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ยุทธศาสตร์ ธพส. แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
๐ ยุทธศาสตร์ที่ 3  

พัฒนาระบบงานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
ทันสมัย  

- แผน 6 แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HRM) 

 

โครงการสรรหาบุคลากรเชิงรุก 
(Recruitment Proactive) 
 

ด าเนินการตามแผนงาน :  
- มีระบบ e-Recruitment ในการรบัสมัครงาน โดยผู้สมัครสามารถสง่ VDO link แนะน าตัว และแนบเอกสารในการสมัครงานผ่าน 

www@dad.co.th 
- ทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์และวธิีการคัดเลือกพนักงาน (ตามค าสั่งที่ 107/2561 ลว. 21 ธ.ค. 2561) 
- จัดท าคู่มือการสัมภาษณ์อิงสมรรถนะในต าแหน่งท่ีเป็น 

ธุรกิจหลัก  
- ในปี 2561 รับพนักงานใหม่ 13 คน ลูกจ้าง 8 คน ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ 1 คน รวม 21 คน ดังนี ้
 ไตรมาส 1/2561 รับพนักงาน 2 คน ลูกจ้าง 4 คน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 1 คน 
 ไตรมาส 2/2561 รับพนักงาน 1 คน ลูกจ้าง 2 คน 
 ไตรมาส 3/2561 รับพนักงาน 4 คน  
 ไตรมาส 4/2561 รับพนักงาน 5 คน ลูกจ้าง 2 คน 

๐ ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาระบบงานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
ทันสมัย  

- แผน 6 แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HRM) 

 

โครงการประเมินและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร 
(Assessment Capacity & 
Capability) 

 

ด าเนินการตามแผนงาน : 
1 จัดท าแบบประเมินสมรรถนะบคุลากร 

- จัดจ้างวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจการประเมินสมรรถนะบุคลากร 
- จัดท าแบบประเมินและท าการสมรรถนะบุคคลากรในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส ์
-  มีการประเมินสมรรถนะของบุคลากร ครบทุกระดบั/ต าแหน่ง/ฝา่ย 

2 จัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาพนักงานรายบุคคลและเคร่ืองมือการพัฒนา 
พัฒนาบุคลากรในรูปแบบ In Class Training และ การเรยีนรูผ้่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ดังนี้  

หลักสูตรการฝึกอบรมในชัน้เรียน (In Class Training) 
- หลักสูตร Financial Modeling with Excel ส าหรับงานวิเคราะห์ ด้านการเงิน 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
- หลักสูตร การบรหิารจดัการเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVM) 

mailto:www@dad.co.th
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- หลักสูตรศึกษากระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) โปรแกรม 
คอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูป ArchiCAD 

การขับเคลื่อนธุรกจิไปสู่ผลลัพธท์ี่มีประสิทธิภาพ 
- หลักสูตรการพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
-หลักสูตรการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้น า 
- หลักสูตรผู้น ากับบบบาทการเป็นโค้ช 
- หลักสูตรการบริหารเวลาและจดัล าดับความส าคญัของงาน 
- หลักสูตรการโค้ชเพื่อเตรยีมพร้อมก่อนการน าเสนอ 
- ศึกษาดูงาน  SCG Open Innovation Center  
- การน าเสนอโครงการ 

การพัฒนาภาวะผุ้น า 
- หลักสูตร Executive Briefing : การสร้างผู้น าการเปลีย่นแปลง ส าหรับยุคดจิิทัล 
- หลักสูตร ภาวะผู้น ากับการสรา้งนวัตกรรมในองค์กร (Leadership and Organizational Transformation) 
- หลักสูตร ผู้น ากับการทางานเป็นทีมเพื่อสร้างนวัตกรรม (Team Based Creativity Innovation) 

การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ได้แก ่
1. หลักสูตรพื้นฐานการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) 
2. หลักสูตรจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
3. หลักสูตรต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปช่ัน 

