  ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบทำให้การดำเนินการจดัหามลูค่าราคาตลาดไมเ่ป็นไปตามความจริง 

 



 

 

 
 

 

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2564) 

 

 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 
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