
 

 

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

แผนงาน/โครงการ เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) 

ใช�จริง 

(ล�านบาท) 

1.) โครงการพัฒนา
ระบบสนับสนุนจาก
ลูกค�าจาก VOC 

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

- อยู"ระหว"างติดตามให�ฝ4ายงานที่เกี่ยวข�องปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุง และเตรียมจัดทํารายงานตรวจติดตาม
รายไตรมาสในเดือนกรกฎาคม 2562 

- - 

2.) โครงการปรับปรุง
กระบวนการจัดทํา
แผนปฎิบัติการ 

1. แผนปฏิบัติการมีมาตรฐานเดียวกันทุกฝ4ายงาน มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล�องกันโดย มีการนําข�อมูลสําคัญมาใช�ในการจัดการทําแผนปฎิบัติ
การอย"างเหมาะสม สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร0องค0กรได�ครบถ�วนทุก
ด�าน และเปBนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

- ได�ดําเนินการนําเสนอขอความเห็นชอบคู"มือแล�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�จากการศึกษา
เปรียบเทียบภายในองค0กรเดียวกัน 

- อยู"ระหว"างดําเนินการคัดเลือกสารสนเทศเปรียบเทียบ
ตามเกณฑ0ที่กําหนดทั้งในด�านการเงิน ลูกค�า 
กระบวนการ และการเรียนรู�และเติบโต พร�อมทั้งสรุป
ข�อจํากัดต"างๆ ในการดําเนินการ 

300,000.- - 

2.) โครงการปรับปรุง
กระบวนการจัดทํา
แผนปฎิบัติการ 

1. แผนปฏิบัติการมีมาตรฐานเดียวกันทุกฝ4ายงาน มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล�องกันโดย มีการนําข�อมูลสําคัญมาใช�ในการจัดการทําแผนปฎิบัติ
การอย"างเหมาะสม สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร0องค0กรได�ครบถ�วนทุก
ด�าน และเปBนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

- ได�ดําเนินการนําเสนอขอความเห็นชอบคู"มือแล�ว - - 

แผนปฏิบัติงาน / โครงการ (ไตรมาส 2/2562) 



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

แผนงาน/โครงการ เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) 

ใช�จริง 

(ล�านบาท) 

1.) โครงการพัฒนา 
การสื่อสารของผู�นํา
ระดับสูง 

1. บุคลากรทั่งทั้งองค0กรรับรู�และเข�าใจวิสัยทัศน0และค"านิยม ยุทธศาสตร0 
เป)าหมาย การตัดสินใจที่สําคัญและเรื่องอื่นๆ ขององค0กร (ผลประเมิน
การรับรู�และความเข�าใจไม"น�อยกว"า ร�อยละ 80,70 ) 
2. ผู�มีส"วนได�ส"วนเสียรับรู�และเข�าใจวิสัยทัศน0และค"านิยม เป)าหมาย
องค0กร     (ผลประเมินการรับรู�และความเข�าใจไม"น�อยกว"าร�อยละ 75, 
65 ตามลําดับ) 
3. พนักงานพึงพอใจในการสื่อสารของผู�นําระดับสูง (ผลประเมินพึงพอใจ
ไม"น�อยกว"า ร�อยละ 90) 

- ผู�นําระดับสูงดําเนินการถ"ายทอดวิสัยทัศน0 ค"านิยม 
ยุทธศาสตร0 และเป)าหมายตามแผนที่กําหนด 

- - 

2.) โครงการ
ขับเคลื่อนค"านิยมไปสู"
วัฒนธรรมองค0กร 

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

- นําส"งแผนกิจกรรมให�ทุกฝ4ายนําไปปฏิบัติตามที่
กําหนดให�แล�ว โดยทุกฝ4ายอยู"ระหว"างการดําเนินการจัด
กิจกรรมต"อเนื่องตามที่กําหนด 

- - 

3.) โครงการจัดการ
ข�อมูลสารสนเทศให�มี
ความสมบูรณ0 ถูกต�อง 
ปลอดภัย น"าเชื่อถือ 
และพร�อมใช�งาน 

