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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  (Land Development Plan)

1. โครงการพัฒนาพื้นท่ี

ส่วนขยายศูนย์ราชการ 

โซนซี

5.037 0.60 ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรม      
ธนารักษ์  จากน้ันจะน าส่งให้
กระทรวงการคลังและ ครม.
พิจารณาต่อไป

เป็นไปตามแผน - ศวบ.

2. โครงการก่อสรา้งอาคาร

ส านักงาน ซอยพหลโยธิน 

11

261.61 - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง แล้ว
อยู่ระหว่างเริ่มด าเนินโครงการ

ยั งไม่สามารถด าเนินการได้
เน่ืองจากติดประเด็นเข้าพื้นท่ี
ด าเนินการก่อสร้างจากชุมชน ซ่ึง
ต้องมีการประชุมร่วมกันเพื่อหา
ข้อยุติก่อน

ล่าช้ากว่าแผน เร่งรัดประชุมเพื่อหารือ

ร่วมกัน 3 ฝ่ายระหว่าง 

กรมธนารักษ์  ผส. และ 

ธพส. เพื่อหาข้อยุติ

ศวบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  (Land Development Plan)

3. โครงการบริหารจดัการ

สนามกอล์ฟบางพระ

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล
โครงการฯ ในการบริหารระยะ
ยาว เพื่อความต่อเน่ืองในการ
บริหารจัดการโครงการหลัง
สิ้นสุดสัญญา 

เป็นไปตามแผน เตรียมความพร้อมจดัท า

แนวทางการบริหารหลัง

ครบสัญญา

ฝตธ.

4. ศึกษาโครงการใหม่ 

โครงการศูนย์ประชุมและ

แสดงสินค้านานาชาติเฉลิม

พระเกยีรติฯ 

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 จัดท าแนวทางเลือกการบริหาร
โครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
น าเสนอคณะกรรมการ ธพส. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เป็นไปตามแผน ฝตธ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 2 แผนพัฒนาธุรกิจศูนยร์าชการ

1.แผนงานจัดสรรพื้นท่ีและ

จัดหาผู้เช่าพื้นท่ีพาณิชย์

ประเภทพ้ืนท่ีส านักงาน

เพิ่มเติม

54.00 - - รายได้ค่าเช่า
ค่าบริการ

- Occupancy Rate

- ระดับความพึงพอใจ

219 ลบ.

ร้อยละ 95

4.25

- รายได้ค่าเช่าค่าบริการพื้นท่ี
ธุรกิจศูนย์ราชการรวม 110.535
ล้านบาท สูงกว่าเป้า 4.651 ล้าน
บาท 
- อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน
จัดสรรพื้ นท่ี  จั ดหาผู้ เช่ าท า
สัญญาเช่าอาคารรัฐประศาสน
ภักดี  ศูนย์ อาหารและพื้ น ท่ี
ภายในอาคาร
- พื้นท่ีอาคารจอดรถ B การ
ปรับปรุงพื้นท่ีชั้น 5 ปัจจุบันอยู่
ระหว่างขั้นตอนการด าเนินการ
ของผู้รับจ้าง 

เป็นไปตามแผน ก ากับเร่งรัดติดตามผู้รับ

จ้างให้ด าเนินงานได้ตาม

แผนงานท่ีวางไว้

ฝตธ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 2 แผนพัฒนาธุรกิจศูนยร์าชการ

2.เพิ่มปริมาณการใช้พื้นท่ี

ลานอเนกประสงค์และ

พื้นท่ีประชาสัมพันธ์

- - - รายได้ค่าเช่า
ค่าบริการ

- Occupancy Rate

- ระดับความพึงพอใจ

219 ลบ.

ร้อยละ 95

4.25

- อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน
เพิ่มปริมาณการใช้พื้นท่ีลาน
อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ พื้ น ท่ี
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ อ า ค า ร รั ฐ
ประศาสนภักดี (อาคาร B) 

- รายได้ค่าเช่า/บริการพื้นท่ีธุรกจิ
ศูนย์ราชการฯ รวม 110.535
ลบ. (เป้าหมาย 105.884 ลบ.) 
สูงกว่าเป้าหมาย 4.651 ลบ. เป็น
ผลมาจากการจัดสรรพื้นท่ีเช่า
เ พิ่ ม ก า ร ข า ย พื้ น ท่ี ล า น
อเนกประสงค์ 

เป็นไปตามแผน - ฝตธ.

