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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ส่วน

ขยายศูนย์ราชการ โซนซี

1.เพ่ือการพัฒนาที่ราช

พัสด/ุอสังหาริมทรัพย์

ภาครัฐ 

2.เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทรัพย์สิน

ภาครัฐให้เกิดประโยชน์

ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม

ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินงาน

ตามแผน

ร้อยละ 100 25.00 - คณะกรรมการตัดสินประกวดแบบโครงการพัฒนา
พ้ืนที่โซนซี ศูนย์ราชการฯ ได้พิจารณาตัดสินประกวด
แบบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยกลุ่มที่ปรึกษา 
GCDT เป็นผู้ชนะประกวดแบบโครงการพัฒนาพ้ืนที่
โซนซี
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาทบทวนผังและ
ออกแบบ และทบทวนความต้องการใช้พ้ืนที่ของ
หน่วยงานราชการ เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรร
พ้ืนที่โครงการ

ฝพธ. /ศวบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2. โครงการก่อสร้างอาคาร

บูรณาการหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงยุติธรรม

1.เพ่ือการพัฒนาท่ีราช

พัสด/ุอสังหาริมทรัพย์

ภาครัฐ 

2.เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทรัพย์สิน

ภาครัฐให้เกิดประโยชน์

ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม

ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินงาน

ตามแผน

ร้อยละ 100 - อยู่ในขั้นตอนขอปรับแก้ไขค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล บริบท และ
สถานการณ์ปัจจุบัน

ฝพธ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3. โครงการก่อสร้างอาคารที่

ท าการศาลปกครองสูงสุด

1.เพ่ือการพัฒนาที่ราช

พัสด/ุอสังหาริมทรัพย์

ภาครัฐ 

2.เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทรัพย์สิน

ภาครัฐให้เกิดประโยชน์

ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม

ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินงาน

ตามแผน

ร้อยละ 100 - คณะกรรมการศึกษา ติดตาม และด าเนินการเกี่ยวกับ
การก่อสร้างอาคารที่ท าการศาลปกครองสูงสุด (แห่ง
ใหม่) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 มีหนังสือชี้แจงถึง 
เลขา กศร. (เลขาฯสภาพัฒน์) เพ่ือแจ้งความประสงค์
ยืนยันการใช้พ้ืนที่โครงการฯ 9.5 ไร่ และคงแบบ
ก่อสร้างตามเดิม ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานงานจัด
ประชุม กศร. เพ่ือพิจารณาความประสงค์ตามที่
ส านักงานศาลปกครองแจ้ง และ ธพส. จะได้ก าหนด
แนวทางการด าเนินงานต่อไป

ฝพธ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

4. โครงการศูนย์รวม

ร้านอาหารและร้านค้า 

1.เพ่ือการพัฒนาที่ราช

พัสด/ุอสังหาริมทรัพย์

ภาครัฐ 

2.เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทรัพย์สิน

ภาครัฐให้เกิดประโยชน์

ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม

ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินงาน

ตามแผน

ร้อยละ 100 - เนื่องจากโครงการยังไม่ผ่านการพิจารณา กศร. และ
อนุกรรมการไม่เห็นชอบ ธพส. จึงจ าเป็นต้องยุติการ
ด าเนินงานโครงการ

ฝพธ.

5. โครงการให้สิทธิเอกชน

ร่วมลงทุนในสิทธิการเช่า

ศูนย์ประชุมและโรงแรม

- เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการ PPP 
เห็นชอบโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่า
อาคารศูนย์ฯ 
- คณะท างานด้านทรัพย์สินอยู่ระหว่างเตรียมความ
พร้อมงานประมูลสิทธิบริหารโครงการศูนย์ประชุม
และโรงแรม และร่วมลงทุนโครงการฯ

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 2 แผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ราชการ

1. แผนงานจัดสรรพ้ืนที่เช่า

เพ่ิมเติม

เพ่ือจัดสรรพ้ืนที่ภายใน

ศูนย์ราชการให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดและสร้าง

รายได้ให้กับ ธพส.

ระยะเวลาของการ

จัดสรรพ้ืนที่และลง

นามสัญญา

ก.ย. 59 –

เม.ย. 60

- - ด าเนินการจัดสรรพื้นที่เช่าและลงนามสัญญา 
- รายได้ค่าเช่า/บริการพ้ืนที่ธุรกิจศูนย์ราชการฯ รวม 
96.42 ลบ. (เป้าหมาย 92.10 ลบ.) สูงกว่าเป้าหมาย 
4.32 ลบ. 

