


แผน/โครงการประจําป 2562 

บริษัท ธนารกัษพัฒนาสินทรัพย จํากัด



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ป 2562 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 1 แผนพัฒนาอสงัหาริมทรพัย  (Land Development Plan)

1. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย

ศูนยราชการ โซนซี

30,000 16.50 รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 งานที่ปรึกษาบริหารโครงการ ดําเนินการจัด

จางแลวเสร็จ 2 งาน ไดแก

1.งานท่ีปรึกษาบริหารโครงการ 

2.งานออกแบบรายละเอียด

อยูในกระบวนการจัดจาง 3 งาน ไดแก 

1.งานศึกษาออกแบบระบบขนสงภายในและ

ทบทวนระบบจราจร 

2.งานศึกษาดานส่ิงแวดลอม 

3.งานควบคุมงานกอสราง 

ดานกอสราง 

1.งานเตรียมพื้นที่กอสรง จัดจางแลวเสร็จ 

อยูระหวางดําเนนิการตามแผน

2.งานกอสรางและเสาเข็มดานทิศเหนือ อยู

ในกระบวนการจัดจาง

3.งานกอสรางและเสาเข็มดานทิศใต อยูใน

กระบวนการจัดจาง

เปนไปตามแผน เตรียมความพรอมและเรงรัดทําราง

ขอบเขตงาน (TOR) ที่ปรึกษา และ 

งานกอสราง ใหเปนไปตามแผนที่

กําหนดไว

ศวบ.

กรอบระยะเวลา

โครงการ

(ป 62-65)

2. โครงการกอสรางอาคารสาํนักงาน 

ซอยพหลโยธิน 11 

261 84.46 รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 ผลงานกอสรางเร็วกวาแผน ผลงานสะสม 

รอยละ 23.84  แผนงานรอยละ 21.63  เร็ว

กวาแผนรอยละ 2.21

เปนไปตามแผน เรงรัดการดําเนินงานของผูรับจางให

เปนไปตามแผนงานที่กําหนด

ศวบ.

กรอบระยะเวลา

โครงการ

(ป 61-62)

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562
ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตวัช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2562
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย  (Land Development Plan)

3. โครงการบริหารจัดการสนาม

กอลฟบางพระ

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 ธพส. จางเอกชนเขาบริหารโครงการฯ 

ระยะเวลา 30 เดือน เร่ิมต้ังแตวันที่ 13 ต.ค. 

60 - 12 เม.ย. 63

เปนไปตามแผน เรงรัดการตอสัญญาใหเปนไปตาม

แผนงานท่ีกําหนด

ฝตธ.

4. ศึกษาโครงการใหม โครงการศูนย

ประชุมและแสดงสินคานานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติฯ 

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 ปจจุบันอยูระหวางทบทวนระยะเวลาและ

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อนําเสนอ

คณะกรรมการ ธพส. พิจารณาใหความ

เห็นชอบ

เปนไปตามแผน ทบทวนแนวทางและเตรียมความ

พรอมการบริหารจัดการโครงการ

ฝตธ.

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตวัช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2562
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย  (Land Development Plan)

5. ศึกษาโครงการใหม - - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 - ศึกษาแนวทางการดําเนินโครงการอาคาร

อเนกประสงคกรมสรรพสามิต นําเสนอ

คณะกรรมการ ธพส. ใหความเห็นชอบแนว

ทางการดาํเนินโครงการแลว 

- ปจจุบันอยู ระหว างการจัดทํ าบันทึก

ขอตกลง(MOU) การดําเนินโครงการรวมกับ

กรมสรรพสามิต และดําเนินการศึกษาความ

เปนไปไดโครงการ เพื่อเสนอคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติ

เปนไปตามแผน ฝตธ.