3. ประเมิน และรายงานผล 
- ประเมินสมรรถนะบุคลากร (Competency Gap) และจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  

- ด าเนินการพัฒนาบุคลากร โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น ฝึกอบรมภายใน, อบรมภายนอก, E-learning, Self-learning, 

Coaching, On the job Training   
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๐ ยุทธศาสตร์ที่ 3  

พัฒนาระบบงานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
ทันสมัย  

- แผน 6 แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HRM) 

 

โครงการประเมินค่างานและ
บริหารคา่ตอบแทน (Job 
Evaluation& Compensation) 
 

ด าเนินการตามแผนงาน :  
- จัดจ้างที่ปรึกษา บริษัท Human Intellectual Management Co.,Ltd (HIM) 
- จัดท ากระบวนการทีม่ีคุณคา่ทีส่ าคัญ และเป็นกระบวนการหลัก (SIPOC Model) รวมทั้งสิ้น 61 กระบวนการ โดยยึดหลักของ 

Total Quality Award  
- จัดท าโครงสร้างต าแหน่งงานและจัดท าใบก าหนดหน้าท่ีงาน (Job Description) เพื่อให้พนักงานเขา้ใจในบทบาทที่ท่ีได้รับ

มอบหมาย โดยจัดท าครอบคลุมทกุต าแหน่งงาน ทั้งสิ้น 114 ต าแหน่ง จัดแบ่งระดับช้ันของพนักงานเป็น 11 ช้ัน และแบ่งประเภท
ของพนักงานออกเป็น 2 สาย คือ สายงานบริหารและสายเช่ียวชาญ 

   โดย ฝทค. จะเสนอพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
๐ ยุทธศาสตร์ที่ 3  

พัฒนาระบบงานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
ทันสมัย  

- แผน 6 แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HRM) 

 

โครงการส ารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันในงานของ
บุคลากร 
 

ด าเนินการตามแผนงาน :  จัดท าแผนด าเนินงานการเสริมสร้างความพึงพอใจ ความผาสุกและความผกูพันในการท างานของบุคลากร
แล้ว และจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่บุคลากร ดังนี ้

1) จัดกิจกรรม กจ.พบ พนง. เมื่อวันท่ี 28 มี.ค. 2561 

  

2) จัดกิจกรรม Happy Healthy: จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีให้แก่พนักงาน จ านวน 3 เข็ม (0,1 ,3 เดือน) ก.ย. 2560 
– มี.ค. 2561 

  

3) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ Outing group ร่วมกับคณะกรรมการชุดต่างๆ ใน ธพส. แบ่งเป็น 4 กลุ่ม  
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กลุ่ม 1 คณะสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน วันท่ี 8-10 ธ.ค. 2561 ณ จังหวัดกาญจนบรุ ี
กลุ่ม 2 คณะกรรมการ CG & CSR วันท่ี 27-28 ต.ค.2561 ณ จังหวัดราชบุร ี
กลุ่ม 3 คณะกรรมการความเสีย่ง และ คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร  

วันท่ี 9-10 มิ.ย.2561 ณ จังหวัดจันทบุรี-ระยอง 
กลุ่ม 4 คณะกรรมการตรวจสอบ วันท่ี 16-17 มิ.ย. 2561 ณ จังหวัดชลบุร ี

    
3) กิจกรรม Happy Family & ถวายเทียนพรรษา ในวันท่ี 14 ก.ค. 2561 ท่ีจังหวัดนครนายก 

  
4) จัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้พนักงานและลูกจ้าง เมื่อวันท่ี 19 ก.ย. 2561 
5) จัดกิจกรรม กจ. พบ พนง. ครั้งท่ี 2/2561 และงานเกษียณอายุ วันที่ 28 ก.ย. 2561 

  
7) กิจกรรม/แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

- การเตรยีมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการซ้อมแผนฉุกเฉิน อพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจ าปี วันท่ี 16 พ.ย. 
2561 
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- จัดกิจกรรม Safety day (ในกิจกรรม DAD CG & KM Day 2018 วันท่ี 27 พ.ย.2561)  