3.ปรับราคาค่าเช่าและ

ค่าบริการพื้นท่ีพาณิชย์ให้

เหมาะสม

- - อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน
ปรับราคาค่าเช่าและพ้ืนท่ี

เป็นไปตามแผน - ฝตธ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 2 แผนพัฒนาธุรกิจศูนยร์าชการ

4.ปรับปรุงพื้นท่ีพาณิชย์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ให้บริการ

- - - รายได้ค่าเช่า
ค่าบริการ

- Occupancy Rate

- ระดับความพึงพอใจ

219 ลบ.

ร้อยละ 95

4.25

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน
ปรับปรุงพื้นท่ีพาณิชย์เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ

เป็นไปตามแผน - ฝตธ.

5.สร้างความร่วมมือในการ

ใช้พื้นท่ีร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน

- - อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน
สร้ างความร่ วมมือในการใช้  
พื้นท่ีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน

เป็นไปตามแผน - ฝตธ.

6.สร้างความสัมพันธ์ผู้เช่า

เพื่อรักษาฐานลูกค้า

- - อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน
จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ผู้
เช่าเพื่อรักษาฐานลูกค้า

เป็นไปตามแผน - ฝตธ.

7.พัฒนาศักยภาพบุคลากร

และเทคโนโลยีในการ

ให้บริการ

- - อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน
จัดกิ จกรรมพัฒนาศักยภาพ   
บุคลากรและเทคโนโลยีในการ
ให้บริการ

เป็นไปตามแผน - ฝตธ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 3 แผนยกระดับมาตรฐานการบรกิาร

1. แผนยกระดับมาตรฐาน

การบริการ

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 - ทบทวน ประเมิน ปรับปรุง
มาตรฐานการบริการแล้ว ได้แก่ 
งานขับรถรับ-ส่งภายในศูนย์
ราชการฯ งานรักษาความสะอาด
ศูนย์อาหาร และอยู่ ระหว่าง
ด าเนินการจัดอบรม
- จัดอบรมการบริหารจัดการ
อาคาร เรื่องกฎหมายข้อบังคับ 
และข้อบังคับด้านการจราจร 
ฝึกอบรมอาสาจราจร เมื่อวันท่ี 2
มิ.ย. 2561 โดยมีผู้เข้าอบรมคือ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
เจ้าหน้าท่ี ธพส.

เป็นไปตามแผน - ศวบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร

- ด าเนินการกิจกรรมตามแผนมาตรฐานด้านการบรหิารอาคารศนูยร์าชการฯ (ด้านรักษาความปลอดภัย ม.ค.61-ธ.ค.61)

1.แผนงานการรวบรวมและ

ทบทวนกฎหมายและ

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับ

การบริหารจดัการอาคาร

ศูนย์ราชการฯ ด้านการ

รักษาความปลอดภัย 

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 - คณะท างานฯ มอบหมายให้ 
นายเสน่ห์ ชุ่มปรีชา น.ส.อรุณ
ฉัตร หนูเจริญ และนายทศพร มี
ประเสริฐ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการรวบรวมกฎหมายฯ ให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมจัดท าทะเบียน
เอกสาร
- คณะท างานฯ ร่วมกันพิจารณา
ทบทวนและรวบรวมกฎหมาย
และข้อบั งคับด้านการรักษา
ปลอดภัยท่ีเป็นปัจจุบัน
- ใช้พื้นท่ีในระบบ Intranet ของ 
ธพส. ส าหรับรวมรวมกฎหมาย
ข้อบังคับ
- ระบุประเด็นสาระส าคัญตาม
กฎหมายท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ครบถ้วน

เป็นไปตามแผน - ศวบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร

- ด าเนินการกิจกรรมตามแผนมาตรฐานด้านการบรหิารอาคารศูนย์ราชการฯ (ด้านรักษาความปลอดภัย ม.ค.61-ธ.ค.61)

