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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย  (Land Development Plan)

1. โครงการพัฒนาพื้นที่

สวนขยายศูนยราชการ 

โซนซี

3.72 0.60 รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 อยูระหวางจัดทําขอมูลเพ่ิมเติม 

เชน ทางเลือกการระดมทุน เพื่อ

นําสงใหกระทรวงการคลังและ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติดําเนินการ

โครงการ

เปนไปตามแผน - ศวบ.

2. โครงการกอสรางอาคาร

สํานักงาน ซอยพหลโยธิน 

11 

261.61 - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 อยูระหวางลงนามสัญญาจาง

กอสราง 

ลาชากวาแผน เจรจาหาขอยุติผลกระทบ

การกอสรางชุมชน ซ่ึงได

ขอยุติแลว โดยมีเง่ือนไขให

ปรับเปล่ียนแบบบางสวน 

และกํ าหนดช ว ง เ วล า

ทํางานกอสรางเพ่ือไมใหมี

ผลกระทบ

ศวบ.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย  (Land Development Plan)

3. โครงการบริหารจดัการ

สนามกอลฟบางพระ

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 ปจจุบันอยูระหวางศึกษาขอมูล

โครงการฯ ในการบริหารระยะ

ยาว เพื่อความตอเนื่องในการ

บริหารจัดการโครงการหลัง

ส้ินสุดสัญญา 

เปนไปตามแผน - ฝตธ.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 2 แผนพัฒนาธุรกิจศูนยราชการ

1.แผนงานจดัสรรพ้ืนที่และ

จัดหาผูเชาพ้ืนท่ีพาณิชย

ประเภทพ้ืนท่ีสํานักงาน

เพ่ิมเติม

15.00 - - รายไดคาเชา

คาบริการ

- Occupancy Rate

- ระดับความพึงพอใจ

219 ลบ.

รอยละ 95

4.25

- รายไดคาเชาคาบริการพื้นท่ี

ธุรกิจศูนยราชการรวม 54.465 

ลานบาท สูงกวาเปา 1.292 ลาน

บาท 

- อยูระหวางดําเนินการตามแผน

จัดสรรพื้ นที่  จั ดหาผู เช าทํา

สัญญาเชาอาคารรัฐประศาสน

ภัก ดี  ศูนย อาหารและพื้ น ท่ี

ภายในอาคาร

- พ้ืนที่อาคารจอดรถ B การ

ปรับปรุงพ้ืนท่ีชั้น 5 ลาชากวา

แผน เนื่องจากลูกค ามีความ

ตองการใหจัดหาเฟอรนิเจอร

เพิ่มเติม จึงจําเปนตองขออนุมัติ

ขยายกรอบงบประมาณกอน

ดําเนินการจัดจาง

ลาชากวาแผน อยูระหวางเสนอ คกก. เพื่อ

พจิารณาอนุมัติขยายกรอบ

งบประมาณเพ่ิมเติมกอน

ดําเนินการจัดจางตอไป

ฝตธ.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 2 แผนพัฒนาธุรกิจศูนยราชการ

2.เพ่ิมปริมาณการใชพื้นที่

ลานอเนกประสงคและ

พื้นท่ีประชาสัมพนัธ

- - - รายไดคาเชา

คาบริการ

- Occupancy Rate

- ระดับความพึงพอใจ

219 ลบ.

รอยละ 95

4.25

- อยูระหวางดําเนินการตามแผน

เพ่ิมปริมาณการใช พ้ืนที่ ลาน

อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค แ ล ะ พื้ น ท่ี

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ อ า ค า ร รั ฐ

ประศาสนภักดี (อาคาร B) 

- รายไดคาเชา/บริการพ้ืนท่ีธุรกจิ

ศูนยราชการฯ รวม 54.194 ลบ. 

(เปาหมาย 54 ลบ.) สูงกว า

เปาหมาย 0.194 ลบ. เปนผลมา

จากการจัดสรรพ้ืนที่ เชาเพ่ิม                   

การขายพื้นที่ลานอเนกประสงค 

เปนไปตามแผน - ฝตธ.