ฝกต.

2. แผนงานสร้าง

ความสัมพันธ์ ส่งเสริมและ

พัฒนาผู้ประกอบการ

เพ่ือรักษาฐานลูกค้าพ้ืนที่เช่า
ศูนย์ราชการ

-จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายใน
พ้ืนที่ศูนย์ราชการ
-จัดกิจกรรมร่วม
สนุกเพ่ือส่งเสริม
การขาย
-จัดกิจกรรมเชื่อม
สัมพันธ์/อบรมให้
ความรู้กับผู้เช่า
กลุ่มต่างๆ

2 คร้ัง

12 เดือน

2 คร้ัง

- อยู่ระหว่างด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย                  
กิจกรรมร่วมสนุกและกิจกรรมร่วมความสัมพันธ์กับ
ผู้ประกอบการ

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 2 แผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ราชการ

3. แผนงานพัฒนา

กระบวนการท างาน และเพ่ิม

ทักษะความรู้ผู้ปฏิบัติงาน

เพ่ือวางแผนพัฒนา

กระบวนการการท างานให้

มีประสิทธิภาพ

- ฝึกอบรม/ศึกษา
ดูงานการจัดงาน
ระดับประเทศ
- ทบทวน 
ปรับปรุง จัดท า
คู่มือการ
ปฏิบัติงาน

8 คร้ัง

จัดท าคู่มือ            
แล้วเสร็จ

- อยู่ระหว่างก าหนดวันฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน และ
ทบทวน ปรับปรุง จัดท าคู่มือการปฏิบติงาน

ฝกต.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ

โครงการพัฒนาและบริหารจัดการอาคารสถานที่

1. งานก่อสร้างอาคารจอดรถ 

5 ชั้น อาคาร A

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ

ศูนย์ราชการฯ

-ร้อยละของการ

ด าเนินงานตาม

แผนงาน

-ร้อยละการ

เบิกจ่ายงบลงทุน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

40.75 - ปัจจุบันจัดท า TOR และราคากลางแล้วเสร็จ 
- แต่เนื่องจากมีหน่วยงานราชการแจ้งความเห็นว่า 
โครงการดังกล่าวจะกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ธพส. จึงจ าเป็นต้องชะลอการด าเนินงานโครงการ 
และขอรับนโยบายจากคณะกรรมการเพ่ือขอยกเลิก
โครงการรวมทั้งขอปรับลดวงเงินลงทุนประจ าปี 
2560

ศวบ.

2. ปรับปรุงพ้ืนที่ชั้น 5 BC 

เป็นส านักงาน
21.65 ด าเนินการแล้วเสร็จ

1.00 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน3. ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ

อาคารจอดรถ

4. งานขัดพ้ืนภายในศูนย์

ราชการ
3.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ

โครงการพัฒนาและบริหารจัดการอาคารสถานที่

5. งานก่อสร้างอาคาร

ส านักงานแห่งใหม่

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ

ศูนย์ราชการฯ

-ร้อยละของการ

ด าเนินงานตาม

แผนงาน

-ร้อยละการ

เบิกจ่ายงบลงทุน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

47.25 อยู่ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างก าหนด e-auction                
คาดว่าสามารถท าสัญญาได้ในเดือนกรกฎาคม

ศวบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ

โครงการดูแลบ ารุงรักษา ปรับปรุง ทรัพยากรอาคาร

1. ปรับปรุงระบบสลิงลิฟต์ /

บันไดเลื่อน ระยะที่ 2

1. เพ่ือปรับปรุงระบบให้มี

การพร้อมใช้ตลอดเวลา

2. เพ่ือสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์

อาคาร

3. เพ่ือเป็นการปฏิบัติงาน

เชิงรุกแก้ไขปัญหาข้อ

ร้องเรียน

-ร้อยละของการ

ด าเนินงานตาม

แผนงาน

-ร้อยละการ

เบิกจ่ายงบลงทุน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

16.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ ศวบ.

