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ค ำน ำ 
การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย์ มีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้อยู่อาศัย ภายใต้วิสัยทัศน์ “การเคหะแห่งชาติ  เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และ
เมือง เพ่ือให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดี” 

การเคหะแห่งชาติ ตระหนักถึงความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่ามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนิน

ภารกิจขององค์กร โดยให้ความส าคัญผ่านการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดี

ในการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม จึงได้ด าเนินการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 – 2570 และแผนปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประจ าปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเรียนรู้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่ม ประกอบด้วย  (1) กลุ่มลูกค้า 

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

สื่อมวลชน พัฒนากระบวนการสร้างความสัมพันธ์ และความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งเพ่ือใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการจัดท ากลยุทธ์ ทิศทาง แผนการด าเนินงานขององค์กร และตอบเกณฑ์การประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) ด้านการ

มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวมไปถึงการสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาด โดยค านึงถึงเกณฑ์ประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคู่มือการ

ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดยอ้างอิงหลักการ

แนวคิดที่ เป็นสากลของกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย AA1000 Stakeholder 

Engagement Standard (AA1000SES)  และระบบประ เมินผลคุณภาพรั ฐ วิ สาหกิ จ  ( State Enterprise 

Performance Appraisal: SEPA) และเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: 

TQA) ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา 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 เพ่ือสร้างการยอมรับและน าไปสู่แนวทางในการ

ขับเคลื่อนองค์กรต่อไป 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร การเคหะแห่งชาติ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การเคหะแห่งชาติ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 – 25670 และแผนปฏิบัติการด้าน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 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 2564)  

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 2564) บริบทองค์กร ทบทวนแผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2563 – 2570 แผนยุทธศาสตร์

ด้านผู้มีส่วนเสียได้ส่วนเสีย ปี 2564 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะ

แห่งชาติ (ฉบับปรับปรุงปี 2564) สำรวจและวิเคราะห์ระดับการรับรู้ ความต้องการ ความคาดหวังทั้งเชิงบวกและ

เชิงลบ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ “เป็นหน่วยงานหลกัท่ี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่น ในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี” และได้กำหนดวัตถุประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 2 ข้อ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นพันธมิตรและความ

ผูกพันกับการเคหะแห่งชาติ เน้นการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการเคหะแห่งชาติกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่มเป็นพันธมิตรสนับสนุนองค์กรและสร้างความผูกพันกับการเคหะแห่งชาติ 

โดยแผนงานภายใต้กลยุทธ์มีกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการเคหะแห่งชาติกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวมถึงปรับปรุงกระบวนการสำรวจความพึงพอใจของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย เพื ่อให้เข้าใจถึงความต้องการ  

ความคาดหวัง และความกังวลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2565) 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขยายเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ

การเคหะแห่งชาติด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือ

ผลักดันให้สนับสนุนภารกิจของการเคหะแห่งชาติ 

ด้านการถ่ายทอดแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุงปี 2565) ดำเนินงานโดยการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนแม่บท และแผนการสร้างความสัมพันธ์ โดยที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพ่ือสังคมเป็นผู้ประสานงาน 

รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลในภาพรวมเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะมีการทบทวน

กระบวนการถ่ายทอด ติดตาม และประเมินผลแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 – 2570 และแผนการ

สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุ กปี เพื่อให้เกิดการ

ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

จากการถ่ายทอดแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติสู่การปฏิบัติ หากมีการดำเนินการและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและ
บุคลากรของการเคหะแห่งชาติ ทุกระดับจะช่วยขับเคลื่อนให้แผนการดำเนินงานเปิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับผู้มีส่วนมีส่วนเสีย เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับองค์กร เป็นแรงผลักดันและสนับสนุนองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2565) 

 

 

บทที่ 1 

บทนำ 
 

1. ที่มาและความสำคัญ   
การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (เดิมสังกัดกระทรวงมหาดไทย จนถึง พ.ศ. 2545) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2516 ตามประกาศ
คณะปฏ ิว ัต ิ  ฉบ ับที่  316 โดยการควบรวมหน ่วยงานของร ัฐ  4 แห ่ง ค ือ กองเคหะสถานสงเคราะห์   
(จากกรมประชาสงเคราะห์) สำนักงานอาคารสงเคราะห์กิจการเกี่ยวกับอาคารสงเคราะห์ (จากธนาคารอาคาร
สงเคราะห์) สำนักงานปรับปรุงแหล่งชุมชน (จากกรุงเทพมหานคร) และกิจการเกี ่ยวกับอาคารสงเคราะห์   
(จากธนาคารอาคารสงเคราะห์) รวมเป็นหน่วยงานเดียว เพื่อทำหน้าที่ด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่
อาศัยโดยตรง  ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย ตลอดจนจัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย ทำนุบำรุง ปรับปรุง และพัฒนาบรรดาเคหะดังกล่าว รวมทั้งพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนผู้ประสงค์
จะมีเคหะของตนเอง หรือแก่บุคคลผู้ประสงค์จะร่วมดำเนินกิจการกับการเคหะแห่งชาติ ในการจัดให้มีเคหะขึ้น
เพ่ือให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร หรือจัดหาที่ดิน ปรับปรุง รื้อ หรือย้าย
แหล่งเสื่อมโทรมเพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ  และสังคมดีขึ ้น และประกอบกิจการอื ่นที่
สนับสนุนหรือเก่ียวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวการดำเนินงานต้องบูรณาการและร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเชื่อมโยงงานการทำงาน
ระหว่างกัน ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะช่วยสร้างความได้เปรียบของ
การแข่งขนัทางธุรกิจ และสามารถนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำกลยุทธ์ ทิศทาง แผนการดำเนินงาน และแนวทาง
ในการพัฒนาองค์กร ทำให้การดำเนินตามภารกิจหลัก และภารกิจอ่ืน ของการเคหะแห่งชาติประสบความสำเร็จ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยเฉพาะในเรื่องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีรายได้น้อย ให้มีความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิตที่ดีในที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ในระดับราคาที่ สามารถรับภาระได้ ในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ที่ว่า “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 
(Housing For All) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) และยุทธ์ศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)  
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และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2565) 

 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฉบับนี้ขึ้น โดยคำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย อันนำไปสู่
การพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เพิ่มขึ้น 
 

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 2565) 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 2565) 

 

กรอบหลักการ / แนวคิดเพื่อการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 
 

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

  

หลักเกณฑ์การประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของรัฐวิสาหกิจประกอบด้วยหลักเกณฑ์สำคัญ 8 ด้าน ประกอบด้วย 

 
 

ภาพแสดง 2 : หลักเกณฑ์การประเมินการมุ่งเน้นผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มา : คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2565) 

 

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

3. สำรวจและวิเคราะห์ระดับการรับรู้ ความต้องการ และความคาดหวังทั้งเชิงบวกและเชิงลบของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ที่มีต่อองค์กรและต่อสายงาน/ฝ่าย โดยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่ได้จัดกลุ่มไว้ 
รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 
 4. เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (ฉบับปรับปรุงปี 2565) ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2565) 

 

5. การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวชี้วัดกระบวนการ : ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉลี่ย 

ผู้รับผิดชอบ ปัจจัยนำเข้า กิจกรรมการทำงาน ผลลัพธ์ ผู้รับมอบ ระยะเวลา 
  

 
 
 
 
  

  
 

 
 

 
  
  
 
   
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

ต.ค.-พ.ย. 
 
 

ธ.ค. 
 
 
 

ม.ค. 
 
 

ก.พ. 
 
 

ก.พ. 
 
 
 

มี.ค. 
 
 

เม.ย.-ก.ย. 
 
 

เม.ย.-พ.ค. 
 

