
 

 

ยุทธศาสตร�ที่  1 : การสนับสนุน SMEs ทุกกลุ�มเข�าถึงแหล�งทุนและมีความเข�มแข็งทางการเงิน 

แผนงาน/โครงการ เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) 

ใช�จริง 

(ล�านบาท) 

1.) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน
จากลูกค�า VOC 

1. ลูกค�าได�รับความพึงพอใจต"อการสนับสนุน เฉลี่ยไม"น�อยกว"าเป)าหมายที่กําหนด
ซึ่งจะส"งผลต"อการสร�างความสัมพันธ0ที่ดีกับลูกค�า 

- ได�ปรับปรุงแนวทางในการสนับสนุน
ลูกค�าแล�ว และอยู"ระหว"างให�ทุก
หน"วยงานนําไปปฏิบัติ 

- - 

2.) โครงการปรับปรุงกระบวนการ
จัดทําแผนปฎิบัติการ 

1. แผนปฏิบัติการมีมาตรฐานเดียวกันทุกฝ9ายงาน มีความเชื่อมโยงและสอดคล�อง
กันโดย มีการนําข�อมูลสําคัญมาใช�ในการจัดการทําแผนปฎิบัติการอย"างเหมาะสม 
สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร0องค0กรได�ครบถ�วนทุกด�าน และเป@นไปตามระยะเวลา
ที่กําหนด 

- ได�ดําเนินการเพื่อหา GAP เรียบร�อย
แล�ว 

- - 

 

ยุทธศาสตร�ที่  2 : การเสริมสร�างความแข็งแกร�งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนระยะยาว 

แผนงาน/โครงการ เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) 

ใช�จริง 

(ล�านบาท) 

1.) โครงการ Competitive 
Benchmarking 

1. มีทางเลือกใหม"ๆ เกิดขึ้นในการปฎิบัติงาน ที่ได�จากการศึกษาเปรียบเทียบ
ภายในองค0กรเดียวกัน 

- เริ่มดําเนินการ พ.ค. 62 
 

300,000.- - 

2.) โครงการปรับปรุงกระบวนการ
จัดทําแผนปฎิบัติการ 

1. แผนปฏิบัติการมีมาตรฐานเดียวกันทุกฝ9ายงาน มีความเชื่อมโยงและสอดคล�อง
กันโดย มีการนําข�อมูลสําคัญมาใช�ในการจัดการทําแผนปฎิบัติการอย"างเหมาะสม 
สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร0องค0กรได�ครบถ�วนทุกด�าน และเป@นไปตามระยะเวลา
ที่กําหนด 

- ได�ดําเนินการเพื่อหา GAP เรียบร�อย
แล�ว 

- - 

 

แผนปฏิบัติงาน / โครงการ (ไตรมาส 1/2562) 



 

ยุทธศาสตร�ที่  3 : การส�งเสริมระบบธรรมาภิบาลให�มีความโปร�งใสและมีคุณธรรม 

แผนงาน/โครงการ เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) 

ใช�จริง 

(ล�านบาท) 

1.) โครงการพัฒนา 
การสื่อสารของผู�นําระดับสูง 

1. บุคลากรทั่งทั้งองค0กรรับรู�และเข�าใจวิสัยทัศน0และค"านิยม ยุทธศาสตร0 
เป)าหมาย การตัดสินใจที่สําคัญและเรื่องอื่นๆ ขององค0กร (ผลประเมินการรับรู�
และความเข�าใจไม"น�อยกว"า ร�อยละ 80,70 ) 
2. ผู�มีส"วนได�ส"วนเสียรับรู�และเข�าใจวิสัยทัศน0และค"านิยม เป)าหมายองค0กร     
(ผลประเมินการรับรู�และความเข�าใจไม"น�อยกว"าร�อยละ 75, 65 ตามลําดับ) 
3. พนักงานพึงพอใจในการสื่อสารของผู�นําระดับสูง (ผลประเมินพึงพอใจไม"น�อย
กว"า ร�อยละ 90) 

- ผู�นําระดับสูงดําเนินการถ"ายทอด
วิสัยทัศน0และค"านิยมตามแผนที่กําหนด 

- - 

2.) โครงการขับเคลื่อนค"านิยม
ไปสู"วัฒนธรรมองค0กร 

1. พนักงานรับรู�และเข�าใจค"านิยมและประพฤติกรรมที่พึงประสงค0 (ร�อยละ 85) 
2. ความพึงพอใจของพนกงานในการจัดกิจกรรมเพื่อส"งเสริมค"านิยม(ร�อยละ 85) 

- จัดทําคู"มือเพื่อทําการเผยแพร"และ 
นําส"งแผนกิจกรรมให�ทุกฝ9ายนําไปปฏิบัติ
ตามที่กําหนด 

