


แผน/โครงการประจ าปี 2563
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  (Land Development Plan)

1. โครงการพัฒนาพื้นท่ีส่วนขยาย

ศูนย์ราชการ โซนซี

30,000 เบิกจ่ายเงินลงทุน
โครงการปี 2563 
ณ ม.ิย. 790.90 

ล้านบาท 

ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 - งานท่ีปรึกษา จ านวน 5 งาน ปัจจุบันอยู่
ระหว่างด าเนินงานตามแผน 
- งานจัดจ้าง จ านวน 3 งาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามแผนงานจัดซ้ือจัดจ้าง
- งานก่อสร้าง จ านวน 3 งาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง ได้แก่ เสาเข็มทิศเหนือ 
ผลงาน 86.36% และเสาเข็มทิศใต้ ผลงาน 
83.52% งาน Basement ผลงาน 1.99% 
ล่าช้ากว่าแผน

ล่าช้ากว่าแผน - ร้อยละความส าเร็จ 
ตามแผนงานร้อย
ละ 100

- ร้อยละการเบิกจ่าย
งบลงทุนร้อยละ   
100

เตรียมความพร้อมและเรง่รดัท า

ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ออกแบบ และ งานก่อสร้าง ให้

เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้

ฝวค.

กรอบระยะเวลา

โครงการ

(ปี 62-67)

2. โครงการก่อสรา้งอาคารส านักงาน 

ซอยพหลโยธิน 11

261 เป็นไปตามแผน ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ผลงานก่อสร้าง ณ วันท่ี 21 ก.ค. 2563 มี
ผลงานสะสมเท่ากับ 100% 

เป็นไปตามแผน - ร้อยละความส าเร็จ 
ตามแผนงานร้อย
ละ 100

- ร้อยละการเบิกจ่าย
งบลงทุนร้อยละ   
100

ฝวค.

กรอบระยะเวลา

โครงการ

(ปี 61-62)

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  (Land Development Plan)

3. โครงการบริหารจดัการสนาม

กอล์ฟบางพระ

- - - ร้อยละความส าเรจ็ 

ตามแผนงาน

ร้อยละ 100 ธพส. จ้างเอกชน บริษัท เกาะล้านฯ 
เข้าบริหารโครงการฯ ระยะเวลา 30
เดือนเริ่มตั้งแต่วันท่ี 13 ต.ค. 2560
- 12 เม.ย. 2564 (ขยายครัง้ท่ี 4) 

ต่ ากว่าเป้าหมาย - ร้อยละความส าเรจ็ 

ตามแผนงานร้อยละ 

100

- ผลกระทบจาก COVID - 19 

ปิดให้บริการ ธพส. จึงขอ

ทบทวนเป้าหมายรายได้จาก) 

เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ

ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น

ฝกต.

4. ศึกษาโครงการใหม่ โครงการศูนย์

ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติฯ 

- - - ร้อยละความส าเรจ็ 

ตามแผนงาน

ร้อยละ 100 กรมธนารักษ์มอบให้ ธพส. เข้า
ด าเนินการบริหารศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันท่ี 15
เม .ย .  2562 และขอรั บการ
สนับสนุนงบประมาณในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมจากกรมธนารักษ์

ต่ ากว่าเป้าหมาย - ร้อยละความส าเรจ็ 

ตามแผนงานร้อยละ 

100

ผลักดันมาตรการส่งเสริมการ

จัดงานของศูนย์ประชุมและ

แสดงสินค้าฯ หลังการแพร่

ระบาด COVID-19 และขอ

ทบทวนเป้าหมายรายได้จาก) 

เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ

ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น

ฝกต.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  (Land Development Plan)

5. โครงการอาคารอเนก

ประสงค์กรมสรรพสามิต

- - - ร้อยละด าเนินงานตาม
แผน
- สร้างมูล่าเพ่ิมทรัพย์สิน
ของรัฐ 

ร้อยละ 100
8% ต่อปี

กรมสรรพสามิตได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ ธพส. เมื่อ
วั น ท่ี  25 พ .ค .  2563 ปั จจุ บั น
กรมธนารักษ์และกระทรวงการคลัง
พิจารณาเห็นชอบแล้ว และอยู่
ระหว่างส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ ง ชาติ
พิจารณา  อนุมัติงบลงทุนโครงการ 

เป็นไปตามแผน - ร้อยละความส าเรจ็ 

ตามแผนงานร้อยละ 

100

- สร้างมูลค่าเพิ่ม 

ทรัพย์สินของรัฐ 8% 

ต่อปี

ติ ด ต า ม ก า ร เ ส น อ

กระทรวงการคลัง เพ่ือเสนอ 

สศช. ขออนุมัติด าเนินงาน

โครงการต่อไป

ฝพธ.

6. ศึกษาโครงการใหม่ - - - ร้อยละด าเนินงานตาม
แผน
- สร้างมูล่าเพิ่มทรัพย์สิน
ของรัฐ 

ร้อยละ 100
8% ต่อปี

ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล
โครงการ

เป็นไปตามแผน - ร้อยละความส าเรจ็ 

ตามแผนงานร้อยละ 

100

- สร้างมูลค่าเพิ่ม 

ทรัพย์สินของรัฐ 8% 

ต่อปี

ฝพธ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 2 แผนพัฒนาธุรกิจศูนยร์าชการ

1.จัดสรรพื้นท่ีส านักงาน ธพส. เดิม

ให้หน่วยงานเช่าเป็นส านักงาน

- - - ร้อยละความส าเร็จตาม
แผนงาน

- รายได้จากการจัดสรร
พื้นท่ีพาณิชย์ 

- Occupancy Rate

- ระดับความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการพื้นท่ีพาณิชย์

ร้อยละ 100

166 ล้านบาท

ร้อยละ 95

4.00

ด าเนินการแล้วเสร็จ เริ่มจัดเก็บรายได้
แล้ว

เป็นไปตามแผน - ร้อยละความส าเรจ็ 

ตามแผนงานร้อยละ 

100

- รายได้จากการ

จัดสรร พื้นท่ีพาณิชย์

166 ล้านบาท

- Occupancy Rate 

ร้อยละ 95

- ระดับความพึงพอใจ

ผู้ใช้บริการพื้นท่ี

พาณิชย์ 4.00

ฝกต.