3.ปรับราคาคาเชาและ

คาบริการพ้ืนที่พาณิชยให

เหมาะสม

- - อยูระหวางดําเนินการตามแผน

ปรับราคาคาเชาและพ้ืนที่

เปนไปตามแผน - ฝตธ.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 2 แผนพัฒนาธุรกิจศูนยราชการ

4.ปรับปรุงพ้ืนที่พาณิชย

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใหบริการ

- - - รายไดคาเชา

คาบริการ

- Occupancy Rate

- ระดับความพึงพอใจ

219 ลบ.

รอยละ 95

4.25

อยูระหวางดําเนินการตามแผน

ปรับปรุงพ้ืนท่ีพาณิชยเพื่อ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการใหบริการ

เปนไปตามแผน - ฝตธ.

5.สรางความรวมมือในการ

ใชพื้นท่ีรวมกับหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน

- - อยูระหวางดําเนินการตามแผน

สรางความร วมมือในการใช  

พ้ืนท่ีรวมกับหนวยงานภาครัฐ

และเอกชน

เปนไปตามแผน - ฝตธ.

6.สรางความสัมพันธผูเชา

เพ่ือรักษาฐานลูกคา

- - อยูระหวางดําเนินการตามแผน

จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธผู

เชาเพ่ือรกัษาฐานลูกคา

เปนไปตามแผน - ฝตธ.

7.พัฒนาศักยภาพบุคลากร

และเทคโนโลยีในการ

ใหบริการ

- - อยูระหวางดําเนินการตามแผน

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ   

บุคลากรและเทคโนโลยีในการ

ใหบริการ

เปนไปตามแผน - ฝตธ.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 3 แผนยกระดับมาตรฐานการบรกิาร

1. แผนยกระดับมาตรฐาน

การบริการ

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 ทบทวน ประเมิ น ปรับปรุ ง

มาตรฐานการบริการแลว ไดแก 

งานขับรถรับ-ส งภายในศูนย

ราชการฯ งานรักษาความสะอาด

ศูนยอาหาร และอยู ระหวาง

ศึกษาและประเมินหลักสูตรเพื่อ

ใชในการอบรมเพ่ิมเติม คาดวา

สามารถสามารถทําสัญญาจัดจาง

ไดภายในเดือนมิถุนายน 2561

เปนไปตามแผน - ศวบ.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร

- ดําเนินการกิจกรรมตามแผนมาตรฐานดานการบรหิารอาคารศูนยราชการฯ (ดานรักษาความปลอดภัย ม.ค.61-ธ.ค.61)

1.แผนงานการรวบรวมและ

ทบทวนกฎหมายและ

ขอบังคับที่เกี่ยวของกับ

การบริหารจดัการอาคาร

ศูนยราชการฯ ดานการ

รักษาความปลอดภัย 

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 - คณะทํางานฯ มอบหมายให 

นายเสนห ชุมปรีชา น.ส.อรุณ

ฉัตร หนูเจริญ และนายทศพร มี

ประเสริฐ เปนผูรับผิดชอบหลัก

ในการรวบรวมกฎหมายฯ ใหเปน

ปจจุบัน พรอมจัดทําทะเบียน

เอกสาร

- คณะทาํงานฯ รวมกันพิจารณา

ทบทวนและรวบรวมกฎหมาย

และขอบังคับดานการรักษา

ปลอดภยัท่ีเปนปจจุบนั

-  ใชพ้ืนท่ีในระบบ Intranet ของ 

ธพส. สําหรับรวมรวมกฎหมาย

ขอบังคับ

เปนไปตามแผน - ศวบ.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร

 - ดําเนินการกิจกรรมตามแผนมาตรฐานดานการบรหิารอาคารศูนยราชการฯ (ดานรักษาความปลอดภัย ม.ค.61-ธ.ค.61)

2 . แ ผ น ก า ร กํ า ห น ด

โครงสร างคณะทํ างาน

บริหารจัดการอาคารตาม

มาตรฐาน ดานการรักษา

ความปลอดภัย

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 ทบทวนคณะทํางานบริหาร

จัดการอาคารดานการรักษา

ความปลอดภัย และมี คํ าส่ั ง

บริษัท ธพส.ท่ี 135/2560 ลง

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 แตงต้ัง

คณะทํางานฯ พรอมกําหนด

อํานาจหนาที่แลว 

เปนไปตามแผน - ศวบ.

