


แผน/โครงการประจ าปี 2562
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  (Land Development Plan)

1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีส่วนขยาย

ศูนย์ราชการ โซนซี

30,000 386.533 ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 งานท่ีปรึกษาบริหารโครงการ ด าเนินการจัด
จ้างแล้วเสร็จ 5 งาน ได้แก่
1. งานท่ีปรึกษาบริหารโครงการ  
2. งานออกแบบรายละเอียด  
3. งานศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชน
และศึกษาทบทวนระบบจราจรฯ 
4. งานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
5. งานเตรียมพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
งานจัดจ้างก่อสร้าง ด าเนินการจัดจ้างแล้ว
เสร็จ 3 งาน ได้แก่
1. งานควบคุมงานก่อสร้าง
2. งานก่อสร้างและเสาเข็มด้านทิศเหนือ
3. งานก่อสร้างและเสาเข็มด้านทิศใต้

เป็นไปตามแผน เตรียมความพร้อมและเร่งรัดงาน      

ท่ีปรึกษา และงานก่อสร้าง ให้เป็นไป

ตามแผนท่ีก าหนดไว้

ศวบ.

กรอบระยะเวลา

โครงการ

(ปี 62-67)

2. โครงการก่อสรา้งอาคารส านักงาน 

ซอยพหลโยธิน 11

261 109.248 ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ผลงานก่อสร้างเร็วกว่าแผน ผลงานสะสม 
ร้อยละ 53.41  แผนงานร้อยละ 52.55      
เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.86 

เป็นไปตามแผน เร่งรัดการด าเนินงานของผู้รับจ้างให้

เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด

ศวบ.

กรอบระยะเวลา

โครงการ

(ปี 61-63)

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562
ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  (Land Development Plan)

3. โครงการบริหารจดัการสนาม

กอล์ฟบางพระ

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ธพส. จ้างเอกชนเข้าบริหารโครงการฯ 
ระยะเวลา 30 เดือน เริ่มตั้งแต่วันท่ี 13 ต.ค. 
60 - 12 เม.ย. 63

เป็นไปตามแผน เร่งรัดการต่อสัญญาให้เป็นไปตาม

แผนงานท่ีก าหนด

ฝตธ.

4. ศึกษาโครงการใหม่ โครงการศูนย์

ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติฯ 

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ปั จจุ บั นอยู่ ระหว่ า งทบทวนแผนงาน
ระยะเวลาและแนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

เป็นไปตามแผน ทบทวนแนวทางและเตรียมความ

พร้อมการบริหารจัดการโครงการ

ฝตธ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  (Land Development Plan)

5. ศึกษาโครงการใหม่ - - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 โคร งการอาคารอเนกประสง ค์ กรม
สรรพสามิต 
- ศึกษาแนวทางการด าเนินโครงการอาคาร
อเนกประสงค์กรมสรรพสามิต น าเสนอ
คณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบแนว
ทางการด าเนินโครงการแล้ว 
- จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU)การด าเนิน
โครงการร่วมกับกรมสรรพสามิต และ
ด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ 
เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
ปัจจุบันกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างพิจารณา
เอกสารบันทึกข้อตกลง (MOU) 

โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานบังคับคดี
แพ่ง กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างหารือแนว
ทางการด าเนินโครงการกับผู้เกี่ยวข้อง

เป็นไปตามแผน เร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

แผนงานท่ีก าหนด

ฝตธ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 2 แผนพัฒนาธุรกิจศูนยร์าชการ

1.แผนงานจัดสรรพื้นท่ีและจัดหาผู้

เช่าพื้นท่ีพาณิชย์ประเภทพื้นท่ี

ส านักงานเพิ่มเติม

- - - รายได้ค่าเช่าค่าบริการ

- Occupancy Rate

- ระดับความพึงพอใจ

243 ลบ.

ร้อยละ 95

เพิ่มขึ่นจากปีก่อน

-รายได้ค่าเช่าค่าบริการพื้นท่ีธุรกิจศูนย์
ราชการรวม 260.01 ล้านบาท สูงกว่าเป้า 
10.50 ล้านบาท 

เป็นไปตามแผน ก ากับการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตาม

แผน

ฝตธ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 2 แผนพัฒนาธุรกิจศูนยร์าชการ

2.เพิ่มปริมาณการใช้พื้นท่ีลาน

อเนกประสงค์และพื้นท่ี

ประชาสัมพันธ์

- - - รายได้ค่าเช่าค่าบริการ

- Occupancy Rate

- ระดับความพึงพอใจ

243 ลบ.