2.แผนจัดหาผู้ใช้บริการพื้นท่ีลาน

อเนกประสงค์

- ด้านรายได้ค่าเช่าค่าบริการพื้นท่ีธุรกิจ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (ม.ค.-
มิ.ย.2563) 98.680 ล้านบาท สูงกว่า
เป้าหมาย 8.398 ล้านบาท 
-รายได้จากการจัดสรรพื้นท่ีลาน
อเนกประสงค์ (ม .ค .-มิ .ย.2563) 
12.144 ลา้นบาท สงูกวา่เปา้หมาย

สูงกว่าเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค

ได้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ส่งผล

กระทบท าให้รายได้ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย

แนวทางแก้ไข

จัดท ารายงานข้อมูลผลกระทบ

จากสถานการณแ์พร่ระบาด

ของโรค COVID-19 ต่อ สคร.

และกระทรวงการคลัง เมื่อวันท่ี 

29 มิ.ย. 2563

ฝกต.

3.แผนจัดหาผู้ใช้บริการพื้นท่ี

ประชาสัมพันธ์

- ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร จั ด ส ร ร พื้ น ท่ี
ประชาสัมพันธ์ (มกราคม-มิถุนายน 
2563)  3 .640 ล้ านบาท สู งกว่ า
เป้าหมาย 1.255 ล้านบาท (เป้าหมาย 
2.380 ล้านบาท)

สูงกว่าเป้าหมาย ฝกต.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 2 แผนพัฒนาธุรกิจศูนยร์าชการ

4.แผนสร้างความร่วมมือในการใช้

พื้นท่ีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน

- - - ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนงาน

- รายได้จากการจัดสรร
พื้นท่ีพาณิชย์ 

- Occupancy Rate

- ระดับความพึงพอใจ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร พื้ น ท่ี
พาณิชย์

ร้อยละ 100

166 ล้านบาท

ร้อยละ 95

4.00

- จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงาน ภาครัฐ โครการหลวงใช้พื้นท่ี
ประชาสัมพันธ์ เพื่อจ าหน่ายสิ้นค้าและ
ผลิตภัณฑ์ เมื่อวันท่ี 12 และ 26 ก.พ. 
2563 วันท่ี 19 มี.ค. 2563 ส าหรับไตร
มาสท่ี 2 เลื่อนการจัดกิจกรรม เน่ืองจาก
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เป็นไปตามแผน - ร้อยละความส าเรจ็ 

ตามแผนงานร้อยละ 

100

- รายได้จากการ

จัดสรร พื้นท่ีพาณิชย์

166 ล้านบาท

- Occupancy Rate 

ร้อยละ 95

- ระดับความพึงพอใจ

ผู้ใช้บริการพื้นท่ี

พาณิชย์ 4.00

ปัญหา/อุปสรรค

ได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโค

โรนา 2019 (COVID-19)

ส่งผลกระทบท าให้รายได้ไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย

แนวทางแก้ไข

จัดท ารายงานข้อมูลผลกระทบ

จากสถานการณแ์พร่ระบาด

ของโรค COVID-19 ต่อ สคร.

และกระทรวงการคลัง เมื่อ

วันท่ี 29 มิ.ย.2563

ฝกต.

5.แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้เช่าเพื่อ

รักษาฐานลูกค้า

- เลื่อนการจัดกิจกรรม เน่ืองจากได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 

เป็นไปตามแผน ฝกต.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 2 แผนพัฒนาธุรกิจศูนยร์าชการ

6.แผนปรับปรุงซ่อมแซมพื้นท่ี

พาณิชย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

ให้บริการ

- - - ร้อยละความส าเร็จตาม
แผนงาน

- รายได้จากการจัดสรร
พื้นท่ีพาณิชย์ 

- Occupancy Rate

- ระดับความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการพื้นท่ีพาณิชย์

ร้อยละ 100

166 ล้านบาท

ร้อยละ 95

4.00

- ง านปรั บปรุ ง พื้ น ท่ี อ าคา ร  A 
ด าเนินการแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงพื้นท่ีจอดรถบริเวณชั้น 
5 สถานะเป็นไปตามแผน ปัจจุบันอยู่
ระหว่างจัดท า TOR

เป็นไปตามแผน - ร้อยละความส าเรจ็ 

ตามแผนงานร้อยละ 

100

- รายได้จากการจัดสรร 

พื้นท่ีพาณิชย์166 ล้าน

บาท

- Occupancy Rate 

ร้อยละ 95

- ระดับความพึงพอใจ

ผู้ใช้บริการพื้นท่ีพาณิชย์ 

4.00

ฝกต.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 3 แผนสรา้งความสัมพันธ์ผู้มีสว่นได้เสีย 

1. โครงการจัดท าแผนแม่บทสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

- - - ร้อยละความส าเร็จตาม
แผนงาน

- จัดท าแผนแม่บทด้าน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ร้อยละความส าเร็จของ
กิจกรรมสร้างการรับรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ /
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

-ระดับความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

- ร้อยละความส าเร็จของ
การจัดท าแผนปรับปรุง
การด าเนินงานจากผล
ส ารวจความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการศูนย์ราชการ

ร้อยละ 100 

มี.ค. 2563

ร้อยละ 100 

ประเมินผลส ารวจ
ความพึงพอใจและ

น ามาปรับปรุง

ได้รับอนุมัติจาก 
คกก. ธพส.