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตวัช้ีวดั

เปาหมาย

ป 2562 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 2 แผนพัฒนาธรุกิจศูนยราชการ

1.แผนงานจัดสรรพื้นที่และจัดหาผู

เชาพื้นท่ีพาณิชยประเภทพื้นที่

สํานักงานเพิ่มเติม

- - - รายไดคาเชาคาบริการ

- Occupancy Rate

- ระดับความพึงพอใจ

243 ลบ.

รอยละ 95

เพิ่มขึ่นจากปกอน

-รายไดคาเชาคาบริการพื้นที่ธุรกิจศูนย

ราชการรวม 129.751 ลานบาท สูงกวาเปา 

2.640 ลานบาท 

เปนไปตามแผน กํากับการดําเนินงานอยางใกลชิด

ใหเปนไปตามแผน

ฝตธ.

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2562 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 2 แผนพัฒนาธรุกิจศูนยราชการ

2.เพิ่มปริมาณการใชพื้นที่ลาน

อเนกประสงคและพื้นที่

ประชาสัมพันธ

- - - รายไดคาเชาคาบริการ

- Occupancy Rate

- ระดับความพึงพอใจ

243 ลบ.

รอยละ 95

เพิ่มขึ่นจากปกอน

-ร า ย ไ ด จ า ก ก า ร จั ด ส ร ร พื้ น ที่ ล า น

อเนกประสงค  24.64 ลานบาท สูงกว า

เปาหมาย 2.85 ลานบาท 

-รายไดจากการจัดสรรพื้นที่ประชาสัมพันธ 

7.40 ลานบาท สูงกวาเปาหมาย 1.68 ลาน

บาท 

เปนไปตามแผน กํากับการดําเนินงานของแผนงาน

อยางใกลชิดใหเปนไปตามแผน

ฝตธ.

3. แผนสรางความรวมมือในการใช

พื้นท่ีรวมกับหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนอ่ืนๆ

- - -จัดกิจกรรมสรางความรวมมือกับหนวยงาน

ภาครัฐ คือ ใหบริการพื้นท่ี แกโรงพยาบาล

จุฬาภรณ จัดงาน Wake up สตรีไทย รูไว

ปองกัน HPV เมื่อวันท่ี 23 - 24 ม.ค. 62 

บริเวณชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภกัดี (B)

-ใหบริ การพื้ นที่  แก  สํ านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 

หรือ EDOจัดกิจกรรมในไตรมาส 2/62 

บริเวณชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภกัดี (B)  

เปนไปตามแผน ฝตธ.

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตวัช้ีวดั

เปาหมาย

ป 2562 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 2 แผนพัฒนาธรุกิจศูนยราชการ

4. แผนสรางความสมัพันธผูเชาเพื่อ

รักษาฐานลูกคา

- - - รายไดคาเชาคาบรกิาร

- Occupancy Rate

- ระดบัความพึงพอใจ

243 ลบ.

รอยละ 95

เพิ่มขึ่นจากปกอน

--จัดกิจกรรมใหผูเชาพ้ืนที่ชั้น 1 ของอาคาร

รัฐประศาสนภักดี (B) ใชพื้นที่ บริเวณชั้น 2  

โดยไมคิดคาใชจาย เมื่อวันที่ 25 ก.พ. – 1 

ม.ีค. 62 และวันท่ี 27 พ.ค. – 31 พ.ค. 62

เปนไปตามแผน กํากบัการดําเนนิงานของแผนงาน

อยางใกลชิด

ฝตธ.

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2562 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 3 แผนยกระดับมาตรฐานการบริการ

1. แผนปรับปรุงระบบ บรหิาร

จัดการศูนยราชการฯ  (Service 

D+)

- - รอยละดําเนนิงาน

ตามแผน

รอยละ 100 -งานปรับปรุงระบบ บริหารจัดการศูนย

ราชการฯ  (Service D+) อยูระหวางใน

กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

เปนไปตามแผน กํากบัการดําเนินงานอยางใกลชิด

ใหเปนไปตามแผน

ศวบ.