3.แผนการทบทวนและ

จัดทํานโยบายการจัดการ

อาคารดานการรักษาความ

ปลอดภยั

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 ในการประชุมคณะทํางานฯ ได

ทบทวนและจั ด ทํ านโยบาย

มาตรฐานการจัดการอาคาร ดาน

การรักษาความปลอดภัย เสนอ

กรรมการผูจัดการลงนามแลว 

และเผยแพรผานชองทางตางๆ 

เพื่อใหผูปฏิบัติงานรับทราบและ

ถือปฏิบัติ

เปนไปตามแผน - ศวบ.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร

 - ดําเนนิการกิจกรรมตามแผนมาตรฐานดานการบรหิารอาคารศูนยราชการฯ (ดานรักษาความปลอดภัย ม.ค.61-ธ.ค.61)

4.แผนการฝกอบรมดาน

การบริหารจัดการอาคาร

ด า น ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม

ปลอดภยั

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 อยูระหวางดําเนินการกําหนด

กลุมผูที่จะตองไดรับการอบรม

ดานการรักษาความปลอดภัย

เปนไปตามแผน - ศวบ.

5.แผนการส่ือสารและ

ประชาสัมพันธงานบริหาร

จัดการอาคารของ ธพส.

ด า น ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม

ปลอดภยั

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 คณะทํางานฯ ไดทบทวนความ

เพียงพอของขอมูลดานการรักษา

ความปลอดภั ยที่ มี อยู  และ

ตองการเผยแพร ผานชองทางท่ี

เหมาะสม

เปนไปตามแผน - ศวบ.

6.แผนปฏิบัติงานบริหาร

จัดการดานการรักษาความ

ปลอดภยั

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 ดําเนินการทบทวนเกณฑท่ีใชใน

การประเมินดานการรักษาความ

ปลอดภยัแลวเสร็จ 

เปนไปตามแผน - ศวบ.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร

 - ดําเนนิการกิจกรรมตามแผนมาตรฐานดานการบรหิารอาคารศูนยราชการฯ (ดานมาตรฐานอาคารย่ังยืน ม.ค.61-ธ.ค.61)

- อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร

ผู เชี่ยวชาญอาคารเขียว 

TREES –NC

- สงโครงการเขารับการ

ประเมินดานพลังงานและ

ส่ิงแวดลอม

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 - ส ง บุ ค ค ล า ก ร ท่ี เ ป น

กลุมเปาหมายไดเขารับการอบรม

หลักสูตรผูเชี่ยวชาญอาคารเขียว 

TREES –NC เขาอบรมรุน 19 

เม่ือวันท่ี12-13  มีนาคม 2561

-นําเสนอโครงการกอสรางอาคาร

สํานักงานแหงใหมเขารับการ

ประเมิ นด านพ ลั งง านและ

ส่ิงแวดลอม 

เปนไปตามแผน - ศวบ.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร

 - แผนการดูแลบํารุงรกัษา

1.แผนการดูแลบํารุงรักษา

เชิ งปองกัน(Preventive 

Maintenance)

241.21 7.72 รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 ดําเนินการไดตามแผน คิดเปน

รอยละ 100

เปนไปตามแผน - ศวบ.

2.แผนการดูแลบํารุงรักษา

เ ชิ ง แ ก ไ ข  ( Corrective 

Maintenance)

6.00 - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 ดําเนินการไดตามแผน คิดเปน

รอยละ 100

เปนไปตามแผน - ศวบ.