2. ปรับปรุงรอยต่ออาคาร

ต่างๆ
10.00 อยู่ระหว่างด าเนินการของผู้รับจ้าง

3. เปลี่ยนมอเตอร์และ

เปลี่ยนแบร่ิงเคร่ืองจ่าย

อากาศบริสุทธิ์

6.00 อยู่ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างคาดว่าท าสัญญา                            
ได้เดือนกรกฎาคม

4. ปรับปรุงระบบภายใน

ศูนย์ราชการ
15.90 ท าสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างด าเนินการ                    

มีการตรวจรับบางรายการแล้ว

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ

โครงการดูแลบ ารุงรักษา ปรับปรุง ทรัพยากรอาคาร

5. ปรับปรุงระบบรักษา

ความปลอดภัย ระยะที่ 3

1. เพ่ือปรับปรุงระบบให้มี

การพร้อมใช้ตลอดเวลา

2. เพ่ือสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์

อาคาร

3. เพ่ือเป็นการปฏิบัติงาน

เชิงรุกแก้ไขปัญหาข้อ

ร้องเรียน

-ร้อยละของการ

ด าเนินงานตาม

แผนงาน

-ร้อยละการ

เบิกจ่ายงบลงทุน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

30.06 ออกแบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างท า e-auction คาดว่า
ท าสัญญาได้เดือนกรกฎาคม

ศวบ.

6. ปรับปรุงถนนและพ้ืน

ฟุตบาทรอบอาคาร
1.60 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

7. ปรับปรุงช่องระบายน้ า

เคร่ืองสูบน้ าออกนอกศูนย์

ราชการฯ

0.10 ด าเนินการแล้วเสร็จ

8. งานมาตรฐานอาคาร - อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนมาตรฐานอาคาร โดย
รวบรวมข้อมูลกฎหมายและก าหนดผู้รับผิดชอบ
แต่งต้ังคณะท างานและให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้องน าไป
ปฏิบัติและท าการประเมินผล

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ

โครงการดูแลบ ารุงรักษา ปรับปรุง ทรัพยากรอาคาร

9. งานมาตรฐานการบริการ 1. เพ่ือปรับปรุงระบบให้มี

การพร้อมใช้ตลอดเวลา

2. เพ่ือสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์

อาคาร

3. เพ่ือเป็นการปฏิบัติงาน

เชิงรุกแก้ไขปัญหาข้อ

ร้องเรียน

-ร้อยละของการ

ด าเนินงานตาม

แผนงาน

-ร้อยละการ

เบิกจ่ายงบลงทุน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

- ท าสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการก าหนดวัน
อบรมเดือนกรกฎาคม

ศวบ.

10. งานตรวจสอบอาคาร - อยู่ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง คาดว่าสามารถท า
สัญญาได้เดือนกรกฎาคม

11. งานล้างท าความสะอาด

ลอกท่อระบายน้ า / บ่อ

เกรอะ

- อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

13.อุปกรณ์ห้องน้ า              

(ฝารองนั่งอัตโนมัติ/กล่อง

บรรจุแอลกฮอล์)

1.50 ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ

โครงการดูแลบ ารุงรักษา ปรับปรุง ทรัพยากรอาคาร

14.ปรับปรุงระบบท่อน้ าเย็น 1. เพ่ือปรับปรุงระบบให้มี

การพร้อมใช้ตลอดเวลา

2. เพ่ือสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดแก่ผู้ใช้ประโยชน์

อาคาร

3. เพ่ือเป็นการปฏิบัติงาน

เชิงรุกแก้ไขปัญหาข้อ

ร้องเรียน

-ร้อยละของการ

ด าเนินงานตาม

แผนงาน

-ร้อยละการ

เบิกจ่ายงบลงทุน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

3.50 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างด าเนินการ คาดว่าส่งมอบงานได้ 
ภายในเดือนกรกฎาคม

ศวบ.

15. ปรับปรุงระบบปรับ

อากาศห้องโครงข่าย

สัญญาณ TOT

3.00 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ

โครงการระบบวิศวกรรม เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. โครงการส่งเสริมพลังงาน

ทดแทนและปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ในพ้ืนที่ศูนย์ราชการฯ

1. เพ่ือสร้างพึงพอใจสูงสุด

แก่ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร

2. เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์

ของศูนย์ราชการฯ

-ร้อยละของการ

ด าเนินงานตาม

แผนงาน

-ร้อยละการ

เบิกจ่ายงบลงทุน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

173.24 - ด าเนินการงานติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ และติดต้ังโคมไฟฟ้าและหลอดไฟแอลอีดี 
ผลด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 
100
- ด้านการเบิกจ่ายเงินลงทุน ธพส. ได้รับเงินจาก
กองทุนฯ แล้ว 2 งวด และได้เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับ
จ้าง กฟน. รวม 2 งวด คงเหลือเหลืองวดที่ 3 และ
งวดที่ 4 ธพส. ยังไม่ได้รับเงินจากกองทุนฯ

ศวบ.