1. สามารถนํากระบวนการบริหารจัดการด�านข�อมูลสารสนเทศ ไปปฎิบัติ
ได�อย"างทั่วถึง เปBนมาตรฐาน และดําเนินการได�อย"างต"อเนื่อง 
2. สามารถนํากระบวนการบริหารจัดการด�านฮาร0ดแวร0และซอฟแวร0 ไป
ปฎิบัติได�อย"างทั่วถึงเปBนมาตรฐาน และดําเนินการได�อย"างต"อเนื่อง 
3. มีผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการด�านข�อมูลสารสนเทศที่
แสดงให�เห็นว"าข�อมูลมีความแม"นยําถูกต�องและเชื่อถือได� ทันกาล 
ปลอดภัยและเปBนความลับ ดีขึ้นอย"างต"อเนื่อง  
4. มีผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการด�านฮาร0ดแวร0และ
ซอฟแวร0 ที่จะทําให� บสย. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชื่อถือ
ได� ปลอดภัย และใช�งานง"าย ดีขึ้นอย"างต"อเนื่อง 
 

- ฝ4ายเทคโนโลยีสารสนเทศนํากระบวนการไปใช�ในการ
ปฏิบัติงาน      ทั้งทางด�านข�อมูลสารสนเทศ และด�าน
ฮาร0ดแวร0และซอฟแวร0 
 
 
 
 
 

- - 



แผนงาน/โครงการ เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) 

ใช�จริง 

(ล�านบาท) 

4.) โครงการบริหาร
ความยั่งยืนด�านธรร
มาภิบาลของ บสย. 

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

- วันที่ 30 เมษายน - 28 มิถุนายน 2562 ฝ4าย กก. นําส"ง
ข�อมูลสําหรับการประเมิน ITA เข�าระบบ ITAS ของ
สํานักงาน ป.ป.ช. เปBนที่เรียบร�อย นโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต"อสังคม และการ
ต"อต�านการทุจริตคอร0รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ ได�รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บสย. ในการประชุมครั้ง
ที่ 7/2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 

- - 

5.) โครงการค�นหา
และประเมินปiจจัย
ความพึงพอใจและ
ความผูกพันของ
พนักงาน 

1. บสย. มีปiจจัยความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน 
2. บสย. มีผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน 
และมีรายงานสรุปผลสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน 
ปj 2562  
3. บสย. มีข�อมูลเชิงเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจและระดับความ
ผูกพันของพนักงานเมื่อเทียบกับค"าเฉลี่ยองค0กรอื่นที่มีลักษณะคล�ายคลึง
กับ บสย. เช"น รัฐวิสาหกิจอื่น สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เปBนต�น 
4. บสย. มีข�อมูลผลการสํารวจควมผูกพันที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ0ทางธุรกิจ 
5. บสย. มีแผนเสริมสร�างความผูกพันของพนักงาน 
6. มีคะแนน Base-Line ความผูกพันของพนักงานจากการสํารวจความ
คิดเห็น 

- มีปiจจัยความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน  
- มีผลสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
ปj 2562  
- มีข�อมูลเชิงเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
พนักงาน เมื่อเทียบกับค"าเฉลี่ยขององค0กรอื่น  
- ที่ปรึกษาอยู"ระหว"างประสานงานในการจัดทําข�อมูลผล
การสํารวจความผูกพันที่เชื่อมโยงกับธุรกิจ  
- ที่ปรึกษาอยู"ระหว"างการหารือและจัดทําแผนกิจกรรม
เสริมสร�างความผูกพัน 
แนวทางแก�ไขป�ญหา 
1. ทบทวนระยะเวลาการดําเนินงานในกิจกรรมที่ 5 จัดทํา
รายงานผลสํารวจความพึงพอใจและความผูกพัน 
 ให�สอดคล�องกับจํานวนผลลัพธ0ที่ต�องการ 
2. ทบทวนระยะเวลาการดําเนินงานในกิจกรรมที่ 6 การ
นําเสนอให�ความเห็นชอบเกี่ยวกับปiจจัยที่ส"งผลต"อ 
ความผูกพันของพนักงาน 
3. เลื่อนเวลาการดําเนินกิจกรรมเสริมสร�างความผูกพัน
ของพนักงาน เนื่องจากแผนเสริมสร�างความผูกพันเปBน 
แผนระยะยาว ไม"สามารถประเมินผลได�ในช"วงเวลาตามที่
กําหนดไว� 

500,000.- 228,000.- 



แผนงาน/โครงการ เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) 

ใช�จริง 

(ล�านบาท) 

6.) โครงการจัดเก็บ
ตัวชี้วัดกระบวนการ
ทํางานที่สําคัญ 

1. มีข�อมูลตัวชี้วัดของทุกกระบวนการ ครบถ�วน ร�อยละ 80  
2. มีข�อมูลตัวชี้วัดของกระบวนการทํางานที่สําคัญ ครบถ�วน ร�อยละ 80 
3. มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของกระบวนการทํางานที่สําคัญ 
เปBนไปตามเป)าหมายจํานวน 5 กระบวนการ  
4. มีกระบวนการทุกกระบวนการ ที่สอดคล�องและการบูรณาการร"วมกัน
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