ร้อยละ 95

เพิ่มขึ่นจากปีก่อน

-ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร จั ด ส ร ร พ้ื น ท่ี ล า น
อเนกประสงค์ 48.55 ล้านบาท สูงกว่า
เป้าหมาย 5.98 ล้านบาท 

-รายได้จากการจัดสรรพื้นท่ีประชาสัมพันธ์ 
15.56 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 3.81 ล้าน
บาท 

เป็นไปตามแผน ก ากับการด าเนินงานของแผนงาน

อย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามแผน

ฝตธ.

3. แผนสร้างความร่วมมือในการใช้

พ้ืนท่ีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนอื่นๆ

- - -จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ คือ ให้บริการพื้นท่ี แก่โรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ จัดงาน Wake up สตรีไทย รู้ไว้
ป้องกัน HPV เมื่อวันท่ี 23 - 24 ม.ค. 62 
บริเวณชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B)
-ให้บริการพื้ นท่ี  แก่  ส านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
หรือ EDOจัดกิจกรรมในไตรมาส 2/62 
บริเวณชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) c
และให้บริการพื้นท่ี แก่ส านักงานจิตอาสา
ประชารัฐเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ และกรมฝน
หลวงและการบินเกษตร

เป็นไปตามแผน ฝตธ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 2 แผนพัฒนาธุรกิจศูนยร์าชการ

4. แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้เช่าเพื่อ

รักษาฐานลูกค้า

- - - รายได้ค่าเช่าค่าบริการ

- Occupancy Rate

- ระดับความพึงพอใจ

243 ลบ.

ร้อยละ 95

เพ่ิมขึ่นจากปีก่อน

- จัดกิจกรรมให้ผู้เช่าพื้นท่ีชั้น 1 ของอาคาร
รัฐประศาสนภักดี (B) ใช้พื้นท่ี บริเวณชั้น 2 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อวันท่ี 25 ก.พ. – 1 
มี.ค. 62 และวันท่ี 27 พ.ค. – 31 พ.ค. 62
- จัดกิจกรรมให้ผู้เช่าพื้นท่ีร้านค้าย่อย ชั้น 1 
ของอาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ใช้พื้นท่ีชั้น 
1 บริ เวณหน้าร้ านค้าย่อย โดยไม่ คิด
ค่าใช้จ่าย เมื่อวันท่ี 23-27 ธ.ค. 62

เป็นไปตามแผน ก ากับการด าเนินงานของแผนงาน

อย่างใกล้ชิด

ฝตธ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 3 แผนยกระดับมาตรฐานการบรกิาร

1. แผนปรับปรุงระบบ บริหาร

จัดการศูนย์ราชการฯ  (Service 

D+)

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามแผน ก ากับการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด

ให้เป็นไปตามแผน

ศวบ.

2. แผนยกระดับความพึงพอใจของ

ลูกค้าผ่าน  กระบวนการสรา้ง

ความสัมพันธ์กับลูกค้า

3.00 1.58 ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 -โครงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าภายใน
ศูนย์ราชการฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม 
Thank You Party cat Agent เมื่อวันท่ี 4
ก.ค. 62
- รถไฟฟ้าโดยสารด าเนินการแล้วเสร็จ

เป็นไปตามแผน ศวบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร

4.1 แผนปรับปรงุด้านบริหาร

จัดการจราจรและงานรกัษาความ

ปลอดภัย (ม.ค.-ธ.ค.62)

100.14 100.14 ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามแผน - ศวบ.

4.2 แผนพัฒนาปรับปรุงระบบ
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
(ม.ค.-ธ.ค.62)

ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามแผน - ศวบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร

4.3 แผนมาตรฐานการบริหารจัดการอาคารฯ ด้านสิ่งแวดล้อม (ม.ค.-ธ.ค.62)

4.3.1 มาตรฐานอาคารยั่งยืน - - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 -จัดท า Green business policy 
Statement แล้วเสร็จ
- ประกาศนโยบาย  เผยแพรผู่้บริหารและ
พนักงาน ทราบ และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ 
ผ่านช่องต่างๆ

เป็นไปตามแผน - ศวบ.

4.3.2 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม - - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามแผน - ศวบ.