2. แผนยกระดับความพึงพอใจของ

ลูกคาผาน  กระบวนการสราง

ความสัมพันธกบัลูกคา

3.00 - รอยละดําเนนิงาน

ตามแผน

รอยละ 100 -โครงการสรางความสัมพันธกบัลูกคาภายใน

ศูนยราชการฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรม 

Thank You Party cat Agent 

-รถไฟฟาโดยสารอยูระหวางจัดซ้ือ และราคา

กลาง

เปนไปตามแผน ศวบ.

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตวัช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2562 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร

4.1 แผนปรบัปรุงดานบริหาร

จัดการจราจรและงานรักษาความ

ปลอดภัย (ม.ค.-ธ.ค.62)

100.00 1.27 รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 มีงานท่ีอยูในกระบวนการจัดจางจํานวน 4 

งาน ไดแก งานปรับปรุงไมก้ันรอบ BO งาน

ปรับปรุงดานรักษาความปลอดภัย (จัดซ้ือ

พรอมติดตั้งระบบกลองวงจรปด CCTV) 

และงานปรับปรุงพื้นผิวถนนรอบอาคาร 

สําหรับงานท่ีอยูระหวางการดําเนินงานของ

ผูรับจางจํานวน 1 งาน ไดแกงานปรับปรุง

ชั้นดาดฟาอาคาร AM,BM,BC 

เปนไปตามแผน - ศวบ.

4.2 แผนพัฒนาปรับปรุงระบบ

วิศวกรรมและสถาปตยกรรม

(ม.ค.-ธ.ค.62)

รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 ทําสัญญาแลว จํานวน 18 งาน  ที่เหลืออีก 

4 งาน อยูในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ไดแก 

จัดซ้ือรถโดยสารไฟฟา งานจางปรับปรุง

ระบบควบคุมอัตโนมั ติ  (BAS)งานจ าง

ปรับปรุงพื้นท่ีจุดพักขยะ และงานจัดซ้ือ

พรอมติดต้ังเครื่องสํารองไฟขนาดใหญ UPS

เปนไปตามแผน - ศวบ.

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตวัช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2562 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร

4.3 แผนมาตรฐานการบรหิารจัดการอาคารฯ ดานสิ่งแวดลอม (ม.ค.-ธ.ค.62)

4.3.1 มาตรฐานอาคารย่ังยืน - - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 -จัดทํา Green business policy 

Statement แลวเสร็จ

-อยูระหวางจัดทําแนวทางพัฒนา

กระบวนงาน

เปนไปตามแผน - ศวบ.

4.3.2 มาตรฐานดานส่ิงแวดลอม - - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 อยูระหวางดําเนินการตามแผน เปนไปตามแผน - ศวบ.

4.3.3 มาตรฐานการบริการ - - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 - อยูระหวางดาํเนินการอบรมตามแผนงาน

    มาตรฐานการบริการ

เปนไปตามแผน - ศวบ.

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตวัช้ีวดั

เปาหมาย

ป 2562 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 5 แผนเสริมสรางภาพลักษณองคกร

แผนเสริมสรางภาพลักษณองคกร - - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 อยูระหวางดําเนินการตามแผนกิจกรรม

ตางๆ ดังนี้

-จัดกิจกรรม CSR

-จัดทําแผนปรับปรุงการดําเนินงานจาก 

 ผลสํารวจความพึงใจผูใชบริการศูนย

 ราชการฯ 

-จัดทําแผนปรับปรุงการดําเนินงาน 

 แผนการส่ือสาร

-จัดทําแผนสรางการรับรูความเขาใจ/ 

 ประชาสัมพันธ 

เปนไปตามแผน - ฝสอ.

แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM)

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบการบรหิาร ทรพัยากรบุคคล 

(Push Up HR System)

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 -อยูระหวางการจัดทํา TOR จางที่ปรึกษา เปนไปตามแผน - ฝทค.