5.09 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน 
2. อุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายใน

ศูนย์ราชการ

3.ปรับระดับบ่อน้ ารอบ

อาคาร (น้ าตก/กรองน้ ารอบ

อาคาร B)

2.00 อยู่ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง

4. เปลี่ยนเต้ารับ เคร่ือง

ชาร์ทโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่
0.50 ด าเนินการแล้วเสร็จ

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ

โครงการระบบวิศวกรรม เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. ปรับปรุงห้องน้ าอาคาร 

AM, BM, BC

1. เพ่ือสร้างพึงพอใจสูงสุด

แก่ผู้ใช้ประโยชน์อาคาร

2. เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์

ของศูนย์ราชการฯ

-ร้อยละของการ

ด าเนินงานตาม

แผนงาน

-ร้อยละการ

เบิกจ่ายงบลงทุน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

5.70 - T1 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- T4 T6 อาคาร AM อยู่ระหว่างด าเนินการของผู้
รับจ้างปัจจุบันด าเนินการได้ร้อยละ 70

ศวบ.

6. ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ า

เสีย
17.50 อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขงานออกแบบ คาดว่า

สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดจ้าง e-auction ได้
กลางเดือนกรกฎาคม

7. งานสร้างศาลารอรถ

โดยสาร
0.70 ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 4 แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

1. กิจกรรม CSR เพ่ือยกระดับความพึงพอใจ ระดับความพึง
พอใจร้อยละ 80

ร้อยละ 100 - ด าเนินการเป็นไปตามแผนฯ โดยด าเนินงาน ดังนี้
- กิจกรรมตักบาตรเช้าประจ าสัปดาห์ ทุกวันอังคาร
และ พฤหัสบดี 
- กิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 24-28 เม.ย. 2560
- กิจกรรมนิทรรศการพระเทพฯวันที่ 1-31เม.ย. 2560
- กิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา วันที่ 4 และวันที่ 9
พ.ค. 2560

- กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 24 พ.ค. 2560
- กิจกรรมเลี้ยงละศีลอด วันที่ 7 ม.ิย. 2560
- กิจกรรม thank you party วันที่ 23 มิ.ย. 2560
- กิจกรรมอ านวยความสะดวกด้านทะเบียนราษฎร์ 
วันที่ 19-23 และ 26-30 ม.ิย. 2560

ฝสอ.

2. โครงการส ารวจความพึง

พอใจผู้ใช้บริการศูนย์

ราชการฯ

เพ่ือยกระดับความพึงพอใจ ร้อยละของการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน

ร้อยละ 100 - - ด าเนินการจัดประชุมคกก. ประสานงานฯ ชุดย่อย 
วันที่ 24 ก.พ. 2560 และชุดใหญ่ วันที่ 16 มี.ค. 
2560

- ด าเนินการจัดประชุมคกก. ประสานงานฯ ชุดย่อย 
วันที่ 18 พ.ค. 2560 และชุดใหญ่ วันที่ 23
มิ.ย.  2560

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 4 แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
3.โครงการจัดการประชุม
คณะกรรมการเ พ่ื อการ
บริหารศูนย์ราชการฯ

เพ่ือยกระดับความพึงพอใจ
และแก้ไขเร่ืองร้องเรียน

ประชุม
คณะกรรมการเพ่ือ
การบริหารศูนย์
ราชการฯ

อย่างน้อย                    
ไตรมาสละ  

1 คร้ัง

- อยู่ระหว่างส ารวจย่อยรายกิจกรรม ฝสอ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร

5.1 การก ากับ Outsource ตามมาตรการที่ก าหนด

1. การก ากับ Outsource 

ตามมาตรการที่ก าหนด

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ 

Outsource เป็นไปตาม

สัญญา และตรงตาม

ข้อก าหนดที่ ธพส.ต้องการ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินงาน
ร้อยละ 100 - อยู่ระหว่างก ากับการปฏิบัติงานของ Outsource 

เป็นไปตามสัญญา
ศวบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร

5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ

1. แผนงานการรวบรวมและ

ทบทวน กฎหมายและ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการอาคารศูนย์

ราชการฯ ด้านการจัดการอา

ชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

เพ่ือจัดการความเสี่ยงใน

การปฏิบัติงานบริการ

อาคารที่ไม่สอดคล้องตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐาน

บริหารจัดการอาคารของ 

ธพส.

ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินงาน

ตามแผน

ร้อยละ 100 - - ก าหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลรวบรวมกฎหมายและ
ข้อบังคับและทบทวนรวบรวมกฎหมายข้อบังคับที่เป็น
ปัจจุบันขึ้นระบบอินทราเน็ตของธพส. แล้วเสร็จ

- อยู่ระหว่างทบทวนประเด็นและสาระส าคัญของงาน
บริการอาคารของ ธพส. ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับ

ศวบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร

5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ

2. แผนการก าหนด

โครงสร้างคณะท างาน

บริหารจัดการอาคารตาม

มาตรฐานด้านการจัดการอา

ชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย

เพ่ือจัดการความเสี่ยงใน

การปฏิบัติงานบริการ

อาคารที่ไม่สอดคล้องตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐาน

บริหารจัดการอาคารของ 

ธพส.

ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินงาน

ตามแผน

ร้อยละ 100 - - จัดตั้งและทบทวนคณะท างานบริหารจัดการอาคาร 
โดยก าหนดขอบเขตงานที่รับผิดชอบแล้วเสร็จ

- อยู่ระหว่างเผยแพร่/สื่อสารผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และ
มีการจัดประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะท างาน
แล้ว

ศวบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร

5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ

3. แผนการชี้บ่งเพ่ือประเมิน

อันตรายในการท างานด้าน

การจัดการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

เพ่ือจัดการความเสี่ยงใน

การปฏิบัติงานบริการ

อาคารที่ไม่สอดคล้องตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐาน

บริหารจัดการอาคารของ 

ธพส.

ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินงาน

ตามแผน

ร้อยละ 100 - - ทบทวนการชี้บ่งและการประเมินอันตรายในการ
ท างานแล้วเสร็จ 

- เลือกวิธีการประเมินอันตรายในการท างาน ภายใต้
ขอบเขตการก ากับดูแลของ ธพส.และท าการอบรม
วิธีการประเมินอันตรายในการท างานแล้วอยู่ระหว่าง
ท าการประเมินอันตรายตามวิธีก าหนด

ศวบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร

5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ

4. แผนกระตุ้นการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรในการจัด

การพลังงานและการจัดการ

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยใน ธพส. ด้านการ

จัดการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

เพ่ือจัดการความเสี่ยงใน

การปฏิบัติงานบริการ

อาคารที่ไม่สอดคล้องตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐาน

บริหารจัดการอาคารของ 

ธพส.

ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินงาน

ตามแผน

ร้อยละ 100 - - อยู่ระหว่างให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยผ่านช่องทางต่างๆ

ศวบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร

5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ

5. แผนการฝึกอบรมด้านการ

การบริหารจัดการอาคาร

ด้านการจัดการอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

เพ่ือจัดการความเสี่ยงใน

การปฏิบัติงานบริการ

อาคารที่ไม่สอดคล้องตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐาน

บริหารจัดการอาคารของ 

ธพส.

ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินงาน

ตามแผน

ร้อยละ 100 - - อยู่ระหว่างก าหนดกลุ่มผู้เข้าอบรมและก าหนดหัวข้อ
ที่จะท าการอบรมด้านการการบริหารจัดการอาคารด้าน
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ศวบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร

5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ

6. แผนการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์งานบริหาร

จัดการอาคารของ ธพส.

ด้านการจัดการอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

เพ่ือจัดการความเสี่ยงใน

การปฏิบัติงานบริการ

อาคารที่ไม่สอดคล้องตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐาน

บริหารจัดการอาคารของ 

ธพส.

ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินงาน

ตามแผน

ร้อยละ 100 - - ทบทวนความเพียงพอของข้อมูลด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยแล้วเสร็จ

- อยู่ระหว่างจัดท าสื่อให้ความรู้ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ  ของ ธพส. ที่มีอยู่และสื่อสารให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

ศวบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร

5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการฯ

7. แผนการตรวจวัดฝุ่น

ละอองและคุณภาพอากาศ

ในอาคารด้านการจัดการอา

ชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย

เพ่ือจัดการความเสี่ยงใน

การปฏิบัติงานบริการ

อาคารที่ไม่สอดคล้องตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐาน

บริหารจัดการอาคารของ 

ธพส.

ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินงาน

ตามแผน

ร้อยละ 100 - - ก าหนดแผนงานในการตรวจวัดฝุ่นละอองและ
คุณภาพแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจวัดฝุ่นละอองบันทึก
ผล 

ศวบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 6 แผนบริหารความเสี่ยง

1. แผนบริหารความเสี่ยง 1. เพ่ือจัดท าแผนบริหาร

ความเสี่ยงขององค์กรให้

สอดคล้องกับแผน ธพส.