4.3.3 มาตรฐานการบริการ - - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ด าเนินการอบรมตามแผนงานมาตรฐานการ
บริการแล้ว หลักสูตรปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และพฤติกรรมการให้บริการท่ีเป็นเลิศ วันท่ี 
24-25 ก.ค.62

เป็นไปตามแผน - ศวบ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562
ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 5 แผนเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร

แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร - - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 ด าเนินการตามแผนงานปี 2562 แล้วเสร็จ
ตามแผนงาน

เป็นไปตามแผน - ฝสอ.

แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล (HRM)

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบการบรหิาร ทรัพยากรบุคคล 

(Push Up HR System)

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 -ด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 
(Push Up HR System) แล้วเสร็จ

เป็นไปตามแผน - ฝทค.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM)

2.โครงการพัฒนาระบบการจัดการ

ความรู้และการเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ (KM System)

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 - แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานการ
จัดการความรู้ในองค์กร (KM) 
- ด าเนินการจัดอบรมให้ความรูแ้ก่ตัวแทน
ฝ่ายงานให้เป็นนักจัดการความรู้ KM 
Facilitator จัดกิจกรรมแสดงผลงาน (KM 
Day) และถ่ายโอนองค์ความรู้ของผู้มี
ประสบการณ/์ผู้เกษียณ 

เป็นไปตามแผน - ฝทค.

แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล (HRD)

3.โครงการวางแผนอัตราก าลังและ

สรรหาบุคลากรเชิงรกุ(Manpower 

Planning & Recruitment 

Proactive)

- - แผนอัตราก าลังคน

มีคู่มือการสัมภาษณ์อง
สมรรถนะในต าแหน่งท่ีเป็น

ธุรกิจหลังของ ธพส

มิ.ย.62

ต.ค.62

-ลงประกาศประชาสัมพันธ์ในต าแหน่งต่างๆ 
ของ ธพส. ผ่านเว็บไซต์ 
-จัดงาน “สู่อนาคตท่ีกว้างไกลของ ธพส.” 
ตามโครงการวางแผนอัตราก าลัง 2020 
(Manpower Planning
-ทบทวนและเสนอโครงสรา้งองค์กร แผน
อัตราก าลังโดย ศึกษาวิเคราะห์ สภาพการณ์
ปัจจุบัน ธพส. สัมภาษณ์ผู้บริหาร ทบทวน
โครงสร้างองค์กร พร้อมหน้าท่ีรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงาน ท่ีจะรองรบัภารกิจใน
อนาคต 

เป็นไปตามแผน - ฝทค.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล (HRD)

4.โครงการประเมินและพัฒนา

สมรรถนะบุคลากร (Assessment 

Capacity & Capability)

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 -ด าเนินการตามแผนอบรมตามแผนโครงการ
ประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
(Assessment Capacity & Capability)

เป็นไปตามแผน - ฝทค.

5.โครงการสรา้งความพึงพอใจและ

ความผูกพันในบุคลากร 

(Employee Engagement)

- - มีรายงานผลส ารวจความ
ผาสุกและความผูกพัน

มีรายงานเปรียบเทียบผล
ส ารวจฯ

เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน

ธค.62

-จัดกิจกรรมเพิ่มช่องทางการสื่อสาร คือ
กิจกรรมกรรมการผู้จัดการพบพนักงาน ครั้ง
ท่ี 1 เมื่อวันท่ี 8 มี.ค. 62 และจัดกิจกรรม 
Happy Family เมื่อวันท่ี 29 มิ.ย. 62 ครั้งท่ี 
2 เมื่อวันท่ี 18 ก.ค. 62กิจกรรมกรรมการ
ผู้จัดการพบพนักงาน ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 30
ก.ย. 62 กิจกรรมกรรมการผู้จัดการพบ
พนักงาน ครั้งท่ี 4 ในช่วงไตรมาส 4/2562
และกิจกรรม DAD Sport Day เมื่อ 27 ธ.ค. 
62

เป็นไปตามแผน ก ากับการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด

ให้เป็นไปตามแผน

ฝทค.