3. แผนปรับปรงุ 5.30 - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 ดําเนินการไดตามแผน คิดเปน

รอยละ 100

เปนไปตามแผน - ศวบ.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 5 แผนเสริมสรางภาพลกัษณองคกร

แผนเสริมสรางภาพลักษณ

องคกร

- - รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 อยูระหวางจัดกิจกรรม CSR

จัดทําแผนปรบัปรุงการ

ดําเนินงาน แผนการส่ือสาร

และประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานฯ

เปนไปตามแผน - ฝสอ.

แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM)

1. โครงการสรรหาบุคลากร

เชงิรุก(Recruitment 

Proactive)

- - มีคูมือการสัมภาษณ

อิงสมรรถนะใน

ตําแหนงท่ีเปนธุรกิจ

หลักของ ธพส.

มีรายงานผลการนํา

คูมือไปใชในการ

สัมภาษณ

Q3/2561 อยูระหวางดําเนินการพัฒนา

ระบบสรรหา (e-Recruitment) 

ไดแก แบบฟอรมใบสมัคร

ออนไลนผาน เว็บ DAD สามารถ

แนบ Resume และมีการอัด

คลิปวีดีโอดวยเวบ็ไซต ให

ผูสมัครตอบคําถามและแนะนํา

ตัวเบื้องตน

เปนไปตามแผน - ฝทค.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM)

2. โครงการประเมนิและ

พฒันาสมรรถนะบุคลากร 

(Assessment Capacity 

& Capability)

- - มากกวารอยละ 90

มีการประเมิน

ชองวางสมรรถนะ

และมีแผนและ

เคร่ืองมอืการพัฒนา

พนักงานรายบุคคล

> รอยละ

90

อยูระหวางดําเนินการจัดทํา

แผนการพัฒนาพนักงาน

รายบุคคล

เปนไปตามแผน - ฝทค.

3.ปรับโครงสรางองคกรให

สอด คลองกับภารกิจตาม

หลักเกณฑการบริหาร

จัดการที่ดี (Change 

Organization for 

Corporate Governance)

- - มีรายงานการ

ปรับปรุงโครงสราง

องครฯ ตอ คกก.

ธพส.

Q1/2561 ดําเนินการศึกษาดานโครงสราง

หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ

แลว อยูระหวางติดตามและ

ประเมินประสิทธิภาพ

เปนไปตามแผน - ฝทค.

4.โครงการประเมินคางาน

และบริหารคาตอบแทน 

(Job Evaluation & 

Compensation)

- - ปรับโครงสราง

เงินเดือนตามเวลาท่ี

กําหนด

Q1/2561 อยูระหวางดําเนินราง TOR จัด

จางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาขอมลู

รวบรวม JD และประเมินคางาน

เปนไปตามแผน - ฝทค.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM)

5.โครงการสํารวจความพงึ

พอใจและความผูกพันใน

งานของบุคลากร 

(Employee 

Engagement)

- - มีรายงานและ

เปรียบเทียบผล

สํารวจฯ และแผน

ดําเนินการเกี่ยวกับ

ความพงึพอใจ

ความผาสุกและ

ความผูกพนัในการ

ทํางานของพนักงาน

ธ.ค.2561 - อยูระหวางดําเนินการตามแผน

สํารวจความพึงพอใจและความ

ผูกพันในงานของบุคลากร 

- ทบทวนกิจกรรมและ

งบประมาณ เพ่ือจัดกิจกรรม

เสริมสรางความสัมพันธฯ

เปนไปตามแผน - ฝทค.