- ด าเนินการเป็นไปตามแผนงาน 
ดังน้ี
1. ระบุผู้มีส่วนได้เสีย
2. จัดล าดับความส าคัญผู้มีส่วน

ได้เสีย
3. ระบุประเด็นระหว่างผู้มีส่วน

ได้เสีย
4. แผนสร้างความสัมพันธ์

กับผู้มีส่วนได้เสีย

เป็นไปตามแผน - ร้อยละความส าเรจ็ 
ตามแผนงานร้อยละ 
100

- จัดท าแผนแม่บทด้าน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียแล้วเสร็จ ม.ีค. 
2563
- ร้อยละความส าเรจ็ของ
กิจกรรมสรา้งการรบัรู้ความ
เข้าใจ/ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ร้อยละ 100
-ระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้เสียประเมินผลส ารวจ
ความพึงพอใจและน ามา
ปรับปรุง
- ร้อยละความส าเรจ็ของการ
จัดท าแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานจากผลส ารวจ
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์
ราชการฯ ได้รับอนุมัติจาก 
คกก. ธพส.

ฝสอ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุง

พัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 3 แผนสรา้งความสัมพันธ์ผู้มีสว่นได้เสีย 

2.โครงการเสริมสรา้งภาพลักษณ์

องค์กร

- - - ร้อยละความส าเร็จตาม
แผนงาน

- จัดท าแผนแม่บทด้าน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ร้อยละความส าเร็จของ
กิจกรรมสร้างการรับรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ /
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

-ระดับความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

- ร้อยละความส าเร็จของ
การจัดท าแผนปรับปรุง
การด าเนินงานจากผล
ส ารวจความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ

ร้อยละ 100 

มี.ค. 2563

ร้อยละ 100 

ประเมินผลส ารวจ
ความพึงพอใจและ

น ามาปรับปรุง

ได้รับอนุมัติจาก 
คกก. ธพส.

- กิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจ/
ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการสร้างการรับรู้
ความเข้าใจ/ประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยการ
เน้นใช้สื่อออนไลน์ เพื่อความรวดเร็วใน
การรับรู้ข่าวสาร ผ่าน Facebook ของ
ศูนย์ราชการฯ
- กิ จกรรมยกระดั บความพึ งพอใจ
ผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ ด าเนินการตาม
แผนดังน้ี
- จัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงานจาก
ผลส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์
ราชการฯ ผ่านการเห็นชอบจาก คกก. 
ธพส. เมื่ อวันท่ี 25 มี .ค. 2563 และ
รายงานผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ต่อ 
คกก.ธพส. เมื่อวันท่ี 27 พ.ค. 2563
- จัดท ามาตรฐานการบริการ ได้จัดท า
มาตรฐานการบริการลูกค้าสัมพันธ์ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทบทวน บริหาร
จัดการเรื่อง

เป็นไปตาม
แผน

- ร้อยละความส าเรจ็ 
ตามแผนงานร้อยละ 
100

- จัดท าแผนแม่บทด้าน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียแล้วเสร็จ ม.ีค. 
2563
- ร้อยละความส าเรจ็ของ
กิจกรรมสรา้งการรบัรู้ความ
เข้าใจ/ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ร้อยละ 100
-ระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้เสียประเมินผลส ารวจ
ความพึงพอใจและน ามา
ปรับปรุง
- ร้อยละความส าเรจ็ของการ
จัดท าแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานจากผลส ารวจ
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์
ราชการฯ ได้รับอนุมัติจาก      
คกก. ธพส.

ฝสอ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร

4.1 แผนการบ ารุงรักษาเชิงแก้ไข และเชิงปรับปรุง เพื่อบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ

งานบ ารุงรักษาระบบวิศวกรรม
ประกอบอาคาร

94.40 11.63 - ร้ อ ย ล ะ
ความส าเร็จตาม
แผนงาน

- ระดับความพึ ง
พอใจ

ร้อยละ 100 

เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน

จ านวนงานท้ังหมด 16 งาน สถานะเป็น              
ไปตามแผน 

เป็นไปตามแผน - ร้อยละความส าเรจ็ 

ตามแผนงานร้อยละ 

100

- ระดับความพึงพอใจ

เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน

เร่งรัดก ากับกระบวนจัดท า 

TOR จัดซ้ือจัดจ้างและการ

ด าเนินงานของผู้รับจ้างให้

เป็นไปตามแผนงาน

ฝวค. ฝบอ.