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2562 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM)

2.โครงการพัฒนาระบบการจัดการ

ความรูและการเปนองคกรแหงการ

เรยีนรู (KM System)

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 - แตงต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานการ

จัดการความรูในองคกร (KM) 

- อยูระหวางดําเนินการจัดอบรมใหความรู

แกตวัแทนฝายงานใหเปนนักจัดการความรู 

KM Facilitator

เปนไปตามแผน - ฝทค.

แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

3.โครงการวางแผนอัตรากําลังและ

สรรหาบุคลากรเชิงรุก(Manpower 

Planning & Recruitment 

Proactive)

- - แผนอัตรากําลังคน

มคีูมือการสัมภาษณอง

สมรรถนะในตําแหนงที่เปน

ธุรกิจหลังของ ธพส

มิ.ย.62

ต.ค.62

-ลงประกาศประชาสัมพันธในตําแหนงตางๆ 

ของ ธพส. ผานเว็บไซต 

-จัดงาน “สูอนาคตท่ีกวางไกลของ ธพส.” 

ตามโครงการวางแผนอัตรากําลัง 2020 

(Manpower Planning) เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 

62

-อยูระหวางการจัดจางท่ีปรึกษาเพื่อทบทวน

และเสนอโครงสรางองคกร แผนอัตรากาํลัง

เปนไปตามแผน - ฝทค.

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2562 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

4.โครงการประเมินและพัฒนา

สมรรถนะบคุลากร (Assessment 

Capacity & Capability)

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 -ดําเนินการขออนุมัติแผนฝกอบรมประจําป 

2562 วันที่ 4 ม.ีค. 62 และอยูระหวาง

ดําเนินการตามแผนอบรม

เปนไปตามแผน - ฝทค.

5.โครงการสรางความพึงพอใจและ

ความผูกพันในบุคลากร 

(Employee Engagement)

- - มีรายงานผลสํารวจความ

ผาสุกและความผูกพัน

มรีายงานเปรียบเทียบผล

สํารวจฯ

เพิ่มขึ้นจากป

กอน

ธค.62

-อยูระหวางการจัดทํา TOR จางที่ปรึกษา 

-จัดกิจกรรมเพิ่มชองทางการส่ือสาร คือ

กิจกรรมกรรมการผูจดัการพบพนักงาน คร้ัง

ที่ 1 เมื่อวันท่ี 8 มี.ค. 62 และจัดกิจกรรม 

Happy Family เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 62

เปนไปตามแผน กํากับการดําเนินงานอยางใกลชิด

ใหเปนไปตามแผน

ฝทค.

6.โครงการและแผนงานตามที่

คณะกรรมการกิจการสมัพันธ 

(Employee Relation)

- - มีการรายงานคณะกรรมการ

กิจการสัมพันธ

12 คร้ัง -จัดประชุม คณะกรรมการกิจการสัมพันธ 

แลว จํานวน 6 ครั้ง

-คณะกรรมการกิจการสัมพันธ  มี มติ

เห็นชอบแผนการจัดกจิกรรมประจําป 2562  

เมื่อวันท่ี 13 ก.พ. 62

เปนไปตามแผน - ฝทค.

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2562 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

7.โครงการพัฒนาภาวะผูนํา

ผูบริหารและพนักงานทุกระดับเพื่อ

รองรับการเปล่ียนแปลง 

(Leadership for Mega-Trend)

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 -อยูระหวางการปรับรูปแบบการดําเนนิ

โครงการใหสอดคลองกับการประเมินผลการ

ดําเนินงานรฐัวิสาหกิจ และเร่ิมดําเนิน

โครงการในไตรมาส 2/2562

-จัดกจิกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู

ระหวางพนักงานทุกคน เมื่อวันที่ 8 ม.ีค. 62

เปนไปตามแผน - ฝทค.