6.โครงการและแผนงาน

ตามท่ีคณะกรรมการ

กิจการสัมพันธ 

(Employee Relation)

- - 1.มรีายงานผลและ

ประเมินผล

ความสําเร็จของการ

จัดกิจกรรมสราง

ความสัมพันธ

2.มีการประชุม

คณะกรรมการ

กิจการสัมพันธอยาง

นอยเดือนละ 1 คร้ัง

ธ.ค.2561 - อยูระหวางดําเนินการตาม

แผนงานที่คณะกรรมการกิจการ

สัมพันธมอบหมาย

- อยูระหวางการทําแผนงานและ

จัดกิจกรรมและศึกษาปรับปรุง

สวัสดิการตามที่ประชุมเสนอ

เปนไปตามแผน - ฝทค.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 6 บริหารและพัฒนาบุคคล (HRD)

1.โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (Push 

Up HR System)

- - รายงานผลการ

ประเมินผลเสร็จ

ทันเวลา

Q4/2561 อยูระหวางดําเนินการศึกษาแนว

ทํางาน วิธกีารในการประเมินผล

การดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐานสากล และราง TOR 

เพ่ือจัดจางท่ีปรึกษา

เปนไปตามแผน - ฝทค.

2.โครงการพัฒนาภาวะ

ผูนําผูบริหารและพนักงาน

ทุกระดับเพ่ือรองรับการ

เปล่ียนแปลง (Leadership 

for Mega-Trend Phase 

2)

- - มากกวารอยละ 90

ผูบริหารและพนักงาน

ไดรบัการพัฒนาและ

ฝกอบรมในหลักสูตร

ท่ีเกี่ยวของกับการ

เปล่ียนแปลงในยุค

เศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทลั

มากกวา

รอยละ 90

อยูระหวางดําเนินการตาม

แผนพฒันาภาวะผูนําผูบริหาร

และพนักงาน

เปนไปตามแผน - ฝทค.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 6 บริหารและพัฒนาบุคคล (HRD)

3. โครงการพัฒนาระบบ

การจัดการความรูและการ

เปนองคกรแหงการเรียน

เรียน (Knowledge 

Management Phase 1)

- - มีระบบ KMS

รองรับกํารบริหําร

จัดกํารองคควํามรู

ของ ธพส.

Q4/2561 อยูระหวางดําเนินการศึกษาแนว

ทํางาน วิธกีารในการประเมินผล

การดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐานสากล และราง TOR 

เพ่ือจัดจางท่ีปรึกษา

เปนไปตามแผน - ฝทค.

4.โครงการสงเสริม

วัฒนธรรมองคกร (CUPIC)

- - มีแผนงาน โครงการ

และกิจกรรมเพื่อ

สงเสริมวัฒนธรรม

องคกร (CUPIC)

Q4/2561 อยูระหวางดําเนินการตาม

แผนพฒันาภาวะผูนําผูบริหาร

และพนักงาน

เปนไปตามแผน - ฝทค.

5.โครงการวางระบบการ

บริหารและพัฒนาผูสืบ

ทอดตําแหนงรองรับการ

เปล่ียนแปลงในอนาคต 

(Development 

Successors)

- - มีรายงานการ

ทบทวนหลักเกณฑ

และคุณสมบัติ

สําหรับสรรหาและ

คัดเลือกผูสืบทอด

ตําแหนง อยาง

ตอเนื่องทกุป

Q1/2561 ทบทวนหลักเกณฑแลวเสรจ็

อยูระหวางราง TOR จัดจางท่ี

ปรึกษา เพ่ือพัฒนา Successor 

และประเมินผล

เปนไปตามแผน - ฝทค.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 6 บริหารและพัฒนาบุคคล (HRD)

6.โครงการบริหารบุคลากร

ที่มีความสามารถสูง 

(Talent Capital)

- - มีระบบการบริหาร

จัดการบุคลากรที่มี

ความสามารถสูงท่ี

ไดรบัความเห็นชอบ

จาก ธพส.