งานโครงสร้าง และงาน
สถาปัตยกรรม

ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน เป็นไปตามแผน

งานตกแต่งสถาปัตยกรรม และ
สิ่งแวดล้อมในห้องน้ า

ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน เป็นไปตามแผน

งานจราจร และความปลอดภัย ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน เป็นไปตามแผน

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร

4.2 แผนศึกษามาตรฐานการบริหารอาคาร และมาตรฐานบริการ

มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม

-ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนงาน

- ระดับความพึ ง
พอใจ

ร้อยละ 100 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

- สถานะเป็นไปตามแผน 
- ด้านสิ่งแวดล้อม ธพส. ได้จัดประกาศ
นโยบายด้านการจัดการน้ าเสียเลขท่ี 
032/2563 เมื่อวันท่ี 24 มิ.ย . 2563 
และค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการ
บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย และ
ได้เผยแพร่นโยบายพร้อมค าสั่งแต่งตั้ง                 
- ด้านพลังงาน ธพส. ได้รับหนังสือ
รับรองการตรวจประมินแบบอาคารเพื่อ
ก า ร อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น ข อ ง อ า ค า ร
ส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 จากกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลั งาน (พพ . )  กระทรวงพลั ง งาน 
ผลสรุปอาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน
11 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด

เป็นไปตามแผน - ร้อยละความส าเรจ็ 

ตามแผนงานร้อยละ 

100

- ระดับความพึงพอใจ

เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน

ฝวค. ฝบอ.

ยกระดับคุณภาพบริการ - สถานะเป็นไปตามแผนส ปัจจุบันอยู่
ระหว่างก าหนดแผนอบรม Outsource 

เป็นไปตามแผน เร่งรัดก ากับกระบวนจัดท า 

TOR จัดซ้ือจัดจ้างและการ

ด าเนินงานของผู้ รับจ้างให้

เป็นไปตามแผนงาน

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1.การจัดท าแผนแม่บทและแผน

ประจ าปี

- - - ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารและพัฒนาทุน 
มนุษย์ 

- ร้อยละความส าเร็จตาม
แผนงาน

ต.ค. 2563

ร้อยละ 100 

- จัดท าขอบเขตงานท่ีปรึกษาแล้วเสร็จ
- จัดท าแผนแม่บทด้านการบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

- วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก                         
ท่ีมีผลกระทบต่อด้านการบริหารบริหารทุน
มนุษย์

- สรุปผลการด าเนินการตามแผนแล้ว                  
ปั จ จุ บั นอยู่ ร ะหว่ า งน า เ สนอผลการ
ด าเนินงาน ต่อคณะอนุกรรมการ

เป็นไปตาม
แผน

- ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารและพัฒนาทุน 
มนุษย์ต.ค. 2563
- ร้อยละความส าเรจ็ 
ตามแผนงานร้อยละ 
100

ฝทบ.

2.โครงการบรหิารอัตราก าลังให้

สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร

- - - ระดับความส าเร็จของ
การบริหารอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับโครงสร้าง
องค์กรเกิดการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร
ตามแผนอัตราก าลัง ม.ค. 
2563

- ร้อยละความส าเร็จตาม
แผนงาน

ม.ค. 2563

ร้อยละ 100 

- ทบทวนจัดท าโครงสร้างองค์กรแล้วเสร็จ
- ชะลอการสรรหาอัตราก าลังชั่ วคราว 
เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19
- เลื่อนระดับพนักงาน ตามค าสั่ง ธพส.                 
ท่ี 171/2563 ลว. 10 มิ.ย. 2563 เรื่อง เลื่อน
ระดับต าแหน่งพนักงาน

เป็นไปตาม
แผน

- ระดับความส าเร็จของ
การบริหารอตัราก าลังให้
สอดคล้องกับโครงสร้าง
องค์กรเกิดการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร
ตามแผนอัตราก าลัง ม.ค. 
2563
- ร้อยละความส าเรจ็ 
ตามแผนงานร้อยละ 
100

ฝทบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3.โครงการบรหิารค่าตอบแทนและ

สิทธิประโยชน์

- - - ระดับความส าเร็จของการ
บริหารค่าตอบแทนและ
สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์  โ ด ย มี 
สรุปผลส ารวจการจ่าย
ค่ า ต อ บแ ทน แ ล ะ สิ ท ธิ
ประโยชน์

- ร้อยละความส าเร็จ 
ตามแผนงาน

- ระดับความพึงพอใจของ
พนักงาน

ธ.ค. 2563

ร้อยละ 100

เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน

- จัดจ้างท่ีปรึกษา โดยได้ด าเนินการจัดท า
และขออนุมัติขอบเขตงานและก าหนด
ราคากลาง งานจ้างท่ีปรึกษาโครงการ
ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปี 2563 แล้วเสร็จ 
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ใน
องค์กรคู่เทียบ

เป็นไปตาม
แผน

- ระดับความส าเร็จของ
การบริหารค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ โดย
มี สรุปผลส ารวจการจ่าย
ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ ธ.ค. 2563

- ร้อยละความส าเร็จ 
ตามแผนงานร้อยละ 
100

- ระดับความพึงพอใจ
ของพนักงานเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน

ฝทบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุง

พัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

4.โครงการพัฒนาบุคลากรและ

ส่งเสริมการเรยีนรู้ (Development 

& Learning)

- - - ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรและส่งเสริม
ก า ร เ รี ย น รู้  ส อ ดค ล้ อ ง กั บ
สมรรถนะ 

- ร้อยละความส าเร็จตามแผนงาน

-ระดับCompetency Gap ของ
พนักงาน

ธ.ค. 2563

ร้อยละ 100

ลดลงจากปี
ท่ีผ่านมา

- จัดสัมมนาผู้บริหารเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
รวมท้ังวิเคราะห์สมรรถนะรายต าแหน่ง              
ท่ีจ าเป็นต่อธุรกิจท้ังในปัจจุบันและใน
อนาคต รวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อวันท่ี 19 มิ.ย. 
2563
- จัดท าแผนฝึกอบรมระยะสั้นแล้วเสร็จ เมื่อ
ไตรมาส 1/2563
- จัดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร HR for Non-HR : Leader & 
Leading Change เมื่อวันท่ี 16 มี.ค. 2563
และทดสอบวัดความรู้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
รายงานผลการจัดฝึกอบรมต่อกรรมการ
ผู้จัดการแล้วเสร็จ