  
8) ศึกษาดูงาน : หัวข้อ เส้นทางนวัตกรรมกับความยั่งยืน ณ ส านักงานเทคโนโลยี บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) (SCG Open 

Innovation Center) วันท่ี 30 พ.ย.2561 
9) จัดจ้างที่ปรึกษาส ารวจความพึงพอใจและความผูกพัน (Employee Engagement) โดยระดับความพึงพอใจและความผูกพัน  
    อยูร่ะดับดีมาก (4.40) ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 และมีการด าเนินงานตามข้อเสนอของที่ปรึกษาปี 2560 ดังนี้  

- ด้านระบบประเมินผลการปฏิบัตงิาน: จัดท าการประเมินผลแบบออนไลน์ ระบบ PMS 
- ด้านการด าเนินงานเชิงรุก: โครงการพี่เลี้ยงในการสอนงาน  
- โครงการก้าวไปด้วยกันก้าวไปไดไ้กล 
- ด้านผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์: ศึกษาเปรียบเทียบ กับรัฐวิสาหกิจช้ันน า ที่มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีดีกว่า เช่น  
   ธ.ออมสิน ธ.กรุงไทย ธ.อาคารสงเคราะห์ และโครงสร้างเงินเดือนของรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ปี 2559 3.7 4 3.9 3.8 3.5 3.8 3.8 3.5 3.8 4 4 3.8 3.7 4.1 4.1

ปี 2560 3.8 3.9 3.6 3.9 3.8 4 3.5 3.5 4 4 4 3.9 3.9 4 3.7 4.1 4 4.2 4 3.9 4.1 4.3

ปี 2561 4.4 4.3 4.1 4.1 4.1 4.2 4 4 4.1 4.4 4.1 4.1 4.1 4.2 4 4.6 4.3 4.4 4.3 4.3 4.1 4.3 4.3 4.2 4.3 4.4

3
3.5

4
4.5

5

1. ด้านระบบงานท่ีส าคัญต่างๆ  2. ด้านกระบวนการสื่อสารขององค์กร  3. ด้านระบบประเมินผลการด าเนินงาน    

4. ด้านการพัฒนาบุคลากร  5. ด้านการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพ   6. ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท างาน ฯ 
7. ด้านระบบสารสนเทศด้าน HR 8. ด้านผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์   9. ด้านการด าเนินงานเชิงรุกของฝ่าย HR 

10. ด้านความส าเร็จในการท างาน  11. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  12. ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

13. ด้านความรับผิดชอบ  14. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 
15. ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา 16. ด้านสถานะทางอาชีพ   17. ด้านความมั่นคงในการท างาน 

18. ด้านความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงองค์กร 19. ด้านการแสวงหาโอกาส   20. ด้านความคิดริเร่ิม 

21. ด้านผู้น าทางความคิด  22. ด้านการประยุกต์ใช้   23. ด้านจิตใจ/ความรู้สึก  
24. ด้านการคงอยู่กับองค์กร  25. ด้านบรรทัดฐาน   26. ความพึงพอใจต่อองค์กร 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 

7 | หน้า 

ยุทธศาสตร์ ธพส. แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
๐ ยุทธศาสตร์ที่ 3  

พัฒนาระบบงานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
ทันสมัย  

- แผน 6 แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HRM) 

 

โครงการและแผนงานตามที่
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
(Employee Relation) 

ด าเนินการตามแผนงาน : มีการจดัประชุม คกก.กิจการสมัพันธ์เดือนละ 1 ครั้ง  
- จัดท าแผนงานเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี และการสื่อสารแรงงานสัมพันธ์ระหว่าง ธพส. กับพนักงานและลูกจา้ง ตามมติ คกก.