 
 

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 2565) 

 

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 2565) 

 

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 2565) 

 

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 โดยให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานในขอบเขตที่

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 2565) 

 

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  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  - 
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และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2565) 

 

1.2 การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการเคหะแห่งชาติ 

การเคหะแห่งชาติได้กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกระบวนการออกเป็น 6 กลุ่มหลักประกอบด้วย 

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 2564) 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 2565) 

 

2. ระบบงานหลัก (Core Process) ได้แก่ กระบวนการทำงานที่สำคัญของการเคหะแห่งชาติ 

ประกอบด้วย 

 C 1 กระบวนการวางแผนและพัฒนาโครงการ (ครม.อนุมัติ) 

 C 2 กระบวนการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ 

C 3 กระบวนการกลยุทธ์การตลาด บริหารงานขาบ และให้เช่า 

C 4 กระบวนการบริหารสินทรัพย์และจัดประโยชน์ 

C 5 กระบวนการบริหารและพัฒนาชุมชน 

C 6 กระบวนการฟ้ืนฟูเมือง และพัฒนาเมือง 

C 6 กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 3. ระบบงานสนับสนุน (Support Process) ได้แก่ กระบวนการทำงานที่สนับสนุนการทำงานของการ

เคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย 

  S 1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

  S 2 กระบวนการบริหารการเงิน งบประมาณ และบัญชี 

  S 3 กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  S 4 กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัล 

 S 5 กระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรม  
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2565) 

 

ทั้งนี ้การเคหะแห่งชาติได้กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่ตามกระบวนการออกเป็น 7 กลุ่มหลัก 30 

กลุ่มย่อย ประกอบด้วย 

1. ลูกค้า 

1.1 ลูกค้าเช่า เชิงสังคม/รายได้น้อย  

1.2 ลูกค้าขาย เชิงสังคม/รายได้น้อยและเชิงพาณิชย์/รายได้ปานกลาง-ค่อนข้างสูง  

2. หน่วยนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ/หน่วยงานกำกับ 

2.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  

2.2 กระทรวงการคลัง (กค.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  

2.3 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  

 2.4 สำนักงบประมาณ (สงป.)  

2.5 สำนักการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  

    2.6 กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  

    2.7 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

3. บุคลากร  

3.1 ผู้บริหารระดับสูง  

3.2 ผู้บริหารระดับกลาง  

3.3 ผู้บริหารระดับต้น  

3.4 ระดับปฏิบัติการ 

3.5  ลูกจ้างเหมาบริการ 

4. ผู้ส่งมอบ 

4.1 บริษัทรับเหมาก่อสร้าง  

4.2 บริษัทรับจ้างบริหารชุมชน  

4.3 บริษัทตัวแทนขาย  

4.4 CEMCO  

4.5 บริษัทรับจ้างงานทั่วไป 

4.6 พันธมิตรภาคเอกชน  

 

 



 

 

 
17 

 

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2565) 

 

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ 

  5.1 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  

    5.2 การประปานครหลวง (กปน.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  

    5.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  

    5.4 ระบบเครือข่ายสารสนเทศ  

    5.5 กรมท่ีดิน 

5.6 พันธมิตรภาครัฐ (เช่น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสนับสนุนที่ด กรมธนารักษ์ )  

6. สังคม/ชุมชน/สื่อมวลชน  

         6.1 สังคม : ผู้นำหรือกลุ่มองค์กรชุมชนหรือกลุ่มคนโดยรอบโครงการของการเคหะแห่งชาติ  

           6.2 ชุมชน : ชุนชนโดยรอบโครงการของการเคหะแห่งชาติ รัศมี 1 กิโลเมตร  

   6.3 สื่อมวลชน บุคคลหรือกลุ่มคนที่เป็นสื่อกลางนำข่าวสารของการเคหะแห่งชาติ ไปสู่

ประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ 

ซ่ึงสามารถระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำแนกตามกระบวนการที่สำคัญห่วงโซ่อุปทาน (Value Chin) ของ

การเคหะแห่งชาติ (Stakeholder mapping) พร้อมจัดลำดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ดังนี้ 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2565) 

 

การวิเคราะห์เช่ือมโยงผู้มสี่วนได้สว่นเสียกับระบบงานกระบวนการที่สำคัญตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) 
ของการเคหะแห่งชาติ (Stakeholder Mapping) 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2565) 

 

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 2565) 

 

 

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 2565) 

 

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
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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 

การเคหะแห่งชาติมีการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมิติของผลกระทบ 

(Impact) และอิทธิพล (Effect) ซึ่งการจัดลำดับความสำคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อใช้ใน

การวางกลยุทธ์ในการสร้างสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียได้อย่างสมดุล โดยได้พิจารณาจากระดับผลกระทบ และการมีอิทธิพลต่อองค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.5.1 ปัจจัยในการพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 

  - ความรับผิดชอบ หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวเนื่องในทางกฎหมาย การเงินหรือการดำเนิน

ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสัญญา นโยบาย หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของการเคหะแห่งชาติ 

  - อิทธิพล หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งมีอิทธิพลหรือมีผลต่อการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ในการ

ที่จะบรรลุเป้าหมายของการเคหะแห่งชาติ โดยที่บุคคลนั้นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ

ในการตัดสินใจของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งการกระทำของบุคคลนั้นอาจส่งเสริมหรือขัดขวางการดำเนินงานของการ

เคหะแห่งชาติ 



 

 

 
23 

 

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 
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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 

  1.5.2 การจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดลำดับความสำคัญ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้แนวทางในการพิจารณาความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 

  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดขององค์กรตามที่ได้มีการกำหนด 7 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) ซึ่งจะมีความเชื่อ มโยงต่อการพัฒนา

แผนการมีส่วนร่วมและติดตามผลการดำเนินงานในลำดับถัดไป 
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4 3 4 2 1 ผลกระทบจากการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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

ผลกระทบอย่างไม่มีนัยสำคัญ อัน

เนื ่องมาจากการดำเนินงานของ

การเคหะแห่งชาติ แต่มีมีอิทธิพล

อย่างมากต่อการดำเนินงานของ

การเคหะแห่งชาติ 

 

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

ผลกระทบอย่างมีน ัยสำคัญอัน

เนื ่องมาจากการดำเนินงานของ

การเคหะแห่งชาติ และมีอิทธิพล

อย่างมากต่อการดำเนินงานของ

การเคหะแห่งชาติ 

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

ผลกระทบอย่างไม่มีนัยสำคัญอัน

เนื ่องมาจากการดำเนินงานของ

การเคหะแห่งชาติ และมีอิทธิพล

น้อยต่อการดำเนินงานของการ

เคหะแห่งชาติ 

 

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

ผลกระทบอย่างมีน ัยสำคัญอัน

เนื ่องมาจากการดำเนินงานของ

การเคหะแห่งชาติ แต่มีอิทธิพล

น้อยต่อการดำเนินงานของการ

เคหะแห่งชาติ 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2565) 

 

ตารางแสดง ระดับอทิธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงาน 

ระดับอิทธิพลของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

รายละเอียด 

สูง (4) - ผ ู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเส ียสำคัญอย่างย ิ ่งต ่อการยอมร ับการดำเน ินงานของการเคหะแห่งชาติ  
ซึ่งอาจส่งผลต่อการหยุดดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ 
- ผ ู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเส ียที ่ม ีส ่วนเก ี ่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย ทิศทาง หร ือกลยุทธ์  ของ 
การเคหะแห่งชาติ ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในความสำเร็จของการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ 
- ข้อกังวล/ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดข้อกังวล/ข้อร้องเรียนดังกล่าวซ้ำ 

ปานกลาง (3) - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยอมรับการดำเนินการของการเคหะแห่งชาติ แต่ไม่สง่ผล
ให้เกิดการหยุดดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนเกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ มีสิทธิเรียกร้องหรือ
ป้องกันสิทธิได้ตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนจากนายจ้าง 
- ข้อกังวล/ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิด ข้อกังวล/ข้อร้องเรียนดังกล่าวซ้ำ 

น้อย (2) -  ผ ู ้ ม ีส ่ วนได้ ส ่ วนเส ียท ี ่ม ีส ่ วนสำค ัญต ่อการสร ้ างความเช ื ่ อม ั ่ นของ การเคหะแห ่งชาติ   
ต่อสาธารณชน 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ แต่มีสิทธิเรียกร้องหรือ
ป้องกันสิทธิได้ตามกฎหมาย 
- ข้อกังวล/ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไขอย่าง
เหมาะสม 

เล็กน้อย (1) -  ข ้อก ั งวล/ข ้อร ้อง เร ียนท ี ่ ได ้ ร ับจากผ ู ้ ม ีส ่ วนได้ ส ่ วนเส ียจากท ั ้ งภายในหร ือภายนอก 
การเคหะแห่งชาติ ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2565) 

 

ตารางแสดง  ระดับผลกระทบจากการดำเนินการของการเคหะชาติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

ผลกระทบจากการดำเนินงาน
ของการเคหะแห่งชาติต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

รายละเอียด 

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

ปานกลาง (3) - การดำเนินงานด้านกายภาพและการจัดการตามนโยบายของการเคหะแห่งชาติ ส่งผลกระทบต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับปานกลาง โดยผลกระทบทางกายภาพ ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ต้องได้รับ
การรักษาทางการแพทย์ แต่ไม่ถึงทุพลภาพหรือเสียชีวิต 
- การดำเนินงานตามนโยบายของการเคหะแห่งชาติ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินใน
บางส่วน ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นั ้นๆ แต่อยู่ ในระดับที่
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 2565) 