รอยละ 100 อยูระหวางราง TOR จัดจางท่ี

ปรึกษา เพ่ือดําเนินการตาม

แผนพฒันาบุคลากรท่ีมี

ความสามารถสูงตามประเด็นทาง

ยุทธศาสตรและเปาหมายตาม

แผนธุรกิจองคกร

เปนไปตามแผน - ฝทค.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)

1.โครงการระบบบริหาร

องคกรและฐานขอมูล

- - - I-Process

สามารถใหบริการได

- E-Tax invoice

สามารถใหบริการได

2562 - อยูระหวางประสานงาน

หนวยงานภายใน-นอก เพื่อ

เตรียมความพรอมออกแบบ

ระบบเพ่ือเชื่อมตอกับภาครัฐ

- อยูระหวางสอบถามความ

ตองการผูใชงาน เพื่อรวบรวม

และออกแบบการพัฒนาระบบ

เปนไปตามแผน - ฝทส.

2. โครงการระบบ

สารสนเทศสําหรับการ

ใหบริการ

2.00

1.00

- 1.Smart website 

สามารถใชบริการได

2.Mobile 

Application

สามารถใชบริการได

ม.ิย. 2561

ก.ค. 2561

-ชะลอการดําเนินงานโครงการ 

ปจจุบันอยูระหวางจดัทํา TOR

- อยูระหวางจัดทํา TOR

เปนไปตามแผน - ฝทส.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)

3.โครงการระบบ 

Infrastructure และ

โครงขายคอมพิวเตอร

0.50

2.50

5.00

- 1.จัดหาเคร่ือง

คอมพิวเตอร

2.Network for

new office

3. Core Network 

Switch

4.โครงการจดัทํา

ระบบส่ือสารสารเทศ 

เม.ย.2561

ม.ิย.2561

ม.ค.2562

 ธ.ค.2561

- กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง

- กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง

- อยูระหวางจัดทํา TOR

- โครงการจัดทาํระบบส่ือสาร

  สารเทศ อยูในกระบวนการ 

  จัดซ้ือจัดจาง

  

เปนไปตามแผน

เปนไปตามแผน

เปนไปตามแผน

เปนไปตามแผน

-

-

-

-

ฝทส.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)

4.โครงการระบบความ

ปลอดภยัมาตรฐานและ

การเชื่อมโยง

4.50

3.50

- 1.Cyber Security

System

2.Improve Security 

Attack

พ.ค. 2561

ก.ย. 2561

- อยูในกระบวนการจัดซ้ือจดัจาง

- อยูระหวางจัดทํา TOR

เปนไปตามแผน - ฝทส.

5.โครงการระบบพัฒนา

ความรูและบุคลากรดาน

ดิจิทลั

- - 1.Digital Workforce

Training

2.KM to Innovation

3.E-learning

ธ.ค.2561 อยูระหวางดําเนินการพัฒนา

ความรูบุคลากรดานดิจิทัล

เปนไปตามแผน - ฝทส.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ

1.แผนการเงินและ 

งบประมาณ

- - - รอยละการเบิกจาย

งบประมาณตามแผน

- EBITDA

รอยละ 100

1,309 ลบ.

 

-ดําเนินการทบทวนขอเสนอ

งบประมาณ ประจําปเสนอ 

คณะกรรมการ และสศช. ตาม

กําหนด 

-รายงานผลประกอบการดาน

การเงิน การใชจายงบประมาณ 

และผลการเบิกจายเงินลงทนุ ตอ

คณะกรรมการเพือ่ทราบ เปนราย

ไตรมาส 

เปนไปตามแผน - ฝบช.

ฝกง.

2.แผนงบประมาณ - - - จัดทําขอเสนองบ

ประมําณประจําป 

ปรับปรุง

- จัดใหมีการประชุม

ติดตามแผนเบิกจาย

รายเดือน

ต.ค.2560

8 ครั้ง / ป

- อยูระหวางดําเนินการตามแผน

งบประมาณเพ่ือติดตามการใช

จายงบประมาณ รายงาน 

คกก.ธพส.รายไตรมาส

เปนไปตามแผน - ฝบช.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ

3.แผนบริหารการเงิน 

ระยะส้ัน ระยะยาว  ใหเกิด

ประสิทธิภาพ

- - - ระดับความสําเร็จใน

การจัดสงแผน สบน.