เป็นไปตาม

แผน

- ระดับความส าเร็จใน

การจัดท าแผน

พัฒนาบุคลากรและ

ส่งเสริมการเรยีนรู้ 

สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ธ.ค.2563

- ร้อยละความส าเรจ็ 

ตามแผนงานร้อยละ  

100

- ระดับ Competency   

Gap ของพนักงาน

ลดลงจากปีท่ีผ่านมา

ฝทบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุง

พัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

5.โครงการบรหิารจัดการผู้มี

ศักยภาพสูง (Talent 

Management)

- - - ระดับความส าเร็จของโครงการ 
จัดท าแผนบริหารจัดการผู้ มี
ศักยภาพสูง 

- ร้อยละความส าเร็จของการ
บริหารจัดการของผู้มีศักยภาพสูง 
(Talent) ตามแผน

ก.ย. 2563

มากกว่า
ร้อยละ 80

- จัดจ้างที่ปรึกษา โดยได้ด าเนินการจัดท า
และขออนุมัติขอบเขตงานและก าหนดราคา
กลาง งานจ้างท่ีปรึกษาโครงการทบทวนและ
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 
2563 แล้วเสร็จ ตามบันทึกข้อความท่ี 
ฝทค.00217/2563 ลว. 31 มี.ค. 2563
- จัดสัมมนาผู้บริหารเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
เรื่อง แนวทางการประเมินและพัฒนา Fast 
Track เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2563

เป็นไปตาม

แผน

- ระดับความส าเร็จของ

โครงการ จัดท าแผน

บริหารจัดการผู้มี

ศักยภาพสูง ก.ย.2563

- ร้อยละความส าเรจ็ของ

การบริหารจดัการของผู้

มีศักยภาพสูง (Talent) 

ตามแผนมากกว่าร้อยละ 

80

ฝทบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 6 แผนงานศึกษานวัตกรรมขององค์กร 

1.โครงการด้านการจัดการความรู้

องค์กร (Knowledge 

Management : KM)

- - - ระดับความส าเร็จใน
การยกระดับการบริหาร
จัดการ องค์กร ด้านการ
จั ดก ารความรู้ แ ละ
นวัตกรรมอย่ างเป็น
ระบบ โดยมีแผนแม่บท
ด้านการจัดการความรู้

- ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนงาน

ธ.ค. 2563

ร้อยละ 100 

- แต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการความรู้
และก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ตามค าสั่งท่ี 079/2563 ลงวันท่ี 2 มี.ค. 
2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานก ากับการ
ด าเนินงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานและ
ก า ร จั ด ก า ร  ( Enablers) ต า ม ร ะ บ บ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ
- จัดประชุมคณะท างานด้านการจัดการ
ความรู้ ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันศุกร์ท่ี 13
มี.ค. 2563
- ด าเนินการขออนุมัติแผนแม่บทด้านการ
จัดการความรู้ และได้รับการอนุมัติแล้วจาก
คณะกรรมการ ธพส. ในการประชุมครั้งท่ี 
4/2563 วันท่ี 29 เม.ย. 2563
- ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
นโยบายการจัดการความรู้ (KM Policy) 
ผ่านช่องทาง e-saraban ลงวันท่ี 13 พ.ค. 
2563 และด าเนินการก าหนดและทบทวน
ค่านิยมองค์กร (เดิม)

เป็นไปตาม
แผน

- ระดับความส าเร็จใน
การยกระดับการบริหาร
จัดการ องค์กร ด้านการ
จัดการความรู้และ
นวัตกรรมอย่างเป็น
ระบบ โดยมีแผนแม่บท
ด้านการจัดการความรู้
- ร้อยละความส าเรจ็ 
ตามแผนงานร้อยละ 
100

- ฝทบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุง

พัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 6 แผนงานศึกษานวัตกรรมขององค์กร 

2.โครงการด้านการจัดการ

นวัตกรรม (Innovation 

Management : INNO)

- - - ระดับความส าเร็จในการ
ยกระดับการบริหารจัดการ 
องค์กร ด้านการจัดการความรู้
และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 
โดยมีแผนแม่บทด้ านการ
จัดการนวัตกรรม

- ร้อยละความส าเร็จตาม
แผนงาน

ธ.ค. 2563

ร้อยละ 100 

- ประกาศบริษัทฯ ท่ี 024/2563 เรื่อง 
นโยบายส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์
และการบริหารจัดการนวัตกรรม
- จัดประชุมคณะท างานด้านการจัดการ
นวัตกรรม ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันศุกร์ท่ี 13
มี.ค. 2563
- ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาโครงการ
ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู ้และการ
จัดการนวัตกรรม เพื่อก าหนดและทบทวน
ค่านิยมองค์กร (เดิม) เมื่อวันท่ี 19 มิ.ย. 
2563
- ด าเนินการเผยแพร่ คู่มือการจัดการ
นวัตกรรม 
- ด าเนินการจัดท าหลักการการรวบรวม
เสียงของลูกค้า (VOC) และผู้มีส่วนได้เสีย 
(VOS) และจัดท าหลักการการเชื่อมโยงการ
จัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม 