8.โครงการสงเสริมกจิกรรมความ

ปลอดภัยและ อาชีว อนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

(Safety & work)

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 -จัดกิจกรรมกระตุนและสงเสริมการมี

สวนรวมดานความปลอดภัยฯ 

-จัดหาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน

บุคคล หมวดปองกันทางเดินหายใจ เพื่อ

พนักงานสวมใสปองกัน PM 2.5

- อยูระหวางดําเนินการทบทวนกฎหมายวา

ดวย ความปลอดภัยฯ ที่เก่ียวของกับ ธพส.

เปนไปตามแผน - ฝทค.

9.โครงการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร 

(CUPIC)

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 -อยูระหวางแตงต้ังคณะทํางานเพื่อทํา

หนาที่ในการแปลงคานิยม CUPIC ใหเปน

แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมการสงเสริม

วัฒนธรรม

-ดาํเนินการขออนมุัติ โครงการสงเสริม

วัฒนธรรมองคกร (CUPIC) และการจัดกิจ

กิจกรรมตามแผน

เปนไปตามแผน - ฝทค.

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2562 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

10.โครงการบริหารและพัฒนาผูสืบ

ทอดตําแหนงและผูมีความสามารถ

สูง (Talents & Successors 

Development)

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 -อยูระหวางการจัดทํา TOR จางที่ปรึกษา เปนไปตามแผน - ฝทค.

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2562 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 7 แผนปฏิบัติการดจิิทัล (DE)

1.โครงการระบบบริหารองคกรและ

ฐานขอมูล

3.00 1.49 E-Tax invoice ธ.ค.62 --E-Tax invoice (E-Receive) อยูใน

กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

เปนไปตามแผน เรงรัดกํากับกระบวนจัดทํา TOR

จัดซ้ือจัดจางและการดําเนินงานของ

ผูรับจางใหเปนไปตามแผนงาน

ฝทส.

2. โครงการระบบสารสนเทศสําหรับ

การใหบริการ

0.70

0.20

0.20

-

0.20

0.20

ระบบ E-saraban

ระบบ HRIS 

ระบบ PMS

ระบบ Service D

ธ.ค.62

ธ.ค.62

ม.ิย.62

ธ.ค.62

--ระบบ E-saraban อยูระหวางการ

ดําเนินงานของผูรับจาง

-พัฒนาปรับปรุงระบบ HRIS ดําเนินการแลว

เสร็จ

-พัฒนาปรับปรุงระบบ PMS ดําเนินการแลว

เสร็จ

- อยูระหวางสรุปขอบเขตงานและจัดทํา 

TOR

เปนไปตามแผน ฝทส.

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตวัช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2562 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 7 แผนปฏิบัติการดจิิทัล (DE)

3.โครงการระบบ Infrastructure 

และโครงขายคอมพิวเตอร

5.00 - ระบบ Data Center มิ.ย.62  - ระบบ Data Center ดําเนินการแลวเสร็จ เปนไปตามแผน เรงรัดกาํกับการดําเนินงานใหเปนไป

ตามแผนงาน

ฝทส.

4. โครงการระบบความปลอดภัย

มาตรฐานและการเชื่อมโยง

5.00

4.00

-

-

Active Defense Security

Web Application Firewall

มิ.ย.62

ก.ย.62

- Active Defense Security ดําเนินการแลว

เสรจ็

- Web Application Firewall อยูระหวาง

ตรวจรับงานงวด 2

เปนไปตามแผน ฝทส.

5. โครงการระบบพฒันาความรูและ

บุคลากรดานดิจทิัล

1.00 - พัฒนาระบบริหารจัดการองค  

ความรู  และอบรมใหความรู

บุคลากร 

ธ.ค.62 - ดําเนินการกิจกรรมจัดเตรียมรวบรวม

ขอมูลเพ่ือจดัทําองคความรู

เปนไปตามแผน ฝทส.