- มีการคาดการณดาน

การเงินใหสอดคลอง

กับสภาพคลองของ

องคกรตาม

สถานการณ

ม.ีค.

3 

สถานการณ

- อยูระหวางดําเนินการตามแผน

บริหารการเงิน ปจจุบนัได   

แผนการกูเงินและแผนบริหารหนี้

ไดผานความเห็นชอบ คกก.ธพส. 

แลว และไดจัดสงแผนดังกลาว

ให สบน. เรียบรอยแลว

เปนไปตามแผน - ฝกง.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ

4.แผนแสวงหาคูความ

  รวมมือเพื่อการพัฒนา

  บริการดานการเงิน

- - ระดับความสําเร็จใน

การหาพันธมิตรดาน

การเงิน

2 สถานบัน

การเงิน

- อยูระหวางดําเนินการวเิคราะห 

รวบรวมความตองการเงินกูหา

พันธมติร ในการสนับสนุนดาน

การเงินเพ่ือเตรียมความพรอม

รองรับการหาแหลงเงินทนุ

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยาย

ศูนยราชการโซนซี

เปนไปตามแผน - ฝกง.

5.แผนการบริหาร

  จัดการดานการเงิน

- - ความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบ EDC

ธ.ค.60 - การเชื่อมโยงระบบ เตรียม

ความพรอมโดยประสานการ

ทํางานรวมกับธนาคาร

เพ่ือที่จะใหเชื่อมโยงระบบ 

เปนไปตามแผน - ฝกง.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 9 แผนการกํากับดูแลกิจการที่ดี

1.โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีของ

คณะกรรมการ ธพส.

- - -รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

-ระดับคะแนน

ประเมินองคกรดาน

บทบาทคณะกรรมการ

รอยละ 100

4.10

- อยูระหวางดําเนินการตาม

แผนพฒันาตนเองของกรรมการ

และแผนประชุมคณะกรรมการ 

เปนไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ

2.โครงการพัฒนา

กระบวนการบริหารจดักา

องคกรใหมีมาตรฐานตาม

แนวทาง ITA

- - -รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

-ระดับคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการ

ดําเนินงาน

รอยละ 100

มากกวา 

80-100

- พัฒนากระบวนการตรวจสอบ

บุคคลท่ีเกี่ยวโยงดวยระบบ IT 

- จัดทําหลักสูตร E-learning : 

ITA CG จรรยาบรรณทางธรุกจิ

เปนไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ

3.โครงการศึกษาการจดัทํา

ขอตกลงคุณธรรม

- - -รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

-ระดับคะแนน

ประเมินองคกรดาน

บทบาทคณะกรรมการ

รอยละ 100

4.10

- อยูระหวางศึกษาและจัดทํา

ขอตกลงคุณธรรม จัดทําคูมือ    

เผยแพร ดําเนินการ และทบทวน

คูมือ

เปนไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 9 แผนการกํากับดูแลกิจการที่ดี

4.โครงการยกระดับองคกร

ยั่งยืนดวยมาตรการสีเขียว

- - -รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

รอยละ 100 - อยูระหวางศึกษามาตรการสี

เขยีวและทบทวนบริบทในการ

พัฒนาของ ธพส. 

เปนไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ

5.โครงการนํานโยบายดาน

การกํากับดูแลกิจการที่ดี

ไปสูการปฏบิัติ

- - -ระดับคะแนน

ประเมินองคกรดาน

บทบาทคณะกรรมการ

-ระดับคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการ

ดําเนินงาน

4.10

มากกวา 

80-100

-  ทบทวนคูมือดาน CG และ

แนวทางปฏิบติัดาน COI 

เผยแพรผูบริหารและพนักงาน

รับทราบและถือปฏิบัติ 

-  จัดต้ังศูนยและดําเนินการศูนย

ตอตานทุจริตคอรรัปชั่น จัดทํา

กิจกรรมการสงเสริมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี

เปนไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ

6.โครงกาพัฒนาระบบ 

Compliance

- - -รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

-ระดับคะแนน

ประเมินองคกรดาน

บทบาทคณะกรรมการ

รอยละ 100

4.10

- อยูระหวางศึกษาระบบ 

Compliance และจดัทํา 

Compliance Policy

เปนไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 9 แผนการกํากับดูแลกิจการที่ดี