กิจการสมัพันธ์ จ านวน 4 กิจกรรม ดังน้ี 
1) จัดโครงการ Happy family ในวันที่ 14 ก.ค. 61 ณ จังหวัดนครนายก 
2) จัดบรรยาย หัวข้อ “การท างานในองค์กรอย่างมีความสุข Happy Workplace” วันท่ี 28 ก.ย. 61  
3) กิจกรรมส่งเสรมิสาธารณประโยชน์ “บริจาคสิ่งของให้กับผู้ด้อยโอกาส” วันท่ี 14 ธ.ค.61 ณ บ้านพักคนชราหญิง จังหวัดปทุมธาน ี
4) กิจกรรมส่งเสรมิด้านสุขภาพ “Fit Firm Fun” ระหว่างวันท่ี 5 พ.ย. ถึง 23 ธ.ค. 61 ณ ลู่วิ่ง Sky Running ศูนยร์าชการ 
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ยุทธศาสตร์ ธพส. แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
๐ ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพ 
แผน 6 แผนบริหารและพัฒนา
บุคคล (HRD) 

โครงการพัฒนาและปรบัปรุง
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Push Up HR System) 

ด าเนินการตามแผนงาน : จัดจ้างที่ปรึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 - วิเคราะห์ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ปี 2560  
 - ออกแบบระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทีส่ะท้อนสภาพแวดล้อมดา้นทรัพยากรบุคคลและสอดคล้องกับแผนวิสาหกจิ เป้าหมาย

และกลยุทธ์องค์กร  
 - จัดท าแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล  
 - จัดประชุม Focus Group เพื่อระดมความคดิเห็นของผู้บริหารเกีย่วกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- รายงานการวิเคราะหผ์ลตอบแทนในการลงทุนจากการอบรมในหลกัสูตร/โครงการการบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูงและ 

โครงการพัฒนาภาวะผู้น า 
 - เปรียบเทียบระบบบรหิารทรัพยากรบุคคลด้านสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานลูกจ้าง (Benchmarking) ระหว่าง 
ธพส. กับรัฐวิสาหกจิที่สามารถใหข้้อมูลได้ (ธ.ออมสิน ธ.กรุงไทย ธ.อาคารสงเคราะห์) 
 - ถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้มีประสบการณ์ : ผู้อ านวยการอาวุโส ฝา่ยตรวจสอบภายใน (คุณสรุชัย สกุลเตชะธนา) 
 

๐ ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพ 
แผน 6 แผนบริหารและพัฒนา
บุคคล (HRD) 

โครงการพัฒนาภาวะผู้น า
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
(Leadership for Mega-Trend 
Phase 2) 

ด าเนินการตามแผนงาน :   
- จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ระหว่างพนักงานทุกคน เมือ่วันท่ี 28 มี.ค.61 (ประจ าปี 2560) โดยพนักงานทุกฝ่ายงาน

น าเสนอผลงาน จ านวน 13 โครงการ  
- จัดท าโครงการ โดยให้ทุกฝ่ายงานจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของผู้ทีม่ี

ประสบการณ์ในฝ่ายงาน (IQC – Innovation Quality Circle) ร่วมจดัท าโครงการพัฒนาคุณภาพงาน อย่างน้อยฝ่ายละ 1 เรื่อง 
(ปี 2561 มีจ านวน 12 โครงการ) ทุกฝ่ายรายงานผล 28 ธ.ค.2561 เพื่อน าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประเมินผล
ในเดือน มี.ค. 2562 

- จัดฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาภาวะผู้น า จ านวน 3 หลักสูตร  
1) การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง ส าหรับยุคดิจิทลั วันท่ี 13 พ.ย. 2561 
2) หลักสูตร ภาวะผู้น ากับการสร้างนวัตกรรมในองค์กร วันที่ 14 พ.ย. 2561 
3) หลักสูตร ผู้น ากับการท างานเปน็ทีมเพื่อสร้างนวัตกรรม รุ่น 1 และ รุ่น 2 วันท่ี 19 และ 21 พ.ย. 2561 