 

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

รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ตามท่ีกำหนดในตารางแสดงรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือ

ออกแบบแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนนำเสนอ

แผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้อำนวยการฝ่าย พิจารณาเพื่ออนุมัติ 

 การเคหะแห่งชาตินำเสนอประเด็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้แผนการ

สร้างความสัมพันธ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสะท้อนต่อประเด็นด้านความยั่งยืนของการเคหะแห่งชาติอย่าง

แท้จริง 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2565) 

 

ตารางแสดง รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย
ตามระดับ

ความสำคัญ 

 
วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม 

รูปแบบการมีส่วนร่วม 

สูง การมีส่วนร่วมพร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
 
เนื ่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสำคัญในระดับสูง การเคหะ
แห่งชาติควรจัดทำแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรง เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 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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ตารางแสดงการจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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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
ประเด็นท่ีกำงวลและ
คาดหวัง 

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

1.5.3 การจัดทำแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกำหนดแนวทางที่

ชัดเจนสำหรับการตอบสนองต่อความต้องการและประเด็นที่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจ โดยสามารถใช้

รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ตามที่กำหนดในตารางแสดงรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือ

ออกแบบแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนนำเสนอ

แผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้อำนวยการฝ่าย พิจารณาเพื่ออนุมัติ 

 การเคหะแห่งชาตินำเสนอประเด็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้

แผนการสร้างความสัมพันธ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น และสะท้อนต่อประเด็นด้านความยั่งยืนของการเคหะ

แห่งชาติอย่างแท้จริง 
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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 

• การจัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                                                                                                                                                                  

ปานกลาง การตอบสนองต่อความต้องการ/ข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจมีอิทธิพลและได้รับผลกระทบจาก
การดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้จึง
ควรได้รับการสื่อสารให้ทราบถึงข่าวหรือการดำเนินงานขององค์กร 
ที่อาจส่งผลกระทบได ้

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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1.5.4 การติดตามและรายงาน 

   1.5.4.1 การติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความสำคัญของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อระดับ

ความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะมีผลต่อการจัดทำแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ปัจจัยที่ควรติดตาม ได้แก่ 

  - การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ และ/หรือ ประสิทธิภาพการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ 

  - การเปลี่ยนแปลงขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  - การเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกของการเคหะแห่งชาติ เช่น บริบททางสังคม กฎหมาย เป็นต้น 

   1.5.4.2 การติดตามแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีระดับความสำคัญในระดับใดก็ตาม เพื่อให้มั่นใจถึ งประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน

ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานและผลการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญระดับสูง เพื่อให้

รับทราบและสามารถวางแผนการป้องกันได้อย่างเหมาะสม 

 1.5.5 การรายงานผลการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอผลการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อฝ่ายสื่อสาร

องค์กร เพ่ือประเมินประเด็นสำคัญต่อความสัมพันธ์ขององค์กร ก่อนจัดทำรายงานติดตามประเมินผล โดยพิจารณา

และกลั ่นกรองประเด็นด้านการสร้างความสัมพันธ์ก ับผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสีย และนำเ สนอประเด็นสำคัญ  

ต่อคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 
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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  

- ภาวะเศรษฐกิจที ่ถดถอย และ
สถานกาณ์ โรคระบาด Covid – 19 
ทำให้ลูกค้ากังวลว่าหากซื้อบ้านใหม่
จะไม่สามารถผ่อนชำระค่าบ้านได้
ตามสัญญา จึงชะลอการตัดสินใจ
ซื้อบ้านหรือขอคืนเงินดาวน ์
หรือกรณีบ้านที่ผ่อนชำระอยู่กังวล
ว่าจะไม่สามารถผ่อนหนี้ได้ต่อเนื่อง 
จากการท ี ่ม ี รายได ้ ไม ่ เพ ียงพอ  
จึงขอให้มีโครงการพักชำระหนี้หรือ
ลดหนี้หรือยืดหนี้ 
- โครงการก่อสร้าง และส่งมอบ  
ใช้เวลานาน  
- ไม่สามารถเข้าอยู ่อาศัยได้ตาม
กำหนด ทำให้ต้องเช่าอยู่ที่เดิม ทำ
ให้ต้องมีภาระค่าเช่า  
- การบริการหลังการขาย คุณภาพ
ของสินค้า รวมไปถึงสภาพแวดล้อม 
ความปลอดภัยในโครงการ 
- กลุ ่มลูกค้ามีความกังวลในเรื ่อง
ของอัตราดอกเบี้ย อัตราการผ่อน
ชำระ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล 
2. หน่วยนโยบาย
และผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

-  น โ ยบายท ี ่ ช ั ด เ จนพร ้ อ ม
สนับสนุนงบประมาณ 
- ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่าย
งบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามแผนประจำปี 
- ผลการดำเนินงานขององค์กร
เป็นไปตามเป้าหมาย 
- คำขอรับจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินพร้อมกรอบวงเงินที่ต้อง
ดำเนินการในปีงบประมาณ 
-  แผนบร ิหารหน ี ้ สาธารณะ
ประจำปีของรัฐวิสาหกิจ 
- การขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี / 
ขยายเวลา เบิกจ่ายเงิน ได้ถูกต้อง
และแล้วเสร็จภายในกำหนด 

-  ได ้ ร ั บการสน ับสน ุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
- รายงานผลการตรวจสอบได้
มากกว่ามาตรฐาน สคร. และ
มาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ 
- โครงการแล้วเสร็จตามกำหนด 
- ดำเนินการตามแผนบริหารหนี้
สาธารณะประจำปี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
แผน 
 

- ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบทำ
ให้ไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ 
ไม่ชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง 
- รายงานผลการตรวจสอบไม่ได้
ม า ต ร ฐ า น ท ี ่  ส ค ร .  แ ล ะ
มาตรฐานสากลกำหนดไว้ 
- การก่อสร้างที่ล่าช้าส่งผลให้การ
เบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำ 
- 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 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล 
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 

 

3. โอกาส และความเสี่ยง ด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับองค์กร และสายงาน/ฝ่าย 

 การบริหารความเสี่ยงของการเคหะแห่งชาติ มีแผนงานและขั้นตอนในการดำเนินงานที่ชัดเจน 

ตามแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ของการเคหะแห่งชาติ โดยองค์กรสามารถพัฒนาระบบเตือนภัย

ล่วงหน้า (Early Warning System) โดยใช้เครื่องมือด้านบริหารความเสี่ยงที่มีความทันสมัย และมีความเหมาะสม

กับองค์กร รวมทั ้งม ีนโยบายด้านการบร ิหารความเส ี ่ยง ตามกรอบมาตรฐานสากล ISO 31000 : Risk 

Management) มาบูรณาการเข้ากับ COSO –ERM ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระดับสากล และเป็นที่ยอมรับ

จากองค์กร จุดเด่นของการบริหารความเสี่ยงของการเคหะแห่งชาติ คือ มีการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการบริหาร 

ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางของ 

ความเสี่ยงในทุกมิติที่จะกระทบต่อองค์กร ว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมถึงการวัดประสิทธิภาพและความ

คุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่จะต้องใช้งบประมาณการลงทุนสูงในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่อยู่

อาศัย ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีโอกาสบรรลุเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ดี ในการดำเนินงานด้านการบริหาร

ความเสี่ยงและโอกาส ได้ทำการวิเคราะห์แนวโน้มของ โอกาส ที่ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างรายได้จากการพัฒนา

โครงการ หรือจากการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย รูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่ และ กคช. ควรพิจารณาการ

ใช้เครื่องมือในการประเมินความคุ้มค่าและ ประโยชน์ของโครงการ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์ความเสี่ยง ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหาร ระดับสูงและ ผอ.ฝ่าย/สำนัก/คณะ/ศูนย์ ตระหนักถึง

ความสำคัญในการกำหนดแนวทางการบริหาร ความเสี ่ยง ที ่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ

ดำเนินงานขององค์กร โดยคำนึงถึงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ รองรับมาตรการในการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่เริ่ม

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

กิจกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด มิได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

ในระยะ สั้นเท่านั้น แต่จะมีการปลูกฝังให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยง

ประสบ ผลสำเร็จ จึงได้กำหนดเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงในระยะยาวไว้ ดังนี้   
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และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2565) 

 

1. การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และจะต้องปลูกฝังให้เป็นความรับผิดชอบ 

ของทุกคน ตั้งแต่คณะกรรมการ กคช. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  

2. กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับการทบทวน ปรับปรุงให้สะท้อน 

สถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งสามารถเพิ่มคุณค่าให้องค์กรและสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และภารกิจหลักของ 

องค์กรในแต่ละช่วงเวลา  

3. การบริหารความเสี่ยงถูกรวมอยู่ในกระบวนการหลักทางธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์ 

และแผนธุรกิจ การบริหารจัดการภายในองค์กร ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารการเงิน รวมทั้งการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดการกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  

4. การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในดัชนีชี ้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ซึ่งใช้ในการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน  

5. ความเสี่ยงหลักที่สำคัญได้ถูกระบุและจัดการโดยวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน โดยอยู่ใน 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

 6. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ ยง เพื่อให้เป็นฐานข้อมูล 

สำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ 
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4. ผลการดำเนินงานและผลการเรียนรู้ของการเคหะแห่งชาติด้านมุ่งเน้น/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลการดำเนินงานและผลการเรียนรู้ด้านมุ่งเน้น/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการเคหะแห่งชาติที่ผ่านมา

สรุปได้ ดังนี ้

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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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 ประกอบด้วยหลักการต่อไปนี้ 

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 ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

(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 การบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อกำกับทิศทางการดำเนินงาน 
พิจารณากลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน  โดยผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม
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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อย่างครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรในทุกด้ าน 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/กฎหมาย
รอง 

- ข ้อบังค ับว ่าด ้วยเร ื ่องการจ ัดหาประโยชน์ในทร ัพย ์ส ินเก ี ่ยวกับการให้เช่า 
ของกคช. พ.ศ.2563 ฉบับที่ 94 
- ข ้อบังค ับว ่าด ้วยเร ื ่องการจ ัดหาประโยชน์ในทร ัพย ์ส ินเก ี ่ยวกับการให้เช่า 
ของกคช. พ.ศ.2563 ฉบับที่ 94 แก้ไขครั้งที่ 1 
- ระเบียบว่าด้วยการให้เช่าโครงการเคหะชุมชนดินแดงและโครงการฟ้ืนฟูเมืองดินแดง 
พ.ศ.2563 
- ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้ง การรับจดทะเบียนข้อบังคับ การข้ึนทะเบียนนิติบุคคล การ
ควบ การเพิกถอน และการกำกับดูแล นิติบุคคลชุมชนการเคหะ พ.ศ. 2552 
- ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้ง การรับจดทะเบียนข้อบังคับ การข้ึนทะเบียนนิติบุคคล การ
ควบ การเพิกถอน และการกำกับดูแล นิต ิบ ุคคลชุมชนการเคหะ พ.ศ. 2552 
(ฉบับที่2) 
- ระเบียบ กคช. ว่าด้วย การจัดประโยชน์ทรัพย์สินเพื ่อการให้เช่าของการเคหะ
แห่งชาติ พ.ศ. 2563 
- ระเบียบ กคช. ว่าด้วย การจัดประโยชน์ทรัพย์สินเพื่อกิจกรรมของชุมชน พ.ศ. 2563 
- ระเบียบ กคช. ว่าด้วย การจัดประโยชน์ทรัพย์สินเพื ่อกิจกรรมชุมชน (สำหรับ
ผู้ประกอบการรายย่อย) พ.ศ. 2563 
- ระเบียบ กคช. ว่าด้วย การบริหารอาคารเช่าเหมาของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2563 

กฎหมายว่าด้วยการจัดซื ้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กฎหมายที่อยู่อาศัยและพัฒนา
เมือง 

- พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496 
- พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535 
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หัวข้อ กฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เก่ียวข้อง 
 - พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 
- พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 
- พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 
- พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
- พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 

กฎหมายเกี ่ยวกับรัฐวิสาหกิจ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 

- 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 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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 
- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทาง
อาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.2560 
- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2518 
- พระราชบัญญัติความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 
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7. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายนอก 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย จะเห็นว่าเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลดลง  
จากปัจจัยการลดลงของการส่งออกสินค้าและบริการ การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และการใช้จ่ายเพื่อการ
อุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล การลดลงทั้งการก่อสร้างในภาคเอกชนและภาครัฐ และอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ภาครัฐประกาศใช้ พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือเพ่ิมความ
เข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศ  ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศลดลง
ต่อเนื ่อง ทั ้งการบริโภคสินค้าและบริการ ประชาชนมีความวิตกกังวลต่อสถานการณ์โควิด -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  

  สิ่งที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญมากท่ีสุดอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นขีดความสามารถที่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้าง 

ความได้เปรียบในตลาดขององค์กรหรือสภาพแวดล้อมของการบริการ บ่อยครั้งที่สมรรถนะหลักเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อ

คู่แข่ง หรือผู้ส่งมอบและคู่ค้าที่จะลอกเลียนแบบ 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 จากการ  

ดำเนินงานดังกล่าว การเคหะแห่งชาติยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ได้รับทราบถึงภารกิจของการเคหะแห่งชาติ รวมถึงการให้บริการอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรม 

การเคหะแห่งชาติบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ

สังคมซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศพร้อม ก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 

คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสสามารถ ตรวจสอบได้ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานขององค์กร มีความรับผิดชอบใน

หน้าที่ซึ่งที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นการบริหารจัดการตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 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 การเคหะแห่งชาติให้ผู้ปฏิบัติง านทุกระดับได้ยึดถือปฏิบัติใน

การดำ เนินงานที่มี มาตรฐานสากล 
 

11. ระบบงานและกระบวนการที่สำคัญ 

การเคหะแห่งชาติได้มีการทบทวนระบบงานโดยรวมขององค์กรโดยคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ และ

ผู้บริหารระดับสูงได้ร่วมกันสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็น ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

ยุทธศาสตร์ โดยในปี 2563 ได้วิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล พ.ร.บ. จัดตั้งการเคหะแห่งชาติ แนวนโยบายผู้ ถือหุ้น 

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 วัตถปุระสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 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 กคช. เป็นหน่วยงานที่มีพระราชบัญญัติรองรับในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและหน่วยงานหลักใน
การพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายรัฐบาล  

S2 กคช. สามารถฉีดของประชาชนและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งโทรหาตนเองได้ผ่านกระบวนกา
ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน  

S3 โครงการที่อาศัยของ กคช. ครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั่วทั้งประเทศ  

2 จุดอ่อน (W : Weaknesses) 

W1 การบริหารจัดการโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยมีข้อกฎหมายและกระบวนการที่ซับซ้อนทำให้
ล่าช้า  

W2 มีที่ดินรอการพัฒนา และอาคารคงเหลือค่อนข้างมาก  

W3 มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลยังไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่รวดเร็ว  

W4 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทับและนวัตกรรมเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจยังมีน้อย  

W5 การสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรยังไม่ชัดเจนและไม่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  

W6 การตลาดและการขายรวมทั้งการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล ยังไม่ครอบคลุม
กระบวนการทำงานสำคัญ  

3 โอกาส (O : Opportunities) 

O1 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนนุการพัฒนาที่อยู่อาศัย  
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• ด้านนโยบาย 

- แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
- ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการ  
- โครงการที่อยู่อาศัยประเภทเช่าราคาถูก พร้อมส่งเสริมอาชีพ 

• ด้านกฎหมาย 

- กคช. ได้รับการยกเว้น พรบ.จัดสรรที่ดิน  
- พรบ. ร่วมลงทุนกับภาคเอกชน 

• ด้านการเงิน 

- เงินอุดหนุน  
- สินเชื่อเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย 

O2 ความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและปานกลางยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ 
รูปแบบเช่า 

O3 โครงสร้างประชาชน เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ 

O4 แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงหรือทรงตัว และอยู่ในระดับต่ำ 

4 อุปสรรค (T : Threats) 

T1 สถานการณ์ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อลูกค้า และผลการดำเนินงานของ กคช.  