2 . แ ผ น ก า ร ก า ห น ด

โครงสร้ างคณะท างาน

บริหารจัดการอาคารตาม

มาตรฐาน ด้านการรักษา

ความปลอดภัย

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 - ทบทวนคณะท างานบริหาร
จัดการอาคารด้านการรักษา
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  แ ต่ ง ตั้ ง
คณะท างานฯ พร้อมก าหนด
อ านาจหน้าท่ีแล้ว
- จัดประชุมช้ีแจงบทบาทหน้าท่ี
ของคณะท างาน ครั้งท่ี 1/2561 -
เผยแพร่ /สื่ อสารผู้ เกี่ ยวข้อง
รับทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น intranet หนังสือเวียนเป็น
ต้น

เป็นไปตามแผน - ศวบ.

3.แผนการทบทวนและ

จัดท านโยบายการจัดการ

อาคารด้านการรักษาความ

ปลอดภัย

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ในการประชุมคณะท างานฯ ได้
ทบทวนและจัดท านโยบายและ
เผยแพร่ ผ่ านช่องทางต่ างๆ 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและ
ถือปฏิบัติ

เป็นไปตามแผน - ศวบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร

- ด าเนินการกิจกรรมตามแผนมาตรฐานด้านการบรหิารอาคารศูนย์ราชการฯ (ด้านรักษาความปลอดภัย ม.ค.61-ธ.ค.61)

4.แผนการฝึกอบรมด้าน

การบริหารจัดการอาคาร

ด้ า น ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม

ปลอดภัย

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 พิจารณาหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ บริบทและความ
จ าเป็นในปัจจุบันได้ด าเนินการ
อบรมตามแผนไปแล้ว จ านวน 2 
หลักสูตร 

เป็นไปตามแผน - ศวบ.

5.แผนการสื่ อสารและ

ประชาสัมพันธ์งานบริหาร

จัดการอาคารของ ธพส.

ด้ า น ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม

ปลอดภัย

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 - ทบทวนความเพียงพอของ
ข้ อมู ลด้ านการรั กษาความ
ปลอดภัยท่ีมีอยู่  และเผยแพร่ 
และช่องทางผ่านแพร่ที่จ าเป็น
- ประชาสั มพั นธ์  เผยแพร่
นโยบายฯ ผ่านทาง เวบไซต์ 
ศู นย์ ราชการฯ และ  ธพส .  
นอกจากน้ียังได้ เผยแพร่ทาง 
intranet ให้รับทราบโดยท่ัวกัน

เป็นไปตามแผน - ศวบ.

6.แผนปฏิบัติงานบริหาร

จัดการด้านการรักษาความ

ปลอดภัย

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ทบทวน เก ณฑ์ ท่ี ใ ช้ ใ นก า ร
ประเมินด้านการรักษาความ
ปลอดภัยแล้วเสร็จ 

เป็นไปตามแผน - ศวบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร

- ด าเนินการกิจกรรมตามแผนมาตรฐานด้านการบรหิารอาคารศูนย์ราชการฯ (ด้านมาตรฐานอาคารยัง่ยืน ม.ค.61-ธ.ค.61)

- การปรับปรุงแนวทาง

มาตรฐานอาคารยั่งยืน

- อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร

ผู้ เชี่ยวชาญอาคารเขียว 

TREES-NC

- - - ได้รับคะแนน
ประเมินท่ีร้อยละ 80

- ร้อยละ 80 ของ
บุคคลากรท่ีเข้ารับ
อบรมผ่านการทดสอบ
ในหลักสูตร

ร้อยละ 80 - สภาอาคารยั่งยืนแห่งเยอรมัน
(DGNB) ได้ท าการประเมินอาคาร
แล้วได้รับคะแนนประเมินท่ี 
80.30%

- ส่ ง บุ ค ค ล า ก ร ท่ี เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมายได้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว 
TREES –NC เข้าอบรมรุ่น 19
เมื่อวันท่ี 12-13 มีนาคม 2561
ผู้เข้าร่วมอบรมท้ังหมด 6 คน 
ผ่านการประเมิน 5 คน

เป็นไปตามแผน - ศวบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร

- แผนการดูแลบ ารุงรกัษา

1.แผนการดูแลบ ารุงรักษา

เชิ งป้องกัน(Preventive 

Maintenance)

158.510 42.56 ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ด าเนินการได้ตามแผน คิดเป็น
ร้อยละ 100

เป็นไปตามแผน เร่งรัดกระบวนการจดัจ้าง

และการด าเนินงานของผู้

รับจ้างให้เป็นไปตาม

แผนงาน

ศวบ.