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2562 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ

1. แผนงบประมาณ - - รอยละการเบิกจาย

งบประมาณตามแผน

EBITDA

รอยละ 100

ตามประมาณการ

 

-ตดิตามและรายงานประชุมผูบริหาร

    ครั้งที่ 1/62 วันที่ 8 ม.ค. 62

    ครั้งที่ 2/62 วันที่ 12 ก.พ. 62

    ครั้งที่ 3/62 วันที่ 5 มี.ค. 62

    ครั้งที่ 4/62 วันที่ 23 เม.ย. 62

    ครั้งที่ 5/62 วันที่ 21 พ.ค. 62

    ครั้งที่ 6/62 วันที่ 12 มิ.ย. 62

-ตดิตามและรายงานคณะกรรมการ ธพส. 

   ครั้งที่ 1/62 วันที่ 25 ม.ค. 62

    ครั้งที่ 2/62 วันที่ 28 ก.พ. 62

    ครั้งที่ 3/62 วันที่ 28 มี.ค. 62

    ครั้งที่ 4/62 วันที่ 25 เม.ย. 62

    ครั้งที่ 6/62 วันที่ 30 พ.ค. 62

    ครั้งที่ 7/62 วันที่ 27 มิ.ย. 62

เปนไปตามแผน - ฝบช.

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2562 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ

2. แผนการเงิน

2.1 แผนบรหิารการเงินระยะส้ัน 

ระยะยาว ใหเกดิประสิทธภิาพ

- - ระดับความสาํเร็จในการจดัสง

แผน สบน.

มคีวามคาดการณดานการเงิน

ใหสอดคลองกับสภาพ

ม.ีค. 2562

3 สถานการณ

- คณะกรรมการ ธพส. คร้ังที่ 2/62 เห็นชอบ

แผนความตองการกูเงินของ ธพส. และจดัสง 

สบน. เมื่อ ม.ีค. 62

- รายงานความกาวหนาผลประกอบการ 

ฐานะการเงนิ ตอคณะกรรมการ ธพส. ครั้งท่ี 

3/62 เมื่อวันท่ี 29 เม.ย. 62

เปนไปตามแผน - ฝกง.

2.2 แผนแสวงหาคูความรวมมอืเพื่อ

การพัฒนาบริการดานการเงิน

- - ระดับความสําเร็จในการหา

พันธมิตรดานการเงิน

ความคุมคาในการใชแหลง

เงินทุน

2 สถาบันการเงิน

อัตราดอกเบ้ีย

เหมาะสม

-คณะกรรมการ ธพส. คร้ังที่ 2 /2562 

เห็นชอบแผนความตองการกูเงินของ ธพส. 

และแผนการบริหารหน้ีสาธารณะป 2563

-สบน. ดําเนินการจัดหาเงินกูของโซน C 

ใหแก ธพส. ตาม มติครม. เมื่อ 26 พ.ย. 61  

คาดวา สบน. จะเปดประมูลเงินกูเดือน พ.ค. 

62

-ธนาคารออมสิน  สนับสนุนทางการเงิน 

วงเงิน 1,500 ลบ. แกโครงการพฒันาพื้นที่

สวนขยายศูนยราชการฯ โซน C

เปนไปตามแผน - ฝกง.

2.3 แผนการบริหารจัดการดาน

การเงิน

1.00 0.20 รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 -E- billing ดําเนินการแลวเสร็จ

- Invoice/Receipt อยูในกระบวนการจัดซ้ือ

  จัดจาง

เปนไปตามแผน - ฝกง.

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตวัช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2562 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 9 แผนการกาํกับดูแลกิจการที่ดี

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

กํากับดูแลกจิการที่ดีของ

คณะกรรมการ ธพส.