6.โครงการและแผนงานตามท่ี

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

(Employee Relation)

- - มีการรายงานคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์

ทุกเดือน -จัดประชุม คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
แล้ว ตามแผนงาน
-คณะกรรมการกิ จการสัมพันธ์  มีมติ
เห็นชอบแผนการจดักิจกรรมประจ าปี 2562  
เมื่อวันท่ี 13 ก.พ. 62 และด าเนินการตาม
แผนงานแล้วเสร็จ

เป็นไปตามแผน - ฝทค.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล (HRD)

7.โครงการพัฒนาภาวะผู้น า

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลง 

(Leadership for Mega-Trend)

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 -ปรับรูปแบบการด าเนินโครงการให้
สอดคล้องกับการประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ด าเนินตามแผนงานแล้วเสร็จ

เป็นไปตามแผน - ฝทค.

8.โครงการส่งเสริมกิจกรรมความ

ปลอดภัยและ อาชีว อนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

(Safety & work)

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 -จัดกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการมี
ส่วนรวมด้านความปลอดภัยฯ 
-จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล หมวดป้องกันทางเดินหายใจ เพื่อ
พนักงานสวมใส่ป้องกัน PM 2.5
- ด าเนินการตามแผนงานโครงการส่งเสริม
กิจกรรมความปลอดภัยฯ

เป็นไปตามแผน - ฝทค.

9.โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 

(CUPIC)

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 -แต่งตั้งคณะท างานเพื่อท าหน้าท่ีในการ
แปลงค่านิยม CUPIC ให้ เป็นแผนงาน 
โครงการหรอืกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรม
-ด าเนินการขออนุมัติ โครงการส่งเสรมิ
วัฒนธรรมองค์กร (CUPIC) และจัดกิจ
กิจกรรมตามแผนงานแล้วเสร็จ

เป็นไปตามแผน - ฝทค.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 6 แผนบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล (HRD)

10.โครงการบรหิารและพัฒนาผู้สืบ

ทอดต าแหน่งและผู้มีความสามารถ

สูง (Talents & Successors 

Development)

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 - จัดจ้างท่ีปรึกษาทบทวนและเสนอทางเดิน
สายอาชีพ แผนสืบทอดต าแหน่งและ
แผนพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง โดยด าเนินการ
แล้วเสร็จ
- ด าเนินการพัฒนาบุคลากรท่ีมี
ความสามารถสูงแล้วเสร็จ ภายใต้โครงการ
พัฒนาภาวะผู้น าฯ โดยออกแบบ ด าเนินการ
พัฒนาในหลักสูตร : Practical Innovation 
การโค้ชเพื่อเตรียมพรอ้มก่อนน าเสนอ การ
น าเสนอผลงานและการศึกษาดูงาน ใน
ระหว่างวันท่ี 2 ต.ค. 62 – วันท่ี 19 พ.ย. 62

เป็นไปตามแผน - ฝทค.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)

1.โครงการระบบบริหารองค์กรและ

ฐานข้อมูล

3.00 3.00 E-Tax invoice ก.พ.63 -E-Tax invoice (e-billing) 
ด าเนินการแล้วเสร็จ
-E-Tax invoice (e-Receive) ตรวจรับงาน
งวดท่ี 2 แล้ว จากท้ังหมด 3 งวดงาน

เป็นไปตามแผน ก ากับการด าเนินงานของผู้รับจ้างให้

เป็นไปตามแผนงาน

ฝทส.

2. โครงการระบบสารสนเทศส าหรับ

การให้บริการ

0.70

0.20

0.20

0.60

0.70

0.20

0.20

0.60

ระบบ E-saraban

ระบบ HRIS 

ระบบ PMS

ระบบ Service D

ธ.ค.62

ธ.ค.62

มิ.ย.62

ธ.ค.62

-ระบบ E-saraban ด าเนินการแล้วเสร็จ

-พัฒนาปรับปรุงระบบ HRIS ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

-พัฒนาปรับปรุงระบบ PMS ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

พัฒนาระบบ Service D ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

เป็นไปตามแผน ฝทส.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)

3.โครงการระบบ Infrastructure 

และโครงขา่ยคอมพิวเตอร์

5.00 4.97 ระบบ Data Center มิ.ย.62 - ระบบ Data Center ด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามแผน ก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

แผนงาน

ฝทส.

4. โครงการระบบความปลอดภัย

มาตรฐานและการเชื่อมโยง

5.00

4.00

4.93

3.95

Active Defense Security

Web Application Firewall

มิ.ย.62

ก.ย.62

- Active Defense Security ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

-Web Application Firewall ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

เป็นไปตามแผน ฝทส.