- รายงานการวิเคราะหผ์ลตอบแทนในการลงทุนจากโครงการพัฒนาภาวะผู้น าฯ 
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ยุทธศาสตร์ ธพส. แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
๐ ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพ 
แผน 6 แผนบริหารและพัฒนา
บุคคล (HRD) 

โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ (Knowledge 
Management Phase 1) 

ปรับแผนด าเนินการปี 2561 (ตามมติ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี 22 ส.ค. 2561) โดย
ด าเนินการดังนี ้
 - ทบทวนและแต่งตั้งคณะท างานและคณะกรรมการบริหารจดัการองค์ความรู้ (ค าสั่ง 036/2561 ลว. 18 เม.ย. 2561) 
- วิเคราะห์และประเมินการจดัการความรู้ บ่งช้ีองค์ความรู้ทีส่ าคัญระดับองค์กรและหน่วยงาน วันท่ี 26-27 ต.ค. 2561 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน ถอด/ถ่ายองค์ความรู้ที่ส าคัญคือ องค์ความรู้เรื่องการบริหารโครงการและองค์ความรู้เรื่องการให้บริการ 

วันท่ี 23 และ 28 พ.ย. 2561 
- จัดเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ (Knowledge Sharing) ในกิจกรรม DAD CG&KM DAY 2018 วันท่ี 27 พ.ย.2561 
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ยุทธศาสตร์ ธพส. แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
๐ ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพ 
แผน 6 แผนบริหารและพัฒนา
บุคคล (HRD) 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กร (CUPIC) 

ด าเนินการตามแผนงาน :  
- กิจกรรมมอบโล่ CUPIC ใหผู้้ที่ปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร ประจ าปี 2560 เมื่อ ม.ค. 2561 
- ด าเนินการจดัโครงการ “ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล (DAD Moving Forward Together) เมื่อวันท่ี 17-18 มี.ค. 2561 
- ใช้ค่านิยมองค์กรกับการประเมินค่าตอบแทน (การประเมิน competency)  
- จัดกิจกรรมสรา้งความตระหนักรู ้ความเข้าใจ ในคุณค่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร  

  
  

๐ ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพ 
แผน 6 แผนบริหารและพัฒนา
บุคคล (HRD) 

โครงการการบริหารบุคลากรที่มี
ความสามารถสูง (Talent 
Capital) 

ด าเนินการตามแผนงาน : จัดจ้างที่ปรึกษา บริษัท Human Achievement Service Co., Ltd. (HAS) 
- จัดท าแผนการบริหารผู้มีศักยภาพสูง และพัฒนาผูส้ืบทอดต าแหนง่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ในปี 2561 
- จัดหลักสตูรการอบรมและพัฒนาบุคลากรทีม่ีความสามารถสูงตามหลักสตูรผ่านเครื่องมือการพัฒนาที่หลากหลาย จ านวน 40 
คน ใน 7 หลักสูตร ปี 2561 ได้แก ่ 
1) การพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ  

(12 ต.ค.2561/1 วัน) 
2) การบริหารความสมัพันธ์ของลูกค้าในยุคดิจิตอล  

(19 ต.ค. 2561/1 วัน) 
3) ผู้น ากับบทบาทการเป็นโค้ช (12 พ.ย.2561/1 วัน) 
4) การบริหารเวลาและจดัล าดับความส าคญัของงาน  

(15 พ.ย.2561/1 วัน) 
5)  การโค้ชเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการน าเสนอ  

(29 พ.ย.2561/0.5 วัน) 
6) การศึกษาดูงาน ส านักงานเทคโนโลยี บริษัท ปูนซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) (30 พ.ย.2561/1 วัน) 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 

11 | หน้า 

7) การน าเสนอโครงการ จ านวน 5 โครงการ  
(12 ธ.ค. 2561/1 วัน) 

- รายงานสรุปแบบประเมินตนเอง โครงการบรหิารฯ ระดับการพัฒนาเฉลี่ย 4.41 และระดับความคุ้มค่าของโครงการ 4.24 
(คะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 ) 
 

  
 
 

 