- - รอยละดําเนนิงาน

ตามแผน

รอยละ 100 -การพฒันาตนเองของกรรมการ                            

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 62 โดยเดินทางไปศึกษาดู

งานดานการบริหารจัดการอาคารเมืองท่ี

ย่ังยืนและนวัตกรรมใหม ณ สาธารณรัฐ

โครเอเชีย เมื่อวันที่ 19 – 27 ก.พ. 62 

-การทบทวน Board Skill Matrix  จัดทํา

ขอมูลแสดงทักษะ/ความรู/ความเชี่ยวชาญ 

(Skill Matrix) ของกรรมการ ธพส.

-ดําเนินงานตามแผนประชุมคณะกรรม

เปนไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ

2. โครงการพฒันากระบวนการ

บริหารจัดการองคกรใหมีมาตรฐาน

ตามแนวทาง ITA ของสํานักงาน 

ป.ป.ช.

- - รอยละดําเนนิงาน

ตามแผน

รอยละ 100 -ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ไดดําเนนิการ

ตรวจสอบบุคคลที่เก่ียวโยงกัน โดยผูสนใจ

เขารวมเสนอราคาตองลงขอมลูในระบบผาน

ทางเว็บไซต ธพส. 

-จัดใหผูบริหารและพนักงานเขาเรียนรูและ

ทดสอบ หลักสูตรจริยธรรมทางธุรกิจและ

จรรยาบรรณ และหลกัสูตร ตอตานการ

ทุจริตและคอรรัปชั่น 2562ผานระบบ E-

learning 

เปนไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ

3. โครงการเขาเปนแนวรวมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทย ในการตอตาน

การทุจริต CAC

- - รอยละดําเนนิงาน

ตามแผน

รอยละ 100 ระงับการดําเนินโครงการ เนื่องจาก โครงการ 

CAC รับเฉพาะบริษทัที่อยูในตลาด

หลักทรัพย ท้ังนี้ ไดประสานหารือ ปปช. 

แลว ท้ังนี้จะไดขอทบทวนแผนฯ ตอไป

เปนไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562
ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตวัช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2562 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 9 แผนการกํากับดแูลกิจการที่ดี

4. โครงการจัดทาํขอตกลง/สัญญา

คุณธรรม

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 -ปจจุบัน ธพส. ไดเริ่มโครงการพัฒนาพื้นท่ี

สวนขยายศูนยราชการฯ โซน C เขารวม

ขอตกลงคุณธรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 พรอมจัดสงแบบรายงานผลการ

ดําเนินงานใหกรมบัญชีกลาง

เปนไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ

5. โครงการยกระดับองคกรย่ังยืน

ดวยมาตรการสีเขียว

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 - จัดทํารางนโยบายฯ แลวเสร็จ ซ่ึงไดเสนอ 

คกก. กํากับดูแลกิจการท่ีดีฯ พิจารณา

เปนไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ

6. โครงการนํานโยบายดานการ

กํากับดูแลกจิการที่ดีไปสูการปฏิบัติ

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 -ศึกษา รวบรวม ขอมูล แนวทางการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีในปจจุบัน ตลอดเกณฑการ

ประเมินองคกรดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

สําหรับทบทวนคูมือ และแผน CG ให

สอดคลองกับบริบทปจจุบัน

-ส่ือสารธรรมาภิบาล (CG Broadcast) ในไตร

มาส1 เรื่องเก่ียวกบัเจตนจํานงคสจุริต

-ดําเนินการนําเขาขอมูลในระบบ ITAS เพื่อ

เตรียมการประเมินเรียบรอยแลว ภายใน 30 

มิ.ย. 62 ที่สํานกังาน ปปช. กําหนดไว

เปนไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2562 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 9 แผนการกาํกับดแูลกิจการที่ดี

7. โครงการพัฒนาระบบ 

Compliance

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 -กําหนดกรอบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ

กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎระเบียบของผูปฏิบัติงานไวในคูมือการ

กํากับดูแลกจิการที่ดีแลว ฉบบัปรับปรงุป 

2561

-แจงเวียนแนวทางปฏบิัตงิาน (Framework) 

เก่ียวกับการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ

ใหผูบริหารและพนักงาน ธพส. ทราบอีกครั้ง

- ดาํเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (I-Data) เพื่อใชเปนเคร่ืองมือใน

การกํากับการปฏิบัติงาน ซึ่งปจจุบันอยู

ระหวางการจัดทํา Master Data 

เปนไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2562 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 9 แผนการกาํกับดแูลกิจการที่ดี

8. แผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริต

ในภาครัฐวิสาหกิจของ ธพส.