5. โครงการระบบพัฒนาความรู้และ

บุคลากรด้านดิจิทัล

- - พัฒนาระบบริหารจัดการองค์  
ความรู้  และอบรมให้ความรู้

บุคลากร 

ธ.ค.62 อบรม หลักสูตร "AI & Big Data 2019 –
The Power of Balance between Data 
Technology and Privacy" วันจันทร์ท่ี 16 
กันยายน 2562 เวลา 12.30 น. – 17.00 น. 
ณ ห้องประชุม 4 - 5 ชั้น 1 อาคารธน
พิพัฒน์

เป็นไปตามแผน ฝทส.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ

1. แผนงบประมาณ - - ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

EBITDA

ร้อยละ 100

ตามประมาณการ

- ติดตามและรายงานประชุมผู้บริหาร และ
คณะกรรมการเป็นรายเดือน 
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.งบท าการเบิกจ่ายสะสม 12 เดือน 

791.019 ล้านบาท   
2. งบลงทุนเบิกจ่ายสะสม 12 เดือน 

697.448 ล้านบาท รายการประหยัดได้ 
17.268 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
วงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายปรับปรุงครั้ งท่ี  2
จ านวน 714.716 ล้านบาท 

เป็นไปตามแผน - ฝบช.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ

2. แผนการเงิน

2.1 แผนบริหารการเงินระยะสั้น 

ระยะยาว ให้เกิดประสิทธิภาพ

- - ระดับความส าเร็จในการจัดส่ง
แผน สบน.

มีความคาดการณ์ด้านการเงิน
ให้สอดคล้องกับสภาพ

มี.ค. 2562

3 สถานการณ์

- คณะกรรมการ ธพส. ครั้งท่ี 2/62 เห็นชอบ
แผนความต้องการกู้เงินของ ธพส. และจัดส่ง 
สบน. เมื่อ ม.ีค. 62
- รายงานความก้าวหน้าผลประกอบการ 
ฐานะการเงิน ต่อคณะกรรมการ ธพส. ครั้งท่ี 
4/62 เมื่อวันท่ี 25 มี.ค. 62 ครั้งท่ี 8/62 เมื่อ
วันท่ี 24 ก.ค. 62 ครั้งท่ี 12/62 เมื่อวันท่ี 25
ต.ค. 62 และครั้งท่ี 1/63 เมื่อวันท่ี 29 ม.ค. 
63
- ธนาคารกรุงไทยต่อสัญญาเงินกู้ 

เมื่อวันท่ี 3 ก.ย.62
- ธนาคารออมสินต่อสัญญาเงินกู้ 
เมื่อวันท่ี 25 ก.ย.62

- รายงานฐานะการเงินต่อ คณะกรรมการ 
ธพส. (ม.ค. – ธ.ค. 62) ต่อคกก.ธพส.ครั้งท่ี 
1/2563 เมื่อวันท่ี 29 ม.ค. 63

เป็นไปตามแผน - ฝกง.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 8 แผนการเงินงบประมาณ

2. แผนการเงิน

2.2 แผนแสวงหาคู่ความร่วมมือเพื่อ

การพัฒนาบริการด้านการเงิน

- - ระดับความส าเร็จในการหา
พันธมิตรด้านการเงิน

ความคุ้มค่าในการใช้แหล่ง
เงินทุน

2 สถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
เหมาะสม

- ธนาคารออมสิน มีหนังสือท่ี 
พส.5386/2562 ลว. 26 มิ.ย. 62 สนับสนุน
ทางการเงิน วงเงิน 1,500ลบ. แก่โครงการ
พัฒนาพื้นท่ีส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โซน C
- ครม. เห็นชอบแผนบริหารหน้ีสาธารณะ 

เมื่อวันท่ี 24 ก.ย. 2562
- ธนาคารกรุงไทยต่อสัญญาเงินกู้ 

เมื่อวันท่ี 3 ก.ย. 2562
- ธนาคารออมสินต่อสัญญาเงินกู้ 

เมื่อวันท่ี 25 ก.ย. 2562

เป็นไปตามแผน - ฝกง.

2.3 แผนการบริหารจัดการด้าน

การเงิน

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 - E- billing ด าเนินการแล้วเสร็จ
- Invoice/Receipt ตรวจรับงานงวดท่ี 2
แล้ว จากท้ังหมด 3 งวดงาน ส าหรับงวดงาน
ท่ี 3 จะด าเนินการตรวจรบัในเดือน ก.พ. 63
สถานะเป็นไปตามแผนงาน

เป็นไปตามแผน - ฝกง.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 9 แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ

คณะกรรมการ ธพส.