เป็นไปตามแผน - ระดับความส าเร็จใน

การยกระดับการ

บริหารจัดการ องค์กร 

ด้านการจัดการความรู้

และนวัตกรรมอยา่ง

เป็นระบบ โดยมีแผน

แม่บทด้านการจัดการ

นวัตกรรม

- ร้อยละความส าเรจ็ 

ตามแผนงานร้อยละ 

100

- ฝทบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)

1.ระบบ Infrastructure และ

โครงข่ายคอมพิวเตอร์

16.19 0.65 -ระบบสามารถให้บริการได้
ตามเป้าหมาย

- ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ร ะ บ บ
สารสนเทศอย่างต่อเน่ือง

- ระดับความพึงพอใจ

ไตรมาส 4/2563
ไตรมาส 1/2564

เป็นไปตาม SLA

มากกว่า 3.50

1. โครงการบริหารจดัการเครื่องแม่  
ข่ายส าหรับให้บริการระบบ
สารสนเทศภายใน ธพส. อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานของผู้รับจ้าง
2. โครงการ Private Cloud 1 อยู่
ระหว่างการด าเนินงานของผู้รับจ้าง
3. โครงการ Server Management
อยู่ระหว่างการด าเนินงานของผู้
รับจ้าง
4. โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับใช้อยู่ระหว่างจัดซ้ือจดัจ้าง
5. โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์
เพิ่มเติม อยู่ระหว่างจัดท า TOR

เป็นไปตามแผน -ระบบสามารถ

ให้บริการได้ตาม

เป้าหมายไตรมาส 

4/2563 และไตร

มาส 1/2564

- การให้บริการ

ระบบสารสนเทศ

อย่างต่อเน่ือง

เป็นไปตาม SLA

- ระดับความพึง

พอใจ มากกว่า 

3.50

เร่งรัดก ากับกระบวน

จัดท า TOR จัดซ้ือจัด

จ้างและการด าเนินงาน

ของผู้รับจ้างให้เป็นไป

ตามแผนงาน

ฝ่ายดิจิทัล

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุง

พัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)

2.ระบบความปลอดภัยและ

มาตรฐานการเชื่อมโยง

9.00 - -ระบบสามารถให้บริการได้
ตามเป้าหมาย

- ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ร ะ บ บ
สารสนเทศอย่างต่อเน่ือง

- ระดับความพึงพอใจ

ไตรมาส 4/2563

เป็นไปตาม SLA

มากกว่า 3.50

- โ ค ร ง ก า ร  Services Monitoring & 
Analyze) จัดท า TOR แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานของผู้รับจ้าง
- โครงการ Upgrade Next Generation 
Endpoint Security อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ด าเนินงานของผู้รับจ้าง

เป็นไปตาม

แผน

-ระบบสามารถ

ให้บริการได้ตาม

เป้าหมายไตรมาส 

4/2563 และไตรมาส 

1/2564

- การให้บริการระบบ

สารสนเทศอย่าง

ต่อเน่ืองเป็นไปตาม 

SLA

- ระดับความพึงพอใจ 

มากกว่า 3.50

เร่งรัดก ากับ

กระบวนจัดท า TOR

จัดซ้ือจัดจ้างและ

การด าเนินงานของผู้

รับจ้างให้เป็นไปตาม

แผนงาน

ฝ่ายดิจิทัล

3.ระบบสารสนเทศส าหรับการ

ให้บริการ

10.25 0.15 -ระบบสามารถให้บริการได้
ตามเป้าหมาย

- ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ร ะ บ บ
สารสนเทศอย่างต่อเน่ือง

- ระดับความพึงพอใจ

ไตรมาส 4/2563
ไตรมาส 1/2564

เป็นไปตาม SLA

มากกว่า 3.50

- โครงการพัฒนาระบบจองพื้ นท่ี เช่ า  
ออนไลน์ อยู่ระหว่างการด าเนินงานของผู้
รับจ้าง
- โครงการปรับปรุงระบบ HRIS อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานของผู้รับจ้าง
- โครงการพัฒนาระบบ Digital Signage 
อยู่ระหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง
- โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ ธพส. อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานของผู้รับจ้าง

เป็นไปตาม

แผน

ฝ่ายดิจิทัล

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุง

พัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 8 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ 

1. แผนการเงินและงบประมาณ - - ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

EBITDA

ร้อยละ 100

ตามประมาณการ

- รายงาน คณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบ
ไตรมาส 1/2563 การประชุมครั้งท่ี 4/2563
เมื่อวันท่ี 29 เม.ย. 2563
ไตรมาส 2/2563 การประชุมครั้งท่ี 7/2563
เมื่อวันท่ี 29 ก.ค. 2563

เป็นไปตามแผน - ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณตามแผน

ร้อยละ 100

- EBITDA ตาม

ประมาณการ

- ฝบช.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุง

พัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 8 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ 