2. เพ่ือให้เกิดการบูรณา

ร่วมกันระหว่างการบริหาร

ความเสี่ยง ควบคุมภายใน 

และตรวจสอบภายใน

คะแนนประเมินผล

ด้านการบริหาร

ความเสี่ยง

3.50 - - ทบทวนระบบกระบวนการด าเนินงานด้าน
บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในตาม
กรอบแนวทางมาตรฐานของ สคร. แล้วเสร็จ

- อบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง 
วันที่ 29 มิถุนายน 2560

- อยู่ระหว่างทบทวนปรับปรุงคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน เช่น นโยบายความ
เสี่ยง เกณฑ์ประเมิน ขั้นตอนการท างานและ
ติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส

ฝกบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือ

บริหารจัดการฐานข้อมูล

1.พัฒนาปรับปรุงรายงาน

จากฐานข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง

เพ่ือใช้ประกอบการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร EIS

2.พัฒนาระบบติดตาม

รายงานการควบคุมภายใน

ที่สอดคล้องกับการใช้งาน

ของ ธพส.

3.ข้อมูลในฐานขอ้มูลมี

ความถูกต้อง ครบถ้วน 

และเป็นปัจจุบัน

ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินงาน

ตามแผน

ร้อยละความพึง

พอใจของผู้บริการ

และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ 100

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

2.00 - ระบบ E-Doc Flow อยู่ระหว่างในกระบวนการจัด
จ้างคาดว่าสามารถท าสัญญาได้เดือนกรกฎาคม 

- ระบบ (EIS) อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและจัดท า TOR 
คาดว่าสามารถท าสัญญาได้ต้นเดือนกรกฎาคม 

ฝทส.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริการและ

สร้างความพึงพอใจ

1. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์

ศูนย์ราชการและเว็บไซต์ 

ธพส. ให้รองรับตาม

มาตรฐานที่ก าหนด

2. พัฒนาระบบแสดง

รายละเอียดอุปกรณ์บน 

Mobile

3. เพ่ิมช่องทางในการ

ให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ภายในและภายนอก

4. เป็นการส่งเสริม

ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร

5. สร้างความพีงพอใจแก่ผู้

มีส่วนได้เสีย

ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินงาน

ตามแผน

ระดับความพึง

พอใจของกลุ่ม

ลูกค้าและผู้มีส่วน

ได้เสียภายนอก

ร้อยละ 100

มากกว่า 

3.60

3.60 - ระบบ Smart Website อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล
และจัดท า TOR

- ระบบแสดงรายละเอียดอุปกรณ์ บน Mobile
ด าเนินการแล้วเสร็จ

- ระบบ Smart E-Government อยู่ระหว่าง
ศึกษาข้อมูลและจัดท า TOR

ฝทส.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.คอมพิวเตอร์และ

ซอฟต์แวร์

พัฒนาปรับปรุง

ประสิทธิภาพของ

กระบวนการท างาน 

ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินงาน

ตามแผน

ร้อยละ 100 9.05 - Consolidate Server1 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
งวดที่ 1 แล้วจากทั้งหมด 3 งวด
- Improve Server Backup อยู่ระหว่างใน
กระบวนการจัดจ้างคาดว่าสามารถท าสัญญาได้
เดือนกรกฎาคม
- Consolidate Server2 อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล
และจัดท า TOR   

ฝทส.

4.โครงการระบบความ

ปลอดภัยโครงข่าย

คอมพิวเตอร์

ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินงาน

ตามแผน

ร้อยละ 100 6.90 - Network Monitoring อยู่ในกระบวนการจัด
จ้าง คาดว่าสามารถท าสัญญาได้ต้นเดือน
กรกฎาคม 
- Network Access Control อยู่ระหว่างศึกษา
ข้อมูลและจัดท า TOR
- Security System Implement อยู่ระหว่าง
ศึกษาข้อมูลและจัดท า TOR  

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ระบบบริหารจัดการ

องค์กร

พัฒนาปรับปรุง

ประสิทธิภาพของ

กระบวนการท างาน 

ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินงาน

ตามแผน

ร้อยละ 100 3.00 - ระบบตรวจนับทรัพย์สิน (Asset RFID)
อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลและอยู่ระหว่างจัดท า 
TOR   

ฝทส.