7.โครงการเสริมสรางธรร

มาภิบาลใหแก

ผูประกอบการ

- - -รอยละดําเนินงาน

ตามแผน

-ระดับคะแนน

ประเมินองคกรดาน

บทบาทคณะกรรมการ

รอยละ 100

4.10

- อยูระหวางกําหนดหัวเรื่องท่ีจะ

ใหความรู จัดกิจกรรม และ

ประเมินผล

เปนไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ

8.กิจกรรมสรางเครือขาย

ธรรมาภิบาล

- - - อยูระหวางศึกษาขอมลูเพื่อ

ดําเนินการตามแผนสราง

เครือขายธรรมาภิบาล

เปนไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ

9.ยกระดับรายงานการ

เปดเผยขอมูล/รายงาน

ประจําปดาน CG ให

เปนไปตามแนวทาง GRI 

และรัฐบาล

- - - อยูระหวางจัดทํานโยบายกรอบ

แนวทางตามแนวทางในการ

เปดเผยขอมูล (สคร.ตลท.GRI 

ภาครัฐ) และดําเนินการปรับปรุง

งาน

เปนไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 10 แผนความความรับผิดชอบตอสังคม

1. โครงการ CSR AFTER 

PROCESS

- - -ระดับความพึงพอใจ

ผูเขารวมกิจกรรม/

ผูใชบริการ

-รับฟงความคิดเห็น

จากผูมีสวนไดเสีย 

ไมตํ่ากวา 

4.00

ไดอนุมัติ

แผน

ปรับปรุง

จาก คกก.

- ดําเนินการจัดกิจกรรมดังนี้

1. ตักบาตรประจําสัปดาห ทุก

   วันองัคารและพฤหัสบดี

2. ออมบุญ ตอนรับปใหม 

   วันท่ี 5 และ 9 มกราคม 2561

   วันมาฆบูชา วันที่ 23 และ 27 

   กุมภาพันธ 2561

3. บริจาคโลหติ วนัที่ 22-23 

   และ 24-25 มกราคม 2561

4. วันเด็ก วันท่ี 13 มกราคม 

   2561

5. วันแหงความรักกับสํานักเขต

    หลักส่ีวันท่ี 14 กุมภาพันธ 

    2561

เปนไปตามแผน - ฝสอ.

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)

เบิกจาย  

(ลบ.)
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย

ป 2561 
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 สถานะ

ขอเสอแนะการ

ปรับปรุงพัฒนา
ผูรับผิดชอบ

แผน 11 แผนบริหารจัดการดานความเสี่ยง

1.แผนบริหารความเส่ียง - - -จํานวนกระบวนการ

ท่ีไดรับการปรับปรุง

-คะแนนการบริหาร

จัดการความเส่ียง

2

สูงกวา                

ปกอน

- อยูระหวางดําเนินการทบทวน

กระบวนการบริหารความเส่ียง 

และจดัทําแผนความเส่ียงระดับ

องคกร และติดตามผล

ดําเนินงานรายไตรมาส

เปนไปตามแผน - สวนบริหาร

ความเส่ียง

และควบคุม

ภายใน

ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561 (ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม)
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ผลการดาํเนินงานแผน/โครงการ ป 2561

สรุปความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2561

(ระหวางเดือนมกราคม–มีนาคม) จํานวน 11 แผนงาน  

        ดาํเนินงานตามแผน       9  แผน คิดเปนรอยละ 81.81

           ดําเนินงานลาชากวาแผน     2        แผน         คิดเปนรอยละ    18.19