2.แผนการบริหารการเงิน ระยะสั้น 

ระยะยาว ให้เกิดประสิทธิภาพ

- - - ระดับความส าเร็จในการ
จัดส่งแผนเงินกู้แก่ ส านักงาน
บริหารหน้ีสาธารณะ

-ร้อยละการด าเนินการตาม
แผน

มี.ค. 2563

ร้อยละ 100

- จัดท าหนังสือ แจ้ง สบน. เพื่อยืนยันว่า ธพส. 
ยังไม่มีความประสงค์ขอปรับปรุงแผนหรือ
ทบทวนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ครั้งท่ี 1
- จัดท าแผนการกู้เงินและการบริหารหน้ีเพื่อขอ
บรรจุในแผนการบริหารหน้ีสาธารณะปี 2564 
และน าเสนอ คกก. ธพส. เมื่อวันท่ี 26 ก.พ. 
2563
- รายงานฐานะการเงินและสถานะเงินกู้       ไตร
มาสท่ี 4 ปี 2562 ต่อ คกก. ธพส. เมื่อวันท่ี 29
ม.ค. 2563 ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 เมื่อวันท่ี 29
เม.ย. 2563 ไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 เมื่อวันท่ี 29
ก.ค. 2563
- จัดท าแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง 5 
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2568) และแผนการ
บริหารหน้ีสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เสนอ คกก. บริหาร เมื่อวันท่ี 12 ก.พ. 2563 
และจัดท าแผนความต้องการเงินกู้ระยะปาน
กลาง 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2568)  และ
แผนการบริ หารหน้ีสาธารณะ ประจ าปี 
งบประมาณ 2564

เป็นไปตามแผน - ระดับความส าเร็จใน

การจัดส่งแผนเงินกู้แก ่

ส านักงานบริหารหน้ี

สาธารณะ ม.ีค. 2563

- ร้อยละการ

ด าเนินการตามแผน

ร้อยละ 100

- ฝกง.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุง

พัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 8 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ 

3.แผนแสวงหาสถาบันการเงินเพื่อ

การพัฒนาบริการด้านการเงิน

- - - ระดับความส าเร็จในการหา
สถาบันการเงินเพื่อสนับสนุน
ด้านการเงิน

- ความคุ้มค่าในการใช้แหล่ง
เงินทุน

2 สถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ต่ าสุดท่ีสถาบัน
การเงินเสนอ

- สบน. มีหนังสือ ท่ี กค 0904/12552 ลง
วันท่ี 13 ก.ค. 2563 แจ้งผลการจัดหาเงินกู้ 
โดยกระทรวงการคลังเห็นชอบให้ ธพส. กู้
เงินในรูป Term Loan จากธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน)
- ธพส .  ไ ด้ ล งนามสั ญญา เ งิ นกู้ กั บ
ธนาคารกรุงไทย เมื่อวันท่ี 14 ก.ค. 2563

เป็นไปตามแผน - ระดับความส าเร็จ

ในการหาสถาบัน

การเงินเพื่อสนับสนุน

ด้านการเงิน 2

สถาบันการเงิน

- ความคุ้มค่าในการ

ใช้แหล่งเงินทุนอัตรา

ดอกเบี้ยต่ าสุดท่ี

สถาบันการเงินเสนอ

- ฝกง.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุง

พัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 9 แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ

คณะกรรมการ ธพส.

- - - ร้อยละความส าเรจ็การ
ด าเนินการตามแผน

-ระดับคะแนนประเมินองค์กร
หมวดท่ี 1 การก ากับดูแลท่ีดี
และการน าองค์กร

ร้อยละ 100

3.00

ด าเนินการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมใน
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้งานผ่าน iPad ท่ี 
ธพส. จัดให้ ส าหรับเล่มเอกสารวาระการประชุม 
ซ่ึงจัดท าเฉพาะวาระเพื่อพิจารณาเท่าน้ัน โดย
ยังคงจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้า 7 วันก่อนการ
ประชุม

เป็นไปตามแผน - ร้อยละความส าเร็จ

การด าเนินการตาม

แผนร้อยละ 100

-ระดับคะแนนประเมิน

องค์กรหมวดท่ี 1 การ

ก ากับดูแลท่ีดีและการ

น าองค์กร 3.00

- ฝอก.

2.โครงการยกระดับองค์กรยัง่ยืนด้วย

มาตรการสีเขียว

- - โครงการท่ีด าเนินการตามด าเนินงานตาม
นโยบายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ปี 2563 มี
ท้ังสิ้น จ านวน 10 โครงการ ด าเนินการได้เป็นไป
ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100

เป็นไปตามแผน - ฝอก.

3.โครงการน านโยบายด้านการก ากับ

ดูแลกิจการท่ีดีไปสู่การปฏิบัติ

- - - ด าเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างน าเสนอ
- สื่อสารธรรมาภิบาล (CG BOARDCAST) ไตร
มาส 1 ในรูปแบบของ e-magazine เรื่ อง 
บทเรียน CG: การทุจริตแบบเป็นระบบของโฟล์ค
สวาเก้น (Systematic Corporate Fraud) 

เป็นไปตามแผน - ฝอก.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุง

พัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 9 แผนการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

4.โครงการตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริตในภารรัฐวิสาหกิจ

ของ ธพส.

- - - ร้อยละความส าเรจ็การ
ด าเนินการตามแผน

-ระดับคะแนนประเมินองค์กร
หมวดท่ี 1 การก ากับดูแลท่ีดี
และการน าองค์กร

ร้อยละ 100

3.00

- เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและขยาย
ผลหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ในวันท่ี 20 
มี.ค.2563

- จัดท าแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ธพส. ประจ าปี 2564
เสนอ คณะท างานให้ความเห็นชอบ และ
ด าเนินการเผยแพร่

- สื่อสารธรรมาภิบาล (CG BOARDCAST) 
ไตรมาส 1 ในรูปแบบของ e-magazine  
เรื่อง บทเรียน CG:การทุจริตแบบเป็นระบบ
ของโฟล์คสวาเก้น (Systematic Corporate 
Fraud) ประกาศเจตจ านงสุจริต เมื่อวันท่ี 
30 ม.ค. 2563

เป็นไปตามแผน - ร้อยละความส าเรจ็

การด าเนินการตาม

แผนร้อยละ 100

-ระดับคะแนน

ประเมินองค์กรหมวด

ท่ี 1 การก ากับดูแลท่ี

ดีและการน าองค์กร 

3.00

- ฝอก.