T2 ขาดความคล่องตัวในการดำเนินการจากกระบวนการภายนอกเช่นขั้นตอนการอนุญาต/ขออนุมัติ
จากหน่วยงานรัฐ,EIA  

T3 สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย 

T4 กระบวนการฟ้ืนฟูชุมชนเมืองหรือการพัฒนาที่อยู่อาศัยในที่ดินเดิมที่กระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียซึ่งมีความอ่อนไหวทางการเมืองทำให้ต้องใช้เวลานาน 

 

 

 

 



 

 

 
51 

 

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2565) 

 

12.2 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA)  

SA1 กคช. ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยจากรัฐบาลทำ
ให้เพ่ิมโอกาสให้กับลูกค้า (S1 S3 O1 O2 O3 O4)  

SA2 นอกเหนือจากการพัฒนาที่อยู่อาศัย กคช. มีความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ (S2 O1)  

12.3 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC)  

SC1 มีข้อกฎหมายและกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ซับซ้อนทำให้ล่าช้าประกอบกับขาดความ
คล่องตัวในการดำเนินการจากกระบวนการภายนอกรวมทั้งสถาบันการเงินเข้มงวดในการ
ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย (W1 T1 T2 T3 T4) 

SC2 ที่ดินรอการพัฒนาและอาคารคงเหลือค่อนข้างมากส่งผลต่อต้นทุนขององค์กร (W2 O2) 

SC3 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (W3 T1) 

SC4 การบูรณาการการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร และ 
                 การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ (W3 W4 W5 W6 T1) 

SC5 การสื่อสารประชาสัมพันธ์และการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อสร้างการรับรู้และการเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย (W4 W5 W6 T1 T2) 

12.4. สมรรถนะหลักขององค์กร (CC)  

สมรรถนะหลักขององค์กรในปัจจุบัน 

CC1 กคช. เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีความชำนาญในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
ภายใต้ความต้องการที่อยู่อาศัยที่ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก  

สมรรถนะหลักขององค์กรที่ต้องพัฒนาในอนาคต  

CC2 ความสามารถในการบริหารและจัดประโยชน์ในสินทรัพย์และพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ให้
เกิดมูลค่าเพ่ิมต่อองค์กร  
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บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 
 

 จากการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2570 (ฉบับปรับปรุง ปี 2564) ตลอดจน
วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังเชิงบวกและเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า การเคหะแห่งชาติซึ่งเป็น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่
อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู ้อยู ่อาศัย ภายใต้วิสัยทัศน์  
การเคหะแห่งชาติ  เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการพัฒนาที่อยู ่อาศัย  ชุมชน  และเมือง เพื ่อให้ประชาชน
โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดี ได้ตระหนักถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน
ซึ่งมีอิทธิพลมากขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กร จึงให้ความสำคัญในการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยคำนึงถึงความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมี การ
ติดตามและประเมินผลของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
และนำไปบูรณาการ ให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน จึงนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 
2563 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ 
และเป้าหมายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดังนี ้
 

1. วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีกรอบวิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นปัจจัยนำเข้าในการจัดทำ 
  
  

 
 

2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 เพื่อให้การเคหะแห่งชาติมุ่งไปสู่การเป็นที่หนึ่งในใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

ชุมชนและเมือง และให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตที่ดี จึงมีวัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 2 ข้อ ดังนี้ 

 1. ยกระดับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นพันธมิตรและความผูกพันกับการเคหะแห่งชาติ 

 2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุนภารกิจของการเคหะแห่งชาติด้านการ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 

เป็นหน่วยงานหลักที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อม่ัน 

ในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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3. ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2570 (ฉบับปรับปรุง ปี 2564) และ

แผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน

ยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปี 2564) ที่ได้มีการทบทวน นอกจากนี้ ยังร่วม

พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
 

  

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1

ยกระดับความสัมพันธ์กับผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสยีให้เป็นพันธมิตรและความ

ผูกพันกับการเคหะ แห่งชาต ิ

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2

ขยายเครือข่ายความร่วมมือภาครฐั

และเอกชนเพื่อสนับสนุนภารกิจของ

การเคหะแห่งชาติด้านการยกระดบั

คุณภาพชีวิต 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้

มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

การเพ่ิมศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งและยกระดับ

ชุมชนให้ได้มาตรฐานสูง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

การฟ้ืนฟูชุมชนเมือง พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  

การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดมูลค่าเพ่ิม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  

การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วย

องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ดิจิทัล 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2565) 

 

4. รายละเอียดแผนแม่บทผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

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 กลุ่มเป็นพันธมิตรสนับสนุนองค์ กรและสร้างความผูกพันกับการเคหะ

แห่งชาติ โดยแผนงานภายใต้กลยุทธ์มีกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการเคหะแห่งชาติกับกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย รวมถึงปรับปรุงกระบวนการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการ 

ความคาดหวัง และความกังวลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขยายเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนภารกิจของการ

เคหะแห่งชาติด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือ

ผลักดันให้สนับสนุนภารกิจของการเคหะแห่งชาติ 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2565) 
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และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2565) 
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บทที่ 4 

การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 
และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ 

 

1. แนวทางการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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 และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ปี 2564 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง
และเป็นประจำทุกปี 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 เป็นต้น ทั้งนี ้ได้กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ในการจัดเก็บรวมรวบข้อมูลและ
ประเมินผลความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ทั้งเชิงบวกและเชิงลบของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้ง
วิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานให้เข้ากับความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้มีการประมวลผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากช่องทางตา่งๆ 
ที่กล่าวไว้ข้างต้น ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือข้อร้องเรียน จะกำหนดให้มีการหารือประชุมร่วมกันตั้งแต่ผู้บริหาร
ระดับสูง จนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจนถึงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงกำหนดแนวทางการประเมินผลการ
ดำเนินงานทั้งระดับองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่จำเป็นผู้บริหารระดับสูงจะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความผูกพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในประเด็นที่กังวล 
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 โดยมีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการจัดทำและรวบรวมประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดจนความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรมซึ่งกำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจ เป็นประจำทุกปี เพื่อนำมา
พัฒนาและปรับปรุงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการเคหะแห่งชาติกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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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 ทั้งเชิงบวกและเชิงลบของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือระบุจุดแข็งและ
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 ทุกระดับจะช่วยขับเคลื่อนให้แผนการดำเนินงานเปิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับผู้มีส่วนมีส่วนเสีย เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่ วน
เสียกับองค์กร เป็นแรงผลักดันและสนับสนุนองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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ผลส ารวจความต้องการ ความคาดหวงัเชิงบวกและเชิงลบ 
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ผลส ารวจความต้องการ ความคาดหวังเชิงบวกและเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 แบบสอบถาม เรื่อง การส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการเคหะแห่งชาติ ภายใต้โครงการการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้าน

ความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใส โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการเคหะแห่งชาติ ทั้ง 7 กลุ่ม ได้แก่  1. ลูกค้า 2. หน่วยนโยบายและผู้ถือหุ้นภาครัฐ  

3. คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ 4.บุคลากร 5. ผู้ส่งมอบ 6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 7. สังคม / ชุมชน / 

สื่อมวลชน 

ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 871 คน โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์องค์กรด้านความเชื่อมั่นและความ

โปร่งใสของการเคหะแห่งชาติ ส่วนที่ 3 ความคาดหวังเชิงบวก และความคาดหวังเชิงลบ การประมวลผลและ

วิเคราะห์ความคิดเห็น เป็นการสรุปผลการส ารวจความคิดเห็น โดยใช้วิธีการที่ เหมาะสม โดยวิธีการที่เลือกใช้ใน

การประมวลผลแบบส ารวจความคิดเห็นที่นิยมส่วนใหญ่ คือ การให้ คะแนนกับค่าของข้อมูลที่ผู้ตอบแบบส ารวจ

เลือก เช่น กรณีท่ีถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะต้องจ าแนกตามระดับความคิดเห็น 

ได้แก่ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยที่สุด โดยให้คะแนนกับแต่ละ

ระดับไม่เท่ากัน ดังนี้ 

 

พึงพอใจมากที่สุด  มีค่าเป็น  5 

พึงพอใจมาก  มีค่าเป็น  4 

พึงพอใจปานกลาง     มีค่าเป็น  3 

พึงพอใจน้อย   มีค่าเป็น  2 

พึงพอใจน้อยที่สุด  มีค่าเป็น  1 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 
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จากนั้นจึงน าไปหาค่าเฉลี่ย และแปลความหมายของค่าเฉลี่ยนั้น หรือในกรณีที่มีค าถามที่ให้เลือกข้อ 

ค าตอบได้ จะเป็นการสอบถามความเห็นหรือสถานะปัจจุบัน ตามความเห็นของผู้ตอบแบบส ารวจ ซึ่ง สามารถ

น าไปประเมินผลได้ต่อไป ดังนี้ 

   4.51 – 5.00  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

   3.51 – 4.50  มีความพึงพอใจในระดับมาก 

   2.51 – 3.50  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

   1.51 – 2.50  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 

   1.00 – 1.50  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 

การส ารวจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 7 กลุ่ม คือ ลูกค้า, หน่วยงานนโยบายและผู้ถือหุ้นภาครัฐ , 

คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ, บุคลากร, ผู้ส่งมอบ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, สังคม / ชุมชน / สื่อมวลชน มีจ านวน

ทั้งหมด 871 ตัวอย่าง 

ล าดับ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน ร้อยละ 
1 ลูกค้า 265 30.42 
2 หน่วยงานนโยบายและผู้ถือ

หุ้นภาครัฐ 

9 1.03 

3 คณะกรรมการเคหะแห่งชาติ - - 
4 บุคลากร 406 46.61 
5 ผู้ส่งมอบ 26 2.99 
6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 39 4.48 
7 สังคม/ ชุมชน/ สื่อมวลชน 126 14.47 

 รวม 871 100.00 
 

ตารางที ่: กลุม่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทั้ง 7 กลุ่ม 

โดยแต่ละกลุ่มมีความพึงพอใจในด้านภาพลักษณ์ด้านต่างๆ โดยเฉลี่ยตามตารางท่ีแสดง โดยความพึงพอใจ

โดยรวมด้านภาพลักษณ์จะเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , บุคลากร, สังคม / ชุมชน/ 

สื่อมวลชน, หน่วยงานนโยบายและผู้ถือหุ้นภาครัฐ , ลูกค้า และผู้ส่งมอบตามล าดับ และแต่ละกลุ่มจะมีการให้

คะแนนในแต่ละหัวข้อที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแตกต่างกลุ่มกันไป 
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เนื่องจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ มีความเข้าใจการเคหะในมุมที่ต่างกัน และมีการเข้าถึงข้อมูลในด้านต่างๆ 

ไม่เท่ากัน ซึ่งบางข้ออาจจะเป็นความเป็นจริง และบางข้ออาจจะไม่เป็นความเป็นจริงก็ได้ เมื่อดูภาพรวม ความพึง

พอใจในภาพลักษณ์ของการเคหะแห่งชาติเกือบทั้งหมดจะอยู่ในเกณฑ์มาก แต่มีสามข้อที่ท าการส ารวจนั้นอยู่ใน

เกณฑ์ปานกลาง คือ ข้อที่ 33. การเคหะแห่งชาติใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก

น้อยเพียงใด, ข้อที่ 34. เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด , และ ข้อที่ 36. การเคหะแห่งชาติมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา

พัสดุและการตรวจรับพัสดุในลักษณะเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด ซึ่งล้วนเป็น

ประเด็นที่เก่ียวข้องกับความโปร่งใสในการท างานทั้งสิ้น 
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1. ท่านรู้จักการเคหะแห่งชาติในระดับใด 3.94 4.00 4.38 2.27 4.28 4.22 

2. ช่ือของการเคหะแห่งชาติสามารถจดจ าได้ง่าย 3.96 4.00 4.49 2.12 4.59 4.22 

3. สีและเอกลักษณ์ของการเคหะแห่งชาติมีความ 

โดดเด่นและสังเกตได้ง่าย 
3.74 3.89 4.29 2.27 4.33 4.13 

4. การเคหะแห่งชาติ เป็นองค์กรสมรรถนะสูงใน

การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ชุมชน และเมือง เพื่อให้

ประชาชนโดยเฉพาะผูม้ีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย 

และคณุภาพชีวิตที่ด ี

3.75 3.78 4.29 2.35 4.28 4.08 

5. ท่านรับรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ คา่นิยมและข่าวสาร 

กคช. ในระดับใด 
3.68 3.33 4.20 2.62 4.05 4.07 

6. การเคหะแห่งชาตดิ าเนินงานเพือ่สร้างคุณภาพ

ชีวิตที่ดีและสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับสังคมไทย 
3.74 3.67 4.32 2.62 4.33 4.08 

7. การเคหะแห่งชาตมิีนวัตกรรมในผลิตภณัฑ์การ

บริการ และการสร้างภาพลักษณท์ี่ดี 
3.67 3.56 4.03 2.50 4.00 4.07 
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8. การเคหะแห่งชาตดิ าเนินงานโดยยึดมั่นใน

ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3.63 3.67 4.27 2.73 4.21 4.12 

9. การเคหะแห่งชาตมิุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 
3.70 3.78 4.36 2.65 4.18 4.09 

10. การเคหะแห่งชาติด าเนินงานก่อสร้างโครงการ

ที่อยู่อาศัยบนพ้ืนฐานความต้องการของประชาชน 
3.60 3.78 4.21 2.42 4.21 4.08 

11. การเคหะแห่งชาติปฏบิัติงานให้บริการอย่าง

โปร่งใสตามนโยบายและระยะเวลาที่ก าหนด 
3.54 3.56 4.20 2.54 4.13 4.08 

12. การเคหะแห่งชาติมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้อยู่อาศัย โดยจัดใหม้ีการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 
3.63 3.67 4.20 2.31 4.23 4.09 

13. การเคหะแห่งชาติมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา

ที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาล 
3.60 4.00 4.44 2.65 4.31 4.10 

14. การเคหะแห่งชาติมีการบรหิารจัดการทรัพย์สิน

ให้เกิดมูลค่าเพิ่มและเกดิประโยชน์ 
3.57 3.78 4.12 2.50 4.21 4.08 

15. การเคหะแห่งชาติมีช่องทางการสื่อสารเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและเขา้ถึงได้ง่าย 
3.55 3.78 4.17 2.27 4.26 4.11 

16. การเคหะแห่งชาติมีช่องทางในการให้

ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนท่ีประชาชนสามารถ

เข้าถึงได้ง่าย 

3.53 3.78 4.10 2.12 4.23 4.10 

17. การเคหะแห่งชาติมีการชี้แจง และตอบปญัหา

ข้อร้องเรียนของผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีอย่างรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ 

3.51 3.78 4.06 2.31 4.05 3.97 
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18. การเคหะแห่งชาติให้ความส าคัญกับลูกค้าและ

กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
3.56 3.89 4.25 2.31 4.33 4.03 

19. การเคหะแห่งชาติเปดิโอกาสให้ผู้มสี่วนไดส้่วน

เสีย เข้าไปมสี่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาและ

แสดงความคดิเห็น 

3.55 3.89 4.01 2.50 4.05 4.06 

20. การเคหะแห่งชาติมีการพัฒนาบุคลากรและ

องค์กรเพื่อสร้างความยั่งยืน 
3.55 3.89 4.19 2.31 4.26 3.95 

21. เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติมคีวามมุ่งมั่น ตั้งใจ

ให้บริการลูกค้า 
3.55 3.78 4.39 2.31 4.31 4.01 

22. เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติมคีวามน่าเชื่อถือ 

น่าไว้วางใจ และมีการเปดิเผยผลการด าเนินงานให้

ทราบ 

3.59 3.67 4.28 2.38 4.10 4.08 

23. เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติให้ข้อมูลการ

ด าเนินการ อย่างตรงไปตรงมาไมป่ิดบังหรือ

บิดเบือนข้อมูล 

3.56 3.67 4.28 2.31 4.26 4.07 

24. เจ้าหน้าท่ีการเคหะแห่งชาติปฏิบัติงาน/

ให้บริการแก่ผูม้าตดิต่อท่ัวๆ ไป กับผู้มาตดิต่อท่ีรูจ้ัก

เป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเที่ยมกัน 

3.49 3.78 4.35 2.31 4.21 4.10 

25. เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติสามารถตอบข้อ

สงสัย และแก้ไขปญัหาได้ทันที 
3.57 3.78 4.16 2.35 4.26 4.06 

26. เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติปฏิบัติงาน/

ให้บริการแก่ผูม้าตดิต่อ เป็นไปตามขั้นตอนท่ี

ก าหนด 

3.56 3.89 4.30 2.38 4.21 4.06 
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27. เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติปฏิบัติงาน/

ให้บริการแก่ผูม้าตดิต่อ เป็นไปตามระยะเวลาที่

ก าหนด 

3.55 3.89 4.23 2.38 4.18 4.09 

28. เจ้าหน้าท่ีการเคหะแห่งชาติมพีฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานมุ่งผลส าเร็จของงาน 
3.57 3.89 4.34 2.35 4.18 4.15 

29. เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติมพีฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานให้ความส าคัญกบังานมากกว่าธุระ

ส่วนตัว 

3.57 3.78 4.26 2.38 4.18 4.07 

30. เจ้าหน้าท่ีการเคหะแห่งชาติมพีฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานพร้อมรับผดิชอบ หากเกิดความผดิพลาด

เกิดจากตนเอง 

3.52 3.89 4.26 2.19 4.13 4.03 

31. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีของ กคช. มากน้อยเพียงใด 
3.50 3.67 3.58 2.19 3.82 3.98 