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 -การพัฒนาตนเองของกรรมการ                            
เมื่อวันท่ี 25 ม.ค. 62 โดยเดินทางไปศึกษาดู
งานด้านการบริหารจดัการอาคารเมืองท่ี
ยั่งยืนและนวัตกรรมใหม่ ณ สาธารณรัฐ
โครเอเชีย เมื่อวันท่ี 19 – 27 ก.พ. 62 
-การทบทวน Board Skill Matrix  จัดท า
ข้อมูลแสดงทักษะ/ความรู้/ความเชี่ยวชาญ 
(Skill Matrix) ของกรรมการ ธพส.
-ด าเนินงานตามแผนประชุมคณะกรรม
- คกก.ธพส. ศึกษาดูงานในประเทศส าหรับ
คณะกรรมการ ธพส. ปี 2562 จ านวน 2 ครั้ง
ครั้งท่ี 1 ศูนย์ประชุม

เป็นไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ์

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562
ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 9 แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี

2. โครงการพัฒนากระบวนการ

บริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐาน

ตามแนวทาง ITA ของส านักงาน 

ป.ป.ช.

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 -ในกระบวนการจัดซ้ือจดัจ้าง ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั โดยผู้สนใจ
เข้าร่วมเสนอราคาต้องลงข้อมูลในระบบผ่าน
ทางเว็บไซต์ ธพส. 
-จัดให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าเรยีนรูแ้ละ
ทดสอบ หลักสูตรจริยธรรมทางธุรกจิและ
จรรยาบรรณ และหลักสูตร ต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รปัชั่น 2562ผ่านระบบ E-
learning หลักสูตรพื้นฐานการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีปี 2562ระหว่างวันท่ี 17 มิ.ย.–5 
ก.ค. 62 
- ด าเนินการตรวจสอบบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนัใน
กระบวนการจดัซ้ือจัดจ้าง 

เป็นไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ์

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562
ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 9 แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี

3. โครงการจัดท าข้อตกลง/สัญญา

คุณธรรม

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 -ธพส. ได้เริ่มโครงการพัฒนาพื้นท่ีส่วนขยาย
ศูนย์ราชการฯ โซน C เข้าร่วมข้อตกลง
คุณธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
พร้อมจัดส่งแบบรายงานผลการด าเนินงาน
ใหก้รมบัญชีกลางเป็นประจ าทุกเดือน

เป็นไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ์

4. โครงการยกระดับองค์กรยั่งยืน

ด้วยมาตรการสีเขียว

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 - จัดท า Green business policy 
statement  ภายใต้ชื่อ นโยบายการพัฒนา
ธุรกิจเพื่อความยัง่ยืน พร้อมท้ังจัดท า
เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงาน และ
เผยแพร่ผ่านทาง www.dad.co.th

เป็นไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ์

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 9 แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี

5. โครงการน านโยบายด้านการ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดีไปสู่การปฏิบัติ

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 -ศึกษา รวบรวม ข้อมูล แนวทางการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีในปัจจุบัน ตลอดเกณฑ์การ
ประเมินองค์กรด้านการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ส าหรับทบทวนคู่มือ และแผน CG 
-สื่อสารธรรมาภิบาล (CG Broadcast) 
-ด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบ ITAS
-ทบทวนคู่มือก ากับดูแลกิจการท่ีดี ประจ าปี 
2562 โดยทบทวนให้สอดคล้องตามหลักการ
และแนวทางก ากับดูแลกิจการท่ีดีใน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
- กิจกรรมสัปดาห์ธรรมาภิบาล และงาน CG 
Day 2019 

เป็นไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ์

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 9 แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี

6. โครงการพัฒนาระบบ 

Compliance

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 -ก าหนดกรอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัการ
ก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของผู้ปฏิบัติงานไว้ในคู่มือการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีแล้ว ฉบับปรับปรุงปี 
2561

-แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติงาน (Framework) 
เกี่ยวกับการก ากบัการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ให้ผู้บริหารและพนักงาน ธพส. ทราบอีกครั้ง

- ด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (I - Data) แล้วเสร็จ โดยได้มี
การระบุกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
ในแต่ละกิจกรรม/ขั้นตอน ในทุกโครงการท่ี
จะต้องด าเนินงาน จ านวน 135 โครงการ 
เพื่อก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
2563

เป็นไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ์

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 9 แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี

7. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ

ในภาครัฐวิสาหกิจของ ธพส.