2.แผนการดูแลบ ารุงรักษา

เ ชิ ง แ ก้ ไ ข  ( Corrective 

Maintenance)

5.70 0.30 ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ด าเนินการได้ตามแผน คิดเป็น
ร้อยละ 100

เป็นไปตามแผน ศวบ.

3. แผนปรับปรุง 5.30 - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ด าเนินการได้ตามแผน คิดเป็น
ร้อยละ 100

เป็นไปตามแผน ศวบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 5 แผนเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร

แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์

องค์กร

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างจัดกิจกรรม CSR
จัดท าแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงาน แผนการสื่อสาร
และประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานฯ

เป็นไปตามแผน - ฝสอ.

แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM)

1. โครงการสรรหาบุคลากร

เชิงรุก(Recruitment 

Proactive)

- - มีคู่มือการสัมภาษณ์
อิงสมรรถนะใน
ต าแหน่งท่ีเป็นธุรกิจ
หลักของ ธพส.
มีรายงานผลการน า
คู่มือไปใช้ในการ
สัมภาษณ์

Q3/2561 อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนา
ระบบสรรหา  (e-Recruitment) 
ได้แก่ แบบฟอร์มใบสมัคร
ออนไลน์ผ่าน เว็บ DAD สามารถ
แนบ Resume และมีการอัด
คลิปวีดีโอด้วยเว็บไซต์ ให้
ผู้สมัครตอบค าถามและแนะน า
ตัวเบื้องต้น

เป็นไปตามแผน - ฝทค.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM)

2. โครงการประเมินและ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

(Assessment Capacity 

& Capability)

- - มากกว่าร้อยละ 90
มีการประเมิน
ช่องว่างสมรรถนะ
และมีแผนและ
เครื่องมือการพัฒนา
พนักงานรายบุคคล

> ร้อยละ
90

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า
แผนการพัฒนาพนักงาน
รายบุคคล

เป็นไปตามแผน - ฝทค.

3.ปรับโครงสร้างองค์กรให้

สอด คล้องกับภารกิจตาม

หลักเกณฑ์การบริหาร

จัดการท่ีดี (Change 

Organization for 

Corporate Governance)

- - มีรายงานการ
ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์รฯ ต่อ คกก.
ธพส.

Q1/2561 ด าเนินการศึกษาด้านโครงสร้าง
หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
แล้ว อยู่ระหว่างติดตามและ
ประเมินประสิทธิภาพ

เป็นไปตามแผน - ฝทค.

4.โครงการประเมินค่างาน

และบริหารค่าตอบแทน 

(Job Evaluation & 

Compensation)

- - ปรับโครงสร้าง
เงินเดือนตามเวลาท่ี
ก าหนด

Q1/2561 อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวด 1 เป็นไปตามแผน - ฝทค.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM)

5.โครงการส ารวจความพึง

พอใจและความผูกพันใน

งานของบุคลากร 

(Employee 

Engagement)

- - มีรายงานและ
เปรียบเทียบผล
ส ารวจฯ และแผน
ด าเนินการเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจ
ความผาสุกและ
ความผูกพันในการ
ท างานของพนักงาน

ธ.ค.2561 - ด าเนินการตามแผนส ารวจ
ความพึงพอใจและความผูกพันใน
งานของบุคลากร และอยู่ระหว่าง
กระบวนการจดัจ้างท่ีปรึกษา

- ทบทวนกิจกรรมและ
งบประมาณ เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานกับกรรมการบรษิัท 
(Group Outing)

เป็นไปตามแผน - ฝทค.