- - 

3.) โครงการจัดการข�อมูล
สารสนเทศให�มีความสมบูรณ0 
ถูกต�อง ปลอดภัย น"าเชื่อถือ และ
พร�อมใช�งาน 

1. สามารถนํากระบวนการบริหารจัดการด�านข�อมูลสารสนเทศ ไปปฎิบัติได�
อย"างทั่วถึง เป@นมาตรฐาน และดําเนินการได�อย"างต"อเนื่อง 
2. สามารถนํากระบวนการบริหารจัดการด�านฮาร0ดแวร0และซอฟแวร0 ไปปฎิบัติ
ได�อย"างทั่วถึงเป@นมาตรฐาน และดําเนินการได�อย"างต"อเนื่อง 
3. มีผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการด�านข�อมูลสารสนเทศที่แสดงให�
เห็นว"าข�อมูลมีความแม"นยําถูกต�องและเชื่อถือได� ทันกาล ปลอดภัยและเป@น
ความลับ ดีขึ้นอย"างต"อเนื่อง  
4. มีผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการด�านฮาร0ดแวร0และซอฟแวร0 ที่จะ
ทําให� บสย. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชื่อถือได� ปลอดภัย และใช�
งานง"าย ดีขึ้นอย"างต"อเนื่อง 

- ฝ9ายเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการ
ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการบริหาร
จัดการด�านข�อมูลสารสนเทศ และ 
กระบวนการบริหารจัดการด�านฮาร0ดแวร0
และซอฟแวร0 แล�วเสร็จ 
 
 
 
 
 

- - 



แผนงาน/โครงการ เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) 

ใช�จริง 

(ล�านบาท) 

4.) โครงการบริหารความยั่งยืน
ด�านธรรมาภิบาลของ บสย. 

1. มีแนวทางการบริหารความยั่งยืนด�านธรรมาภิบาลของ บสย.  
2. พนักงานรับรู�และเข�าใจเกี่ยวกับการบริหารความยั่งยืนด�านธรรมาภิบาล   
(ร�อยละ75) 

- วันที่ 25 มีนาคม 2562 แผนการบริหาร
ความยั่งยืนด�านธรรมาภิบาลของ บสย. 
ได�รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการจัดการ (Management 
Committee) ในการประชุม MC 
Meeting ครั้งที่ 4/2562 

- - 

5.) โครงการค�นหาและประเมิน
ปhจจัยความพึงพอใจและความ
ผูกพันของพนักงาน 

1. บสย. มีปhจจัยความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน 
2. บสย. มีผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน และมี
รายงานสรุปผลสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ปi 2562  
3. บสย. มีข�อมูลเชิงเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจและระดับความผูกพันของ
พนักงานเมื่อเทียบกับค"าเฉลี่ยองค0กรอื่นที่มีลักษณะคล�ายคลึงกับ บสย. เช"น 
รัฐวิสาหกิจอื่น สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เป@นต�น 
4. บสย. มีข�อมูลผลการสํารวจควมผูกพันที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ0ทางธุรกิจ 
5. บสย. มีแผนเสริมสร�างความผูกพันของพนักงาน 
6. มีคะแนน Base-Line ความผูกพันของพนักงานจากการสํารวจความคิดเห็น 
 

- ดําเนินการจัดทําบันทึกและเอกสารเพื่อ
เข�าสู"การจัดซื้อจัดจ�างแล�ว ระหว"าง
กุมภาพันธ0-มีนาคม 2562 

500,000.- - 

6.) โครงการจัดเก็บตัวชี้วัด
กระบวนการทํางานที่สําคัญ 

1. มีข�อมูลตัวชี้วัดของทุกกระบวนการ ครบถ�วน ร�อยละ 80  
2. มีข�อมูลตัวชี้วัดของกระบวนการทํางานที่สําคัญ ครบถ�วน ร�อยละ 80 
3. มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของกระบวนการทํางานที่สําคัญ เป@นไปตาม
เป)าหมายจํานวน 5 กระบวนการ  
4. มีกระบวนการทุกกระบวนการ ที่สอดคล�องและการบูรณาการร"วมกันตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

- ดําเนินการสรุปรายชื่อกระบวนการ
ทํางานที่ต�องจัดเก็บข�อมูล จัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของ
กระบวนการทํางานที่สําคัญและรายงาน
ผลการดําเนินงานของกระบวนการที่
ปรับปรุงภายในฝ9ายงานของ ไตรมาส 
4/2561 
 

- - 



แผนงาน/โครงการ เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) 

ใช�จริง 

(ล�านบาท) 