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 - จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน หัวข้อ ความเสี่ยง
ป้องกันการทุจริต เมื่อวันท่ี 28 พ.ค. 62
- ส่งบุคคลากรเข้าร่วมการอบรมโครงการ
ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความ
อาย และไม่ทนต่อการทุจริต 
- ท าสื่อวิดีโอเผยแพร่ให้ความรู้ให้หัวข้อ 
จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ
- ด าเนินการทบทวนนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตและนโยบายท่ีเกี่ยวข้องและแนว
ปฏิบัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของผู้ปฏิบัติงาน และเผยแพร่/รณรงค์ความ
ตระหนักรู้ด้านการด าเนินนโยบายต่อต้าน
การทุจริตผ่านกิจกรรม DAD CG Day 2019 
และเชิญผู้มีส่ วนได้ เสีย ประกอบด้วย 
ตัวแทนหน่วยงานและผู้ประกอบการภายใน
ศูนย์ราชการฯ ร่วมงาน

เป็นไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ์

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 9 แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี

8. โครงการยกระดับรายงานการ

เปิดเผยข้อมูล/รายงานประจ าปีด้าน 

CG ให้เป็นไปตามแนวทาง GRI และ

รัฐบาล

- - ร้อยละด าเนินงาน
ตามแผน

ร้อยละ 100 - ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
ให้สอดคล้องกับแนวทาง การเปิดเผยขอ้มูล
ด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) และการ
ประเมิน ITA อย่างต่อเน่ือง

เป็นไปตามแผน - สายนโยบาย

และกลยุทธ์

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 10 แผนความความรับผิดชอบต่อสังคม

1. แผนการด าเนินงาน CSR IN 

PROCESS 

- - ระดับความพึงพอใจ ไม่ต่ ากว่า 4.00 - จัดกิจกรรม ตามแผนงานไตรมาส 3/62
ดังน้ี
- พัฒนาชุมชน (ตัดผม) วันท่ี 16 มิ.ย. 62
และวันท่ี 22 ก.ย. 62

- นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
ร.10

- นิทรรศการวันแม่ วันท่ี 1-31 ส.ค. 62
- ออมบุญวันออกพรรษา และอาสาฬหบูชา 

วันท่ี 2 แล 4 ก.ค. 62
- บริจาคโลหิต วันท่ี 22 -26 ก.ค. 62
- พัฒนาชุมชน (ส่งเสริมอาชีพ) ทุกวัน

อาทิตย์เดือน ส.ค. และ ก.ย. 62
- บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ครั้งท่ี 4

ในวันท่ี 21 - 25 ต.ค.62
- กิจกรรม Kids Day Camp 2019 วันท่ี 7 
– 11 และวันท่ี 15 – 18 ต.ค.62
- นิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ 
- ตักบาตรเช้าประจ าสัปดาห์ทุกวันอังคาร
และพฤหัส

เป็นไปตามแผน - ฝสอ.

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

งบลงทุน (ลบ.)
เบิกจ่าย (ลบ.) ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2562

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 สถานะ
ข้อเสอแนะ

การปรับปรุงพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ

แผน 11 แผนบริหารจัดการด้านความเสี่ยง

1.แผนบริหารความเสี่ยง - - จ านวนกระบวนการท่ีได้รับ
การปรับปรุง

คะแนนบริหารจดัการ
ความเสี่ยง

2

เพ่ิมสูงขึ้นกว่าปี
ก่อน

-จัดกิจกรรมส่งเสรมิความรู้ด้านการบริหาร
ความเสี่ยง ให้ผู้บริหาร และพนักงาน

-จัดประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง  ตาม
แผนงานการบริหารความเสี่ยง

เป็นไปตามแผน - ส่วนบริหารความ

เสี่ยงและควบคุม

ภายใน

ผลการด าเนินงานแผน/โครงการ ปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2562 ไตรมาส 4 (มกราคม–ธันวาคม)



สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนนิงานตามแผนด าเนินงานประจ าป ี2562
(ระหว่างเดือนมกราคม–ธันวาคม) จ านวน 11 แผนงาน  

ด าเนินงานตามแผน 11      แผน คิดเป็นร้อยละ 100