6.โครงการและแผนงาน

ตามท่ีคณะกรรมการ

กิจการสัมพันธ์ 

(Employee Relation)

- - 1.มีรายงานผลและ
ประเมินผล
ความส าเร็จของการ
จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์
2.มีการประชุม
คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ธ.ค.2561 - อยู่ระหว่างด าเนินการตาม
แผนงานท่ีคณะกรรมการกจิการ
สัมพันธ์มอบหมาย โดยมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ ประจ าทุกเดือน   

- อยู่ระหว่างการท าแผนงานและ
จัดกิจกรรมและศึกษาปรับปรุง
สวัสดิการตามท่ีประชุมเสนอ

เป็นไปตามแผน - ฝทค.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 6 บริหารและพัฒนาบุคคล (HRD)

1.โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (Push 

Up HR System)

- - รายงานผลการ
ประเมินผลเสร็จ
ทันเวลา

Q4/2561 อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวด 1 เป็นไปตามแผน - ฝทค.

2.โครงการพัฒนาภาวะ

ผู้น าผู้บริหารและพนักงาน

ทุกระดับเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลง (Leadership 

for Mega-Trend Phase 

2)

- - มากกว่าร้อยละ 90
ผู้บริหารและพนักงาน
ได้รับการพัฒนาและ
ฝึกอบรมในหลักสูตร
ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุค
เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล

มากกว่า
ร้อยละ 90

อยู่ระหว่างด าเนินการตาม
แผนพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหาร
และพนักงาน ซ่ึงจะเริ่ม
ด าเนินการในไตรมาส 3

เป็นไปตามแผน - ฝทค.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 6 บริหารและพัฒนาบุคคล (HRD)

3. โครงการพัฒนาระบบ

การจัดการความรูแ้ละการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียน

เรียน (Knowledge 

Management Phase 1)

- - มีระบบ KMS
รองรับก ารบริห าร
จัดก ารองค์คว ามรู้
ของ ธพส.

Q4/2561 ปรับโครงการพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้ ขึ้นในปี 2562 
เน่ืองจากปี 2561 โครงสร้างด้าน
การบริหารจดัการ สารสนเทศยัง
ไม่รองรับต่อการพัฒนาระบบ 
KMS ท่ีจะเกิดขึ้นดังน้ัน จึง
จ าเป็นต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูล
โครงการดังกล่าว เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการใช้งาน

เป็นไปตามแผน - ฝทค.

4.โครงการส่งเสริม

วัฒนธรรมองค์กร (CUPIC)

- - มีแผนงาน โครงการ
และกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กร (CUPIC)

Q4/2561 - จัดกิจกรรมมอบประกาศเกียรติ
คุณพนักงานตัวอย่าง CUPIC 
เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2561
- ด าเนินการจัดโครงการ “ก้าวไป
ด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล (DAD 
Moving Forward Together) 
เมื่อวันท่ี 17-18 มีนาคม 2561
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินงาน
ตามแผนและประเมินผลงาน

เป็นไปตามแผน - ฝทค.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 6 บริหารและพัฒนาบุคคล (HRD)

5.โครงการวางระบบการ

บริหารและพัฒนาผู้สืบ

ทอดต าแหน่งรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต

- - มีรายงานการ
ทบทวนหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติ
ส าหรับสรรหาฯ

Q1/2561 ยกเลิกด าเนินโครงการวางระบบ
การบริหารและพัฒนาผู้สืบทอด
ต าแหน่งรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต (Development 
Successors) โดยท าการรวมกับ 
โครงการการบริหารบุคลากรท่ีมี
ความสามารถ สูง (Talent 
Capital) 

เป็นไปตามแผน - ฝทค.

6.โครงการบรหิารบุคลากร

ท่ีมีความสามารถสูง 

(Talent Capital)

- - มีระบบการบริหาร
จัดการบุคลากรท่ีมี
ความสามารถสูงท่ี
ได้รับความเห็นชอบ
จาก ธพส.

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวด 1 เป็นไปตามแผน - ฝทค.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)

1.โครงการระบบบริหาร

องค์กรและฐานข้อมูล

-

1.00

-

-

- I-Process
สามารถให้บริการได้

- E-Tax invoice
สามารถให้บริการได้

2562 - จัดส่ง Requirement ให้กับผู้
รับจ้างประเมินขอบเขตงาน
ของระบบ

- อยู่ระหว่างการออกแบบระบบ 
E-Billing 

เป็นไปตามแผน เร่งรัดก ากับกระบวนจัดท า 

TOR จัดซ้ือจัดจ้างและการ

ด าเนินงานของผู้รับจ้างให้

เป็นไปตามแผนงาน

ฝทส.