32. การเคหะแห่งชาติใช้งบประมาณโดยค านึงถึง

ความคุ้มค่าและไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ

งบประมาณที่ตั้งไว้ มากน้อยเพียงใด 

3.52 3.67 4.06 2.31 3.92 3.90 

33. การเคหะแห่งชาติใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ

ประโยชนส์่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย

เพียงใด 

3.42 3.67 2.64 2.31 3.41 3.86 

34. เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติมกีารเบิกจ่ายเงินท่ี

เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพยีงใด 

3.45 3.56 2.48 2.42 3.21 3.80 
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35. การเคหะแห่งชาติมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา

พัสดุและการตรวจรับพัสดุในลักษณะโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มากน้อยเพียงใด 

3.57 3.44 4.20 2.31 4.28 4.02 

36. การเคหะแห่งชาติมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา

พัสดุและการตรวจรับพัสดุในลักษณะเอื้อประโยชน์

ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด 

3.42 3.67 2.57 2.15 3.10 3.84 

37. การเคหะแห่งชาติเปดิโอกาสให้ผู้มสี่วนไดส้่วน

เสียมสี่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณมากน้อยเพียงใด 

3.49 3.67 3.74 2.27 3.85 3.93 

38. การเคหะแห่งชาติมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน

การด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวก

รวดเร็วมากน้อยเพียงใด 

3.56 3.78 4.10 2.46 4.18 4.02 

39. การเคหะแห่งชาติเปดิโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้

มาติดต่อ หรือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี เข้าไปมสี่วนร่วม

ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการ

ของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

3.50 3.67 3.76 2.50 4.05 3.99 

40. การเคหะแห่งชาติมีการปรับปรุงการ

ด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

มากน้อยเพียงใด 

3.49 3.78 4.12 2.23 4.26 4.00 

41. การเคหะแห่งชาติมีการปรับปรุงวิธีการและ

ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บรกิารให้ดีขึ้น มาก

น้อยเพียงใด 

3.58 3.78 4.17 2.31 4.23 3.99 
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42. เจ้าหน้าท่ีการเคหะแห่งชาติมกีารปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบตัิงาน/การให้บรกิารให้ดีขึ้นมาก

น้อยเพียงใด 

3.68 3.67 4.17 2.46 4.31 4.03 

ภาพลักษณ์โดยภาพรวม 3.59 3.75 4.07 2.37 4.12 4.04 

 

ตาราง : ความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของ กคช ของกลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี 

เมื่อแยกเป็นรายกลุ่มจะพบว่า ภาพลักษณ์ที่กลุ่มลูกค้าพึงพอใจน้อยที่สุด 5 อันดับแรกคือ ข้อที่ 33. การ

เคหะแห่งชาติใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด , ข้อที่ 36. การเคหะ

แห่งชาติมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุในลักษณะเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด

รายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด, ข้อที่ 34. เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างาน

ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด, ข้อที่ 24. เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติปฏิบัติงาน/

ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน, ข้อที่ 40. การเคหะแห่งชาติ

มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด และข้อที่ 37. การเคหะ

แห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณมากน้อยเพียงใด 

ตามล าดับ 

ส าหรับกลุ่มหน่วยงานนโยบายและผู้ถือหุ้นภาครัฐนั้นห้าหัวข้อที่พึงพอใจน้อยที่สุดคือ ข้อ5. ท่านรับรู้และ

เข้าใจวิสัยทัศน์ ค่านิยมและข่าวสาร กคช. ในระดับใด , ข้อที่ 35. การเคหะแห่งชาติมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา

พัสดุและการตรวจรับพัสดุในลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้ มากน้อยเพียงใด. ข้อที่ 34. เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ

มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด , ข้อที่ 

11. การเคหะแห่งชาติปฏิบัติงานให้บริการอย่างโปร่งใสตามนโยบายและระยะเวลาที่ก าหนด , และข้อที่ 7. การ

เคหะแห่งชาติมีนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์การบริการ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ตามล าดับ 
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ส าหรับกลุ่มบุคลากรของการเคหะแห่งชาติ หัวข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าที่สุด 5 อันดับแรก คือ 

ข้อที่ 34. เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า

เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด, ข้อที่ 36. การเคหะแห่งชาติมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและการตรวจรับ

พัสดุในลักษณะเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด, ข้อที่ 33. การเคหะแห่งชาติใช้จ่าย

งบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด , ข้อที่ 31. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปีของ กคช. มากน้อยเพียงใด,  และข้อที่ 37. การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณมากน้อยเพียงใด ตามล าดับ 

ในส่วนของผู้ส่งมอบนั้น หัวข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์น้อยที่สุด 5 อันดับแรกคือ ข้อที่ 16. 

การเคหะแห่งชาติมีช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย , ข้อที่ 2. ชื่อ

ของการเคหะแห่งชาติสามารถจดจ าได้ง่าย, ข้อที่ 36. การเคหะแห่งชาติมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและการ

ตรวจรับพัสดุในลักษณะเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด , ข้อที่ 31. ท่านรู้เกี่ยวกับ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ กคช. มากน้อยเพียงใด, และข้อที่ 30. เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานพร้อมรับผิดชอบ หากเกิดความผิดพลาดเกิดจากตนเอง ตามล าดับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์น้อยที่สุด 5 อันดับแรก คือ 

ข้อที่ 36. การเคหะแห่งชาติมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุในลักษณะเอ้ือประโยชน์ให้

ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด, ข้อที่ 34. เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ 

เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด, ข้อที่ 33. การเคหะแห่งชาติใช้จ่าย

งบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด , ข้อที่ 31. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปีของ กคช. มากน้อยเพียงใด, และ ข้อที่ 37. การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณมากน้อยเพียงใด ตามล าดับ 

ส าหรับ สังคม/ ชุมชน/ สื่อมวลชน นั้นความคิดเห็นที่ได้จากการส ารวจน้อยที่สุด 5 อันดับแรกคือ ข้อที่ 

34. เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า

เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด, ข้อที่ 36. การเคหะแห่งชาติมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและการตรวจรับ

พัสดุในลักษณะเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด, ข้อที่ 33. การเคหะแห่งชาติใช้จ่าย

งบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด, ข้อที่ 32. การเคหะแห่งชาติใช้งบประมาณ

โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ มากน้อยเพียงใด , และ ข้อที่ 37. การ



 

 

 
 

 

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2565) 

 

เคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณมากน้อยเพียงใด 

ตามล าดับ 

จากผลส ารวจด้านภาพลักษณ์จากกลุ่มทั้งหกกลุ่ม จะพบได้ว่าถึงแม้ว่าในรายละเอียดเรื่องอันดับ และ

หัวข้อจะมีความแตกต่างกันไป ในแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ส่วนที่ทุกกลุ่มให้คะแนนภาพลักษณ์ของการ

เคหะแห่งชาติในด้านที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส จะอยู่ในอันดับท้ายๆ ของหัวข้อทั้ง 42 ข้อที่สอบถามจากกลุ่ม

ตัวอย่าง ซึ่งทางคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า ทางการเคหะแห่งชาติน่าจะต้องท าการปรับปรุงภาพลักษณ์ด้านนี้อย่าง

เร่งด่วน 

ด้านความคาดหวังเชิงบวก และความคาดหวังเชิงลบ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ส าหรับความต้องการและความคาดหวังเชิงบวก หรือสิ่งที่ต้องการให้มี กลุ่มลูกค้ามากกว่า 1/3 ของ

ตัวอย่างที่ส ารวจ นั้นมีความต้องการและความคาดหวังให้การเคหะแห่งชาติ มีมาตรฐานเชื่อถือได้ , มีผลการ

ด าเนินงานที่ดี, มีความโปร่งใสในการท างาน และมีความง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ   

ส าหรับกลุ่มหน่วยงานนโยบายและผู้ถือหุ้นภาครัฐ มากกว่า 1/3 ของตัวอย่างที่ท าการส ารวจต้องการให้ 

กคช มีความโปร่งใสในการท างาน, มีมาตรฐานเชื่อถือได้, มีระเบียบหลักเกณฑ์ที่มีความชัดเจน และมีการบูรณา

การระหว่างหน่วยงาน ตามล าดับ 

ส าหรับกลุ่มบุคลากรนั้น ทุกประเด็นที่ถามในแบบสอบถามมีบุคลากรในกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1/3 มีความ

ต้องการ และมีความคาดหวังให้การเคหะแห่งชาติเป็น โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้ ความมีมาตรฐานเชื่อถือได้, ความ