5.โครงการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการเพื่อความยั่งยนื

- - - จัดท านโยบายท่ีบูรณาการการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยง และการ
ปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์  และแนวปฏิบั ติ 
(ประกาศท่ี 037/2563 ลว. 29 มิ.ย. 63) 
- ด าเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างน าเสนอ

เป็นไปตามแผน - ฝอก.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 9 แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

6.โครงการทบทวน ปรับปรุงกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ 

ธพส.

- - - ร้อยละความส าเรจ็การ
ด าเนินการตามแผน

- ระดับคะแนนประเมินองค์กร
หมวดท่ี 1 การก ากับดูแลท่ีดี
และการน าองค์กร

ร้อยละ 100

3.00

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบและ
ค าสั่งแล้วเสร็จ โดยได้มีการจัด
ป ร ะ ชุ ม พิ จ า ร ณ า ท บ ท ว น
ข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว 1 ครั้ง 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือ 
สคร. ในประเด็น
ท่ีเกี่ยวข้อง

เป็นไปตามแผน - ร้อยละความส าเรจ็
การด าเนินการตามแผน
ร้อยละ 100
-ระดับคะแนนประเมิน
องค์กรหมวดท่ี 1 การ
ก ากับดูแลท่ีดีและการ
น าองค์กร 3.00

ฝกม.

7.โครงการพัฒนากระบวนการ

บริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐาน

ตามแนวทาง ITA

- - แจ้งให้เข้าเรียนรู้และทดสอบ 
หลักสูตรต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น 2563 ผ่านระบบ E-
Learning เมื่ อวั น ท่ี  21 ก .พ . 
2563

เป็นไปตามแผน ฝกม.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุง

พัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 10 แผนความความรับผิดชอบต่อสังคม

1. โครงการจัดท าแผนแม่บทด้าน 

CSR  ปี 2561-2565

- - - ร้ อยละความส าเร็ จการ
ด าเนินการตามแผน

- ระดับความพึงพอใจ

ร้อยละ 100

ไม่ต่ ากว่า 4.00

- จัดกิจกรรมตามกลยุทธ์ด้าน 
Engagement ได้แก่ บริจาคโลหิต โยคะ
- จัดกิจกรรมตามกลยุทธ์ด้าน 
Environment ได้แก่ วันต้นไม้แห่งชาติ
รณรงค์ลดการใช้พลาสติก พัฒนาชุน
(ปรับปรุงทัศนียภาพและวันสิ่งแวดล้อมโลก
ชุมชนเคหะหลักสี่) 
- จัดกิจกรรมตามกลยุทธ์ด้าน Education
ได้แก่ นิทรรศการฌเฉลิมพระเกียรติพระ
ราชินี

เป็นไปตามแผน - ร้อยละความส าเรจ็

การด าเนินการตาม

แผนร้อยละ 100

- ระดับความพึงพอใจ

ไม่น้อยกว่า 4.00

- ฝสอ.

2. โครงการด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อม (CSR) ปี 2563

- - - จัดท าชุดนิทรรศการ DIGITALอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

- จั ด กิ จ ก ร ร ม ต า ม ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น 
Engagement กิจกรรมตามกลยุทธ์ด้าน 
Environment และกิจกรรมตามกลยุทธ์
ด้าน Education

เป็นไปตามแผน - ฝสอ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
คาดการณ์ 
สิ้น ปี 63

ข้อเสอแนะ
การปรับปรุง

พัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 11 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

1.แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน

- - - เชื่อมโยงแผนบริหารความ
เสี่ยงกับยุทธศาสตร์องค์กร

- ระดับคะแนนด้านบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร 

ภายในปี 2563

3.00

- รายงานผลการด าเนินตามแผนบริหาร
คว าม เ สี่ ย ง แล ะ ควบ คุมภ าย ใ น  ต่ อ
คณะท างาน Enablers เมื่อวันท่ี 21 ก.ค. 
2563 และรายงานผลการด าเนินตามแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันท่ี 
23 ก.ค. 2563

- จัดท านโยบาย GRC เพื่อเสริมสร้างการ     
บูรณาการท้ัง 3 ด้าน และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้องค์กร

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง ท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อเป็น
ปัจจัยน าเข้าในกระบวนการวิ เคราะห์ 
SWOT ข อ ง อ ง ค์ ก ร  ท บ ท ว น  Risk 
Appetite Risk Tolerance และเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2564
และจัดท าข้อมูลและประสานผู้เกี่ยวข้อง
สนับสนุนเทคโนโลยีการบริหารความเสี่ยง

เป็นไปตามแผน - เชื่อมโยงแผนบริหาร

ความเสี่ยงกับ

ยุทธศาสตร์องค์กร

ภายในปี 2563

- ระดับคะแนนด้าน

บริหารความเสี่ยง

องค์กร 3.00

- ฝผส.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2563

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 ไตรมาส 2 (มกราคม–มิถุนายน)



สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563
(ระหว่างเดือนมกราคม–มิถุนายน) จ านวน 11 แผนงาน ประกอบด้วย 43 โครงการ

1.ด าเนินการเป็นไปตามแผน 40 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 93.03
2.ล่าช้ากว่าแผน 3 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 6.97 