2. โครงการระบบ

สารสนเทศส าหรับการ

ให้บริการ

2.50

0.50

-

-

1.Smart website 
สามารถใช้บริการได้

2.Mobile
Application
สามารถใช้บริการได้

ธ.ค. 2561

ธ.ค. 2561

- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างด าเนินการ

- อยู่ระหว่างจัดท า TOR

เป็นไปตามแผน ฝทส.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)

3.โครงการระบบ 

Infrastructure และ

โครงข่ายคอมพิวเตอร์

0.50

2.50

4.53

-

1.75

1.28

1.จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์

2.Network for
new office

3.โครงการจดัท า
ระบบสื่อสารสารเทศ 

เม.ย.2561

ธ.ค.2561

ธ.ค.2561

- อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

- อยู่ระหว่างการติดตั้งและส่ง
มอบงาน

- อยู่ระหว่างตรวจรบังาน และ
ด าเนินการการติดตั้งระบบ  

เป็นไปตามแผน

เป็นไปตามแผน

เป็นไปตามแผน

เร่งรัดก ากับกระบวนจัดท า 

TOR จัดซ้ือจัดจ้างและการ

ด าเนินงานของผู้รับจ้างให้

เป็นไปตามแผนงาน

ฝทส.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)

4.โครงการระบบความ

ปลอดภัยมาตรฐานและ

การเชื่อมโยง

4.50

3.50

4.49

-

1.Cyber Security
System

2.Improve Security 
Attack

มิ.ย. 2561

ธ.ค. 2561

- ส่งมอบและตรวจรบังานแล้ว

- อยู่ระหว่างจัดท า TOR

เป็นไปตามแผน เร่งรัดก ากับกระบวนจัดท า 

TOR จัดซ้ือจัดจ้างและการ

ด าเนินงานของผู้รับจ้างให้

เป็นไปตามแผนงาน

ฝทส.

5.โครงการระบบพัฒนา

ความรู้และบุคลากรด้าน

ดิจิทัล

- - 1.Digital Workforce
Training

2.KM to Innovation

3.E-learning

ธ.ค.2561 อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนา
ความรู้บุคลากรด้านดิจิทัล

เป็นไปตามแผน ฝทส.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ

1.แผนการเงินและ 

งบประมาณ

- - - ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

- EBITDA

ร้อยละ 100

1,309 ลบ.

- ด าเนินการทบทวนข้อเสนอ
งบประมาณ ประจ าปีเสนอ 
คณะกรรมการ และสศช. ตาม
ก าหนด 
- รายงานผลประกอบการด้าน
การเงิน การใช้จ่ายงบประมาณ 
และผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ต่อ
คณะกรรมการเพ่ือทราบ เป็นราย
ไตรมาส  
- ทบทวนงบประมาณประจ าปี 
เสนอคณะกรรมการเหน็ชอบ
งบประมาณ 2561(ปรับปรุงครั้ง
ท่ี2)

เป็นไปตามแผน - ฝบช.

ฝกง.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ

2.แผนงบประมาณ - - - จัดท าข้อเสนองบ
ประม าณประจ าปี 
ปรับปรุง

- จัดให้มีการประชุม
ติดตามแผนเบิกจ่าย
รายเดือน

ต.ค.2560

8 ครั้ง / ปี

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน
งบประมาณเพ่ือติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ รายงาน 
คกก.ธพส.รายไตรมาส ผล
เบิกจ่ายงบลงทุนไตรมาส 2                     
สูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด 

เป็นไปตามแผน - ฝบช.

3.แผนบริหารการเงิน 

ระยะสั้น ระยะยาว  ให้เกิด

ประสิทธิภาพ

- - - ระดับความส าเร็จใน
การจัดส่งแผน สบน.

- มีการคาดการณด์้าน
การเงินให้สอดคล้อง
กับสภาพคล่องของ
องค์กรตาม
สถานการณ์

มี.ค.

3 
สถานการณ์

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน
บริหารการเงิน ปัจจุบันได้   
แผนการกู้เงินและแผนบริหารหน้ี
ได้ผ่านความเห็นชอบ  คกก.ธพส. 
แล้ว และได้จัดส่งแผนดังกล่าว
ให้ สบน. เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างขั้นตอนเห็นชอบแผน 
บริหารหน้ีสาธารณะจาก ครม.