โปร่งใสในการท างาน, ผลการด าเนินงานที่ดี, มีการจัดการชุมชนที่ดี, มีระเบียบหลักเกณฑ์มีความชัดเจน, มีก าไรใน

การด าเนินการ, สามารถดูแลชุมชนเมื่อเกิดปัญหา, มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานม ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล , 

การเบิกจ่ายตรงตามก าหนด / แผน, และ ความตรงตามก าหนดต่างๆ 

 

 

 



 

 

 
 

 

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนเสยีได้ส่วนเสีย ปี 2564 - 2570 

และแผนการสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย การเคหะแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงปี 2565) 

 

 

ตาราง : ความต้องการและความคาดหวังเชิงบวกของกลุ่มผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี 

ในด้านของผู้ส่งมอบนั้น กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1/3 ต้องการประเด็นต่อไปนี้ตามล าดับ คือ มีการบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงาน, มีความง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล, ความมีมาตรฐานเชื่อถือได้ม ระเบียบหลักเกณฑ์มีความชัดเจน, 

มีความตรงตามก าหนดต่างๆ, มีก าไรในการด าเนินการ, และการมีผลการด าเนินงานที่ดี 
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ความมีมาตรฐานเช่ือถือได ้ 121 45.7% 6 66.7% 309 76.3% 11 42.3% 23 59.0% 58 46.0% 

ความตรงตามก าหนดต่างๆ 64 24.2% 2 22.2% 145 35.8% 11 42.3% 18 46.2% 27 21.4% 

การเบิกจา่ยตรงตามก าหนด / 

แผน 
59 22.3% 2 22.2% 156 38.5% 7 26.9% 12 30.8% 17 13.5% 

มีก าไรในการด าเนินการ 83 31.3% 3 33.3% 209 51.6% 10 38.5% 19 48.7% 23 18.3% 

ผลการด าเนินงานที่ดี 104 39.2% 3 33.3% 258 63.7% 9 34.6% 19 48.7% 44 34.9% 

ง่ายต่อการเขา้ถึงข้อมูล 92 34.7% 2 22.2% 170 42.0% 12 46.2% 12 30.8% 46 36.5% 

ความโปร่งใสในการท างาน 102 38.5% 7 77.8% 265 65.4% 7 26.9% 20 51.3% 46 36.5% 

มีการบูรณาการระหวา่ง

หน่วยงาน 
47 17.7% 4 44.4% 193 47.7% 16 61.5% 12 30.8% 20 15.9% 

ระเบียบหลักเกณฑ์มีความ

ชัดเจน 
47 17.7% 5 55.6% 209 51.6% 11 42.3% 11 28.2% 34 27.0% 

การจัดการชุมชนที่ดี 56 21.1% 3 33.3% 224 55.3% 8 30.8% 10 25.6% 52 41.3% 

ดูแลชุมชนเมื่อเกิดปัญหา 64 24.2% 3 33.3% 201 49.6% 6 23.1% 7 17.9% 48 38.1% 
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มากกว่า 1/3 ของกลุ่มตัวอย่างในหน่วยงานที่เดี่ยวข้อง มีความต้องการและความคาดหวังเชิงบวกให้ การเคหะ

แห่งชาติ มีมาตรฐานเชื่อถือได้, มีความโปร่งใสในการท างาน, มีก าไรในการด าเนินการ, มีผลการด าเนินงานที่ดี 

และมีความตรงตามข้อก าหนดต่างๆ 

ส่วนกลุ่มสังคม ชุมชน และสื่อมวลชน กลุ่มตัวอย่างเกินกว่า 1/3 นั้นต้องการให้การเคหะแห่งชาติ มีความ

มีมาตรฐานเชื่อถือได้, มีการจัดการชุมชนที่ดี, สามารถดูแลชุมชนเมื่อเกิดปัญหาได้, มีความโปร่งใสในการท างาน, 

มีความง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีผลการด าเนินงานที่ดี ตามล าดับ 
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ไร้มาตรฐาน 32 12.1% 2 22.2% 309 76.3% 5 19.2% 2 5.1% 7 5.6% 

ความล่าช้าในการด าเนนิงาน 59 22.3% 4 44.4% 145 35.8% 9 34.6% 13 33.3% 34 27.0% 

การเบิกจ่ายเงนิไม่ตรงเวลา / 

ล่าช้า 
50 18.9% 1 11.1% 156 38.5% 15 57.7% 14 35.9% 15 11.9% 

ขาดทนุในการด าเนนิการ 61 23.0% 2 22.2% 209 51.6% 10 38.5% 17 43.6% 10 7.9% 

ผลการด าเนนิงานไมเ่ป็นตาม

เป้า 
57 21.5% 2 22.2% 258 63.7% 7 26.9% 15 38.5% 17 13.5% 

ปัญหาอุปสรรคในการ

ด าเนนิงาน 
57 21.5% 0 0.0% 170 42.0% 9 34.6% 14 35.9% 21 16.7% 

มีการทุจริตคอรัปชั่น 82 30.9% 4 44.4% 265 65.4% 9 34.6% 11 28.2% 29 23.0% 

การปฏิเสธความร่วมมือจาก 

กคช 
34 12.8% 1 11.1% 193 47.7% 11 42.3% 8 20.5% 11 8.7% 

บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจ 101 38.1% 0 0.0% 209 51.6% 12 46.2% 8 20.5% 35 27.8% 

มีปัจจัยลบ ภายนอกมากระทบ 78 29.4% 1 11.1% 224 55.3% 6 23.1% 7 17.9% 32 25.4% 

การเพิกเฉยกับปัญหา 72 27.2% 4 44.4% 201 49.6% 4 15.4% 6 15.4% 42 33.3% 

 

ตาราง : ความคาดหวังเชิงลบของกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
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ส าหรับความคาดหวังเชิงลบ หรือสิ่งที่ไม่ต้องการให้มี กลุ่มลูกค้าไม่มีความกังวลใด ที่มีกลุ่มตัวอย่างตอบ

มากกว่า 1/3 แต่สิ่งที่ไม่ต้องการสูงสุดสามอันดับแรกคือ บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจ , มีการทุจริตคอรัปชั่น,  

และมีปัจจัยภายนอกมากระทบ ตามล าดับ 

ส าหรับกลุ่มหน่วยงานนโยบายและผู้ถือหุ้นภาครัฐ มีประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1/3 มีความกังวล คือ 

มีการทุจริตคอรัปชั่น, การเพิกเฉยกับปัญหา, และความล่าช้าในการด าเนินงาน ตามล าดับ 

ส าหรับกลุ่มบุคลากรนั้น กังวลในประเด็นทุกประเด็นที่สอบถามในแบบสอบถามในครั้งนี้ มากกว่า 1/3 

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีความกังวลในเรื่อง ความไร้มาตรฐาน , มีการทุจริตคอรัปชั่น, ผลการด าเนินงานไม่เป็นตาม

เป้า, มีปัจจัยลบภายนอกมากระทบ, ขาดทุนในการด าเนินการ, บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจ, การเพิกเฉยกับ

ปัญหา, การปฏิเสธความร่วมมือจาก กคช, ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน, การเบิกจ่ายเงินไม่ตรงเวลา / ล่าช้า, 

และความล่าช้าในการด าเนินงาน ตามล าดับ 

ส าหรับผู้ส่งมอบมีความคาดหวังเชิงลบที่มีผู้ตอบมากกว่า 1/3 ของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ 7 ประเด็น คือ การ

เบิกจ่ายเงินไม่ตรงเวลา / ล่าช้า, บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจ, การปฏิเสธความร่วมมือจาก กคช, ขาดทุนในการ

ด าเนินการ, มีการทุจริตคอรัปชั่น, ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน, และความล่าช้าในการด าเนินงาน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1/3 กังวล ส าหรับการด าเนินงานของการเคหะ

แห่งชาติดังนี้ การขาดทุนในการด าเนินการ, ผลการด าเนินงานไม่เป็นตามเป้า, การเบิกจ่ายเงินไม่ตรงเวลา / ล่าช้า 

และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ตามล าดับ 

ส าหรับกลุ่มชุมชนและสังคมไม่มีความกังวลใดที่มีกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1/3 กังวล แต่ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่าง

กังวลมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ การเพิกเฉยกับปัญหา, บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจ และความล่าช้าในการ

ด าเนินงาน ตามล าดับ 

เมื่อดูจากตารางความต้องการและความคาดหวังเชิงบวก เชิงลบ จะพบว่าความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียแต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากแต่ละกลุ่มนั้นค านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มตัวเอง

เป็นหลัก สิ่งที่ส าคัญส าหรับการเคหะแห่งชาติคือการบริหารความต้องการและความคาดหวังให้เหมาะสม ตาม

แผนงาน 
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