7.) โครงการปรับปรุง
กระบวนการจัดทําแผนปฎิบัติ
การ 

1. แผนปฏิบัติการมีมาตรฐานเดียวกันทุกฝ9ายงาน มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล�องกันโดยมีการนําข�อมูลสําคัญมาใช�ในการจัดการทําแผนปฎิบัติการอย"าง
เหมาะสมสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร0องค0กรได�ครบถ�วนทุกด�าน และเป@นไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

- ได�ดําเนินการเพื่อหา GAP เรียบร�อย
แล�ว 

- - 

 

ยุทธศาสตร�ที่  4 : การสนันสนุนการใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร� Thailand 4.0 และ DE 

แผนงาน/โครงการ เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) 

ใช�จริง 

(ล�านบาท) 

1.) โครงการ 
E-Dataset Reporting System 

1. มี User Requirement และ TOR ของระบบฯ สอดคล�องกับความต�องารของ
ผู�ใช�งานและตามแนวทางที่หน"วยงานกํากับดูแลกําหนด 

- จัดทํา PR และร"าง TOR แล�วเสร็จ 
รอนําเสนอคณะกรรมการ TOR 

2,000,000.- - 

2.) โครงการ TCG Data 
Management 

1. มีระบบ Data management ที่มีประสิทธิภาพ และการได�มาซึ่ง Data GAP ที่
องค0กรต�องการจากแหล"งภายนอก เพื่อสนันนุนการดําเนินงาน 
 

- 29/3/2562 ประชุมร"วมกับ 
Vendor (Affinity Solution) เพื่อ
นําเสนอร"าง TOR และแนวทางความ
เป@นไปได�ในการดําเนินโครงการ โดยมี
การนัดหมายอีกครั้งในเดือน เม.ย. 
2562 

3,000,000.- - 

3.) โครงการระบบ 
 Fin Budgeting 

1. มีระบบจัดเก็บข�อมูลประมาณการทางการเงินของระบบงบประมาณของแผน
วิสาหกิจประจําปi และสามารถประมวลผลออกรายงานและข�อมูลทางการเงินได�
อย"างถูกต�อง ครบถ�วน ตรงเวลา 

- มีการอนุมัติปรับระยะเวลาเป@น 120 
วัน หลังจากที่ได�ลงนามในสัญญาจัด
จ�างพัฒนาระบบวางแผนงบประมาณ 
(Financial Budgeting) เรียบร�อย
แล�ว จึงต�องปรับร"าง TOR ใหม" 
 

   3,000,000.- - 



แผนงาน/โครงการ เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) 

ใช�จริง 

(ล�านบาท) 

4.) โครงการพัฒนาระบบค้ํา
ประกันสินเชื่อหลักใหม"  
(Core Guarantee System : 
CGS) 

1. สามารถดําเนินการพัฒนาระบบให�พ�อมสําหรับการทดสอบ SIT และ UAT ได� 
ไม"น�อยกว"า 90 % ภายในปi 62 
 

- 1/3/2562 - 20/3/2562 ประชุม
คณะทํางานและผู�เกี่ยวข�องเพื่อจัดทํา
แผนงานโครงการ 
- 22/3/2562 ส"งมอบงานผลงวดที่ 1 
- 19/3/2562 - 31/3/2562 จัด
ประชุมเพื่อรวบรวมความต�องการจาก
ผู�ใช�งาน (Get Requirement) 
 

151,800,000.- 212,504.76 

5.) โครงการพัฒนามาตรฐานการ
บัญชีกลุ"มเครื่องมือทางการเงิน 
(IFRS 9) 
 
 
 
 
 
 

แบบจําลองการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข�องกับการคํานวณการด�อยค"าของเงินให�สินเชื่อ 
(Phase II) 
รายงานให�คําแนะนําในการแก�ไขปhญหาระบบงาน 
1. รายงานผลกระทบและข�อเสนอแนะที่มีต"อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บรรษัทในด�านระบบงาน รวมถึงทางเลือกในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบงาน 
ที่ธนาคารมีอยู"ในปhจจุบันเพื่อให�รองรับการปฏิบัติตาม IFRS 9 

2. ข�อกําหนด (Requirement) เพื่อการแก�ไข/ปรับปรุงระบบงาน 
3. Test Case เพื่อ Proof of Concept (POC) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 1/3/2562 - 31/3/2562 ทบทวน
แผนโครงการจัดหา/พัฒนาระบบ
สนับสนุน IFRS 9 ให�เลื่อนโครงการ
ออกไปก"อนตามความเห็นของคณะ
กรรมการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อให�
สอดคล�องกับการบังคับใช�มาตรฐาน
บัญชีใหม" การรายงานทางการเงิน 
IFRS9 สําหรับสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจของรัฐ 

12,600,000.- 8,100,000.- 

6.) โครงการระบบติดตามหนี้
ด�วยวิธีการเช"าใช�ซอฟท0แวร0
สําเร็จรูป 

1. สามารถใช�งานระบบได�ภายใน พ.ย.62 - 1/3/2562 - 31/3/2562 จัดทําร"าง
ขอบเขตของงาน (Term of 
Reference: TOR) แล�วเสร็จ 
 