6. ระบบสนับสนุนผู้มีสว่น

ได้เสียภายใน

ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินงาน

ตามแผน

ร้อยละ 100 0.30 - ระบบ Smart e-office อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล
และจัดท า TOR

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 8 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เพ่ือเรียนรู้ และเก็บองค์
ความรู้จากผู้ช านาญการ
ด้านระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ น า
ข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษา
มาพัฒนาปรับปรุงงาน

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 - อยู่ระหว่างด าเนินการโครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝบท.

2.โครงการพัฒนาภาวะ
ผู้น า

เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของ
พนักงานทุกคนภายใต้
บริบทของตนเอง

ร้อยละความ 
ส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน

ร้อยละ 100 - - อยู่ระหว่างด าเนินการและด าเนินการตามแผน
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในองค์กร

- ด าเนินการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ หลักสูตร 
Working at the speed of Trust และ 
Executive Briefing : Leading at the Speed 
of Trust แล้วเสร็จ

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 8 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.โครงการจัดท าแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร 
Knowledge 
Management

1.เพ่ือสร้างและกระตุ้น
พลวัตแห่งการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน ทั้งในระดับบุคคล 
กลุ่ม และองค์กร
2.ปฏิรูปองค์กร สู่การเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่
สมบูรณ์แบบและทันสมัย 
อาทิ การบูรณาการรูปแบบ
วิธีการเรียนรู้ การพัฒนา
และส่งเสริมการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฯลฯ

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 - - ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
แล้วจะน าองค์ความรู้ลงในระบบ HRIS และ
ประชาสัมพันธ์ KM ให้พนักงานทราบแล้ว

- อยู่ระหว่างด าเนินการประมวลรวบรวมความรู้
และจัดท า  E-Learning

ฝบท.

4.โครงการจัดท าแผนสืบ
ทอดต าแหน่งและบริหารผู้
มีศักยภาพสูง 2560

เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาบุคลากรภายในเพื่อ
ทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่
จะเกษียณอายุ

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 - จัดท า TOR จัดจ้างที่ปรึกษาเข้าระบบ I-Process 
แล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการโครงการจัดท าแผนสืบ
ทอดต าแหน่งและบริหารผู้มีศักยภาพสูง 2560

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560
ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 8 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.โครงการสร้างความ
ผาสุก ความผูกพันและ
ความพึงพอใจแก่บุคลากร
ในที่ท างาน (Happy 
workplace & Employee 
Engagement)

1. สร้างพฤติกรรมการ
ท างานที่ทุ่มเทพลังกาย 
พลังใจในงานที่รับผิดชอบ
ในมิติใหม่ของการอยู่
ร่วมกันด้วยศรัทธา
2.เพ่ือเสริมสร้างความ
ผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
องค์กร อันจะท าให้
พนักงานเกิดความตั้งใจ
และทุ่มเทท างานให้แก่
องค์การอย่างเต็ม
ความสามารถ

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผน

ระดับความพึง
พอใจของ
พนักงานต่อ
องค์กร

ร้อยละ 100

3.50

- - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

- ก าหนดปัจจัยท่ีมีผลต่อความผาสุก ความพึง
พอใจและแรงจูงใจของบุคลากรด าเนินการแล้ว 

- ก าหนดจัดกิจกรรมกรรมการผู้จัดการพบ
พนักงานครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 เมษายน 2560
- จัดกิจกรรม Dad Moving Forward Together 
เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจน้ ามัน (Oil Business Academy :OBA) 
และศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน (Amazon 
Inspiring Campus :AICA)  เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2560
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี/วัฒนธรรม
องค์กร 
ถวายเทียนเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 

2560

ฝบท.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560
ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 8 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6.โครงการตามแผนงาน
คณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์

เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นายจ้างลูกจ้าง

ร้อยละความ 
ส าเร็จของการ
ด าเนินงานตาม
แผน

ร้อยละ 100 - - ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอแบบฟอร์มส ารวจการจัด
กิจกรรมให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์พิจารณา
แล้ว

- ฝ่ายเลขานุการฯ ส่งแบบส ารวจที่ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมารกิจการสัมพันธ์ ให้
พนักงานทุกท่านเพ่ือน าความเห็นของพนักงานทุก
คนแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินโครงการตามที่เสนอ
แผนงานกิจกรรม

ฝบท.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560
ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 9 แผนการก ากับกิจการที่ดี (CG)
1.แผนการสนับสนุนการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG)

เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
ท างานให้เป็นไปตาม
แนวทางในการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ส่งเสริมการมี
จรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนแปลงแผน
เสริมสร้างจริยธรรมฯ  จน
น าไปสู่การปฏิบัติจริงจน
กลายเป็นวัฒนธรรม  