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 - จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเส่ียง

และควบคุมภายใน หัวขอ ความเส่ียง

ปองกันการทุจริต เมื่อวันท่ี 28 พ.ค. 62

- สงบุคคลากรเขารวมการอบรมโครงการ

ปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัว

และผลประโยชนสวนรวม จิตพอเพียง ความ

อาย และไมทนตอการทุจรติ 

- ทําส่ือวิดีโอเผยแพรใหความรูใหหัวขอ 

จริยธรรมทางธุรกจิและจรรยาบรรณ

- ประกาศเจตจํานงคสุจริต เมื่อวันที่ 18 

ม.ค. 62 ในกิจกรรม Kick off Strategy 

Execution ป 2019

- อยูระหวางดําเนินการทบทวนนโยบาย

ตอตานการทุจริตและนโยบายที่เก่ียวของ

และแนวปฏิบัติแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ

กํากับดูแลการปฏิบั ติตามกฎหมายและ

กฎระเบียบของผูปฏิบัติงาน

เปนไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2562 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 9 แผนการกาํกับดแูลกิจการที่ดี

9. โครงการยกระดับรายงานการ

เปดเผยขอมูล/รายงานประจําปดาน 

CG ใหเปนไปตามแนวทาง GRI และ

รัฐบาล

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 - ดําเนินการปรับปรุงขอมูลอยางสม่ําเสมอ 

ใหสอดคลองกับแนวทางการเปดเผยขอมูล

ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการ

ประเมิน ITA  อยางตอเน่ือง

เปนไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตวัช้ีวดั

เปาหมาย

ป 2562 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 10 แผนความความรับผิดชอบตอสังคม

1. แผนการดําเนนิงาน CSR IN 

PROCESS 

- - ระดับความพึงพอใจ ไมต่ํากวา 4.00 - จัดกิจกรรม ตามแผนงานไตรมาส 2/62 

ดังนี้

1.ออมบุญวันวิสาขบูชา วันที่ 13 พ.ค. 62 

2.บริจาคโลหิต วนัที่ 22 - 26 เม.ย. 62

3.กิจกรรมวันตนไมประจําปของชาต ิป 

2562 วันที่ 30 พ.ค. 62

4. กิจกรรมพัฒนาชมุชน (ตัดผม) วันที่ 16 

ม.ิย. 62

เปนไปตามแผน - ฝสอ.

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจาย  (ลบ.) ตวัช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2562 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 สถานะ

ขอเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 11 แผนบริหารจัดการดานความเสี่ยง

1.แผนบรหิารความเสี่ยง - - จาํนวนกระบวนการท่ีไดรับ

การปรบัปรุง

คะแนนบริหารจดัการ

ความเส่ียง

2

เพิ่มสูงขึ้นกวาป

กอน

-จัดกจิกรรมสงเสริมความรูดานการบริหาร

ความเส่ียง ใหผูบริหาร และพนักงาน

-จัดประชุมคณะกรรมการความเส่ียง   

เปนไปตามแผน - สวนบริหารความ

เส่ียงและควบคุม

ภายใน

ผลการดําเนินงานแผน/โครงการ ป 2562

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



สรุปความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562

(ระหวางเดอืนมกราคม–มิถุนายน) จาํนวน 11 แผนงาน  

        ดําเนินงานตามแผน        11  แผน คิดเปนรอยละ 100