เป็นไปตามแผน - ฝกง.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ

4.แผนแสวงหาคู่ความ

ร่วมมือเพื่อการพัฒนา

บริการด้านการเงิน

- - ระดับความส าเร็จใน
การหาพันธมิตรด้าน
การเงิน

2 สถานบัน
การเงิน

- อยู่ระหว่างด าเนินการวิเคราะห์ 
รวบรวมความต้องการเงินกู้หา
พันธมิตร ในการสนับสนุนด้าน
การเงินเพื่อเตรยีมความพร้อม
รองรับการหาแหล่งเงินทุน
โครงการพัฒนาพื้นท่ีส่วนขยาย
ศูนย์ราชการโซนซี

เป็นไปตามแผน - ฝกง.

5.แผนการบริหาร

จัดการด้านการเงิน

- - ความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบ EDC

ธ.ค.60 - ศึกษาการเชื่อมโยงระบบ 
เตรียมความพร้อมโดยประสาน
การท างานร่วมกับธนาคาร
เพ่ือท่ีจะให้เชื่อมโยงระบบ 

เป็นไปตามแผน - ฝกง.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 9 แผนการก ากับดูแลกิจการท่ีดี

1.โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการก ากับ

ดูแลกิจการท่ีดีของ

คณะกรรมการ ธพส.

- - -ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

-ระดับคะแนน
ประเมินองค์กรด้าน
บทบาทคณะกรรมการ

ร้อยละ 100

4.10

- อยู่ระหว่างด าเนินการตาม
แผนพัฒนาตนเองของกรรมการ
และแผนประชุมคณะกรรมการ 

เป็นไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ์

2.โครงการพัฒนา

กระบวนการบรหิารจัดกา

องค์กรให้มีมาตรฐานตาม

แนวทาง ITA

- - -ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

-ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 100

มากกว่า 
80-100

- พัฒนากระบวนการตรวจสอบ
บุคคลท่ีเกี่ยวโยงด้วยระบบ IT 
โดยการน าเขา้ข้อมูลคู่สัญญามา
สอบทานกับข้อมูลพนักงาน แล้ว
ออกรายงานความเกี่ยวโยง 
- จัดท าหลักสูตร E-learning : 
ITA CG จรรยาบรรณทางธุรกจิ 

เป็นไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ์

3.โครงการศึกษาการจดัท า

ข้อตกลงคุณธรรม

- - -ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน
-ระดับคะแนน
ประเมินองค์กรด้าน
บทบาทคณะกรรมการ

ร้อยละ 100

4.10

- อยู่ระหว่างศึกษาและจัดท า
ข้อตกลงคุณธรรม จัดท าคู่มือ    
เผยแพร่ ด าเนินการ และทบทวน
คู่มือ

เป็นไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ์

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 9 แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี

4.โครงการยกระดับองค์กร

ยั่งยืนด้วยมาตรการสีเขียว

- - -ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 - อยู่ระหว่างศึกษามาตรการสี
เขียวและทบทวนบริบทในการ
พัฒนาของ ธพส. และจัดท า 
Framework การด าเนินการตาม
มาตรฐานการสีเขียวใน ธพส.

เป็นไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ์

5.โครงการน านโยบายด้าน

การก ากับดูแลกิจการท่ีดี

ไปสู่การปฏิบัติ

- - -ระดับคะแนน
ประเมินองค์กรด้าน
บทบาทคณะกรรมการ

-ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน

4.10

มากกว่า 
80-100

- ทบทวนคู่มือด้าน CG และ
แนวทางปฏิบัติด้าน COI 
เผยแพร่ผู้บริหารและพนักงาน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
- จัดตั้งศูนย์และด าเนินการศูนย์
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จัดท า
กิจกรรมการส่งเสรมิการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี

เป็นไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ์

6.โครงกาพัฒนาระบบ 

Compliance

- - -ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

-ระดับคะแนน
ประเมินองค์กรด้าน
บทบาทคณะกรรมการ

ร้อยละ 100

4.10

- อยู่ระหว่างศึกษาระบบ 
Compliance และจัดท า 
Compliance Policy

เป็นไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ์

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 9 แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี

7.โครงการเสริมสรา้งธรร

มาภิบาลให้แก่

ผู้ประกอบการ

- - -ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

-ระดับคะแนน
ประเมินองค์กรด้าน
บทบาทคณะกรรมการ

ร้อยละ 100

4.10

- อยู่ระหว่างก าหนดหัวเรือ่งท่ีจะ
ให้ความรู้ จัดกิจกรรม และ
ประเมินผล

เป็นไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ์

8.กิจกรรมสร้างเครอืขา่ย

ธรรมาภิบาล

- - - อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อ
ด าเนินการตามแผนสร้าง
เครือข่ายธรรมาภิบาล

เป็นไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ์

9.ยกระดับรายงานการ

เปิดเผยข้อมูล/รายงาน

ประจ าปีด้าน CG ให้

เป็นไปตามแนวทาง GRI 

และรัฐบาล

- - - อยู่ระหว่างจัดท านโยบายกรอบ
แนวทางตามแนวทางในการ
เปิดเผยข้อมูล (สคร.ตลท.GRI 
ภาครัฐ) และด าเนินการปรับปรุง
งานท่ีเกี่ยวข้อง

เป็นไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ์

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)
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แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 10 แผนความความรับผิดชอบต่อสังคม

1. โครงการ CSR AFTER 

PROCESS

- - -ระดับความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
ผู้ใช้บริการ

-รับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสีย 

ไม่ต่ ากว่า 
4.00

ได้อนุมัติ
แผน
ปรับปรุง
จาก คกก.

- ด าเนินการจัดกิจกรรมดังน้ี
1. ตักบาตรประจ าสัปดาห์ ทุก
วันอังคารและพฤหัสบดี
2. ออมบุญ ต้อนรับปีใหม่ วันท่ี 
5 และ 9 มกราคม 2561 วัน
มาฆบูชา วันท่ี 23 และ 27
กุมภาพันธ์ 2561 วันวิสาขบูชา
วันท่ี 18 และ 22 พฤษภาคม 
2561
3. บริจาคโลหิต วันท่ี 22-23
และ 24-25 มกราคม 2561
วันท่ี 23-25 เมษายน 2561
4. วันเด็ก วันท่ี 13 มกราคม 
2561
5. วันแห่งความรักกับส านักเขต
หลักสี่วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561
6. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 
พระเทพฯ วันท่ี 1-30 เมษายน 
2561

เป็นไปตามแผน - ฝสอ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)



www.dad.co.th

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลบ.)
เบิกจ่าย
(ลบ.)

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปี 2561

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 สถานะ
ข้อเสอแนะการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

แผน 11 แผนบริหารจัดการด้านความเสี่ยง

1.แผนบริหารความเสี่ยง - - -จ านวนกระบวนการ
ท่ีได้รับการปรับปรุง

-คะแนนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

2

สูงกว่า                
ปีก่อน

- เมื่อวันท่ี 28 กุมพาพันธ์ 2561  
ด าเนินการเสริมสร้างเครอืขา่ย
ความร่วมมือด้านการพัฒนา
คุณภาพการบริหารความเสี่ยง
องค์กรร่วมกับรัฐวิสาหกจิ 
“โครงการสานสัมพันธ์จัดการ
ความเสี่ยง” 
- จัดกิจกรรมส่งเสรมิความรู้ด้าน
การบริหารความเสี่ยง ให้
ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่าน
ช่องทาง
- อยู่ระหว่างด าเนินการทบทวน
กระบวนการบรหิารความเสี่ยง 
และจัดท าแผนความเสี่ยงระดับ
องค์กร และติดตามผล
ด าเนินงานรายไตรมาส 
- มีการทบทวนนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงเกณฑ์

เป็นไปตามแผน - ส่วนบริหาร

ความเสี่ยง

และควบคุม

ภายใน

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม–มิถนุายน)
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ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2561

สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561
(ระหว่างเดือนมกราคม–มิถุนายน) จ านวน 11 แผนงาน  

ด าเนินงานตามแผน 10 แผน คิดเป็นร้อยละ 90.90
ด าเนินงานล่าช้ากว่าแผน     1        แผน         คิดเป็นร้อยละ    9.10