 

- - 



แผนงาน/โครงการ เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) 

ใช�จริง 

(ล�านบาท) 

7.) โครงการพัฒนาระบบเพื่อ
เชื่อมโยงข�อมูลคําขอค้ําประกัน
สินเชื่อกับธนาคารโดยผ"าน Web 
Service 

1.สามารถเชื่อโยงข�อมูลผ"าน Web Service กับสถาบันการเงินได�ไม"น�อยกว"า 3 
แห"ง 

- ปhจจุบันได�ใช�บริการส"งคําขอค้ํา
ประกันผ"านระบบ Web Service 
แล�ว ได�แก" SME BANK, TCRB และ
ธนาคารที่ให�ความสนใจและต�องการ
ใช�บริการผ"านระบบดังกล"าว ได�แก"  
TMB, GSB, BAAC, KTB และ TISCO  

- - 

8.) โครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนลูกค�าจาก VOC 

- ลูกค�าได�รับความพึงพอใจต"อการสนับสนุน เฉลี่ยไม"น�อยกว"าเป)าหมายที่กําหนดซึ่ง
จะส"งผลต"อการสร�างความสัมพันธ0ที่ดีกับลูกค�า 

- ได�ปรับปรุงแนวทางในการสนับสนุน
ลูกค�าแล�ว และอยู"ระหว"างให�ทุก
หน"วยงานนําไปปฏิบัติ 
 

- - 

9.) โครงการจัดการข�อมูล
สารสนเทศให�มีความสมบูรณ0 
ถูกต�อง ปลอดภัย น"าเชื่อถือ และ
พร�อมใช�งาน 

1. สามารถนํากระบวนการบริหารจัดการด�านข�อมูลสารสนเทศ ไปปฎิบัติได�อย"าง
ทั่วถึง เป@นมาตรฐาน และดําเนินการได�อย"างต"อเนื่อง 
2. สามารถนํากระบวนการบริหารจัดการด�านฮาร0ดแวร0และซอฟแวร0 ไปปฎิบัติได�
อย"างทั่วถึงเป@นมาตรฐาน และดําเนินการได�อย"างต"อเนื่อง 
3. มีผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการด�านข�อมูลสารสนเทศที่แสดงให�เห็น
ว"าข�อมูลมีความแม"นยําถูกต�องและเชื่อถือได� ทันกาล ปลอดภัยและเป@นความลับ  
ดีขึ้นอย"างต"อเนื่อง  
4. มีผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการด�านฮาร0ดแวร0และซอฟแวร0 ที่จะทํา
ให� บสย. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชื่อถือได� ปลอดภัย และใช�งานง"าย 
ดีขึ้นอย"างต"อเนื่อง 

- ดําเนินการทบทวน/ปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการด�านข�อมูล
สารสนเทศ และ กระบวนการบริหาร
จัดการด�านฮาร0ดแวร0และซอฟแวร0 
แล�วเสร็จ 
 

- - 

10.) โครงการจัดเก็บตัวชี้วัด
กระบวนการทํางานที่สําคัญ 

1. มีข�อมูลตัวชี้วัดของทุกกระบวนการ ครบถ�วน ร�อยละ 80  
2. มีข�อมูลตัวชี้วัดของกระบวนการทํางานที่สําคัญ ครบถ�วน ร�อยละ 80 
3. มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของกระบวนการทํางานที่สําคัญ เป@นไปตาม
เป)าหมายจํานวน 5 กระบวนการ  

- ดําเนินการสรุปรายชื่อกระบวนการ
ทํางานที่ต�องจัดเก็บข�อมูล จัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด

- - 



แผนงาน/โครงการ เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) 

ใช�จริง 

(ล�านบาท) 

4. มีกระบวนการทุกกระบวนการ ที่สอดคล�องและการบูรณาการร"วมกันตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

ของกระบวนการทํางานที่สําคัญและ
รายงานผลการดําเนินงานของ
กระบวนการที่ปรับปรุงภายในฝ9าย
งานของ ไตรมาส 4/2561 

11.) โครงการปรับปรุง
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ 

- แผนปฏิบัติการมีมาตรฐานเดียวกันทุกฝ9ายงาน มีความเชื่อมโยงและสอดคล�องกัน
โดย มีการนําข�อมูลสําคัญมาใช�ในการจัดการทําแผนปฎิบัติการอย"างเหมาะสม 
สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร0องค0กรได�ครบถ�วนทุกด�าน และเป@นไปตามระยะเวลา
ที่กําหนด 

- ได�ดําเนินการเพื่อหา GAP เรียบร�อย
แล�ว 

- - 

 