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามแผน 

ร้อยละ 100 - 1.โครงการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีของ
รัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง  (ระยะที่ 2) จัดท าแบบ
ประเมินผลการน านโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี คู่มือ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูลเพ่ือท าการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการ
2. กิจกรรมส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลขององค์กร
จัดให้มีวันธรรมาภิบาล ธพส. โดยมีการแถลงทิศทาง
นโยบาย ธพส. 2560 (DAD Next Step) ประกาศ
เจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต และมอบรางวัลบุคคล
ต้นแบบวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ตาม CUPIC Award 
3. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
การส่งเสริมความรู้ของคณะกรรมการ ธพส.
ด าเนินการตามแผนการประชุมคกก.ธพส. คกก.ชุดย่อย 
แผนการประเมินตนเองของกรรมการ แผนการประชุม
ผู้ถือหุ้น แผนการอบรม-สัมมนากรรมการ ธพส. และ 
แผนการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ ธพส.

ผช.นบ.

ฝอก.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 9 แผนการก ากับกิจการที่ดี (CG)
2.แผนเสริมสร้าง  คุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน

1.เพ่ือสนับสนุนการป้องกัน
ปราบปรามทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม
2.เพ่ือสนับสนุนการประเมิน 
ITA

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามแผน 

ร้อยละ 100 - 1.แผนปฏิบัติการสนับสนุนการประเมิน ITA.
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนการให้และเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง แสดง
บนเว็บไซต์ และปรับปรุงหรือพัฒนาแนวทาง, ขั้นตอน, 
วิธีการปฏิบัติงาน, ประกาศ, ค าสั่ง, กฎระเบียบของ 
ธพส. ที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.แผนสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ด้านการต่อต้าน
การทุจริตและคอรัปชั่น
อยู่ระหว่างด าเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริตเพ่ิมเติม โดยอบรมผ่านหลักสูตรสนับสนุน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) เพ่ือ
พัฒนาการด าเนินงาน

ผช.นบ.

ฝอก.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 9 แผนการก ากับกิจการที่ดี (CG)
3.โครงการการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (CG)

เพ่ือให้ ธพส.เป็นองค์กรที่
ส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สิน
ของรัฐให้เกิดประโยชน์ มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับถึง
ความมีประสิทธิภาพ และมี
การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยมุ่งเน้นการสร้าง
คุณลักษณะที่ส าคัญอัน
ประกอบด้วย ความซ่ือสัตย์ 
ความโปร่งใส ความเป็น
อิสระ ความรับผิดชอบต่อ
ภาระหน้าที่ และความเป็น
ธรรม

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามแผน 

ร้อยละ 100 - อยู่ระหว่างจัดท าแผนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
สื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว
และจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆเพ่ือแสดงถึงความ
เข้าใจว่าองค์กรและสังคมจะต้องอยู่ร่วมกันได้โดยมีการ
เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกับสื่อสารให้พนักงาน
รับทราบ

ฝกม.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2560

งบประมาณ
(ลบ.)

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ผู้รับผิดชอบ

แผน 10 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

1.โครงการกิจกรรมด้าน 
CSR

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม

ระดับความพึง
พอใจ

ร้อยละ 80 - ฝสอ. จัดกิจกรรม CSR ด าเนินการเป็นไปตาม
แผนฯ ดังนี้
- จัดกิจกรรมตักบาตรเช้าประจ าสัปดาห์ ทุกวัน
อังคารและพฤหัสบดี 

- จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 24-28 เม.ย.60
- จัดกิจกรรมนิทรรศการพระเทพฯ วันที่ 1-31
เม.ย. 60

- จัดกิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา 
วันที่ 4 และวันท่ี 9 พ.ค. 60

- จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติวันที่ 24พ.ค. 60
- จัดกิจกรรมเลี้ยงละศีลอด วันที่ 7 มิ.ย.60
- จัดกิจกรรม thank you party 
วันที่ 23 มิ.ย. 60

- จัดกิจกรรมอ านวยความสะดวกด้านทะเบียน
ราษฎร์ วันที่ 19 -23 และ 26-30 มิ.ย.60

ฝสอ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)
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ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2560

สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 
(ระหว่างเดือนมกราคม–มิถุนายน) จ านวน 10 แผนงาน  

(1) ด าเนินงานตามแผน 7 แผน คิดเป็นร้อยละ 70.00
(2) ด าเนินงานล่าช้า    3 แผน คิดเป็นร้อยละ 30.00