- รายงานผลการดําเนินงานของกระบวนการที่ปรับปรุง
ภายในฝ4ายงาน ของ ไตรมาส 1/2562 เรียบร�อยแล�ว 

- - 

7.) โครงการปรับปรุง
กระบวนการจัดทํา
แผนปฎิบัติการ 

1. แผนปฏิบัติการมีมาตรฐานเดียวกันทุกฝ4ายงาน มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล�องกันโดยมีการนําข�อมูลสําคัญมาใช�ในการจัดการทําแผนปฎิบัติ
การอย"างเหมาะสมสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร0องค0กรได�ครบถ�วนทุก
ด�าน และเปBนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

- ได�ดําเนินการนําเสนอขอความเห็นชอบคู"มือแล�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�องกับความ
ต�องารของผู�ใช�งานและตามแนวทางที่หน"วยงานกํากับดูแลกําหนด 

- 18/6/2562 ประกาศรายชื่อผู�ชนะการเสนอราคา ได�แก" 
บริษัท โกอิ้งเจ็ส จํากัด ราคาที่เสนอ 1,282,930 บาท ได�
ประชุมสรุปความเข�าใจในรายละเอียดของโครงการและ
ได�รับการยืนยันจาก 
Vendor ว"าสามารถดําเนินการได�ตามแผนงานที่กําหนดไว� 

2,000,000.- - 

2.) โครงการ TCG 
Data Management 

1. มีระบบ Data management ที่มีประสิทธิภาพ และการได�มาซึ่ง 
Data GAP ที่องค0กรต�องการจากแหล"งภายนอก เพื่อสนันนุนการ
ดําเนินงาน 
 

- เนื่องจากในปiจจุบัน บสย. อยู"ระหว"างการทําโครงการ 
Transformation ซึ่งจะมียุทธศาสตร0ต"างๆ มารองรับบริบท
ขององค0กร เพื่อให�เกิดการพัฒนาตอบสนองต"อสถานการณ0
ในปiจจุบัน 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย"างรวดเร็ว หนึ่งในยุทธศาสตร0ของการ 

3,000,000.- - 



แผนงาน/โครงการ เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) 

ใช�จริง 

(ล�านบาท) 

Transformation นั้นมียุทธศาสตร0เรื่องการทํา SME Data 
Center ที่จะเปBนการรวบรวมข�อมูลทั้งจากภายในและ
ภายนอก ด�วยเหตุนี้ 
ทางโครงการ Data Management จึงจะมีการทบทวน
กิจกรรมโครงการใหม"ทั้งหมด เพื่อให�สอดคล�องและเปBนไป
ในแนวทางของการทํา Transformation และตอบโจทย0 
KPI องค0กรได�อย"าง 
ครบถ�วนและมีประสิทธภาพมากที่สุด ซึ่งฝ4าย กอ. นัด
ประชุมหารือกับทางฝ4าย ทส. ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 
2562 ต"อไป 

3.) โครงการระบบ 
 Fin Budgeting 

1. มีระบบจัดเก็บข�อมูลประมาณการทางการเงินของระบบงบประมาณ
ของแผนวิสาหกิจประจําปj และสามารถประมวลผลออกรายงานและ
ข�อมูลทางการเงินได�อย"างถูกต�อง ครบถ�วน ตรงเวลา 

- 18/6/2562 ประกาศรายชื่อผู�ชนะการเสนอราคา 
โครงการจ�างพัฒนาระบบวางแผนงบประมาณ (Financial 
Budgeting) ได�แก" บริษัทอินเตอร0ฟ}นส0 แอดไวเซอรี่ จํากัด 
ราคาที่เสนอ 1,765,500 บาท 
บสย. ลงนามสัญญาจัดจ�าง บริษัท อินเตอร0ฟ}นส0 แอดไวเซอ
รี่ จํากัด เปBนผู�รับจ�างทํางานพัฒนาระบบวางแผน
งบประมาณ (Financial Budgeting) ตามสัญญาเลขที่ บร.
055/2562 ลว. 28 มิ.ย. 2562 

 3,000,000.- - 

4.) โครงการพัฒนา
ระบบค้ําประกัน
สินเชื่อหลักใหม"  
(Core Guarantee 
System : CGS) 

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

- • 1/6/2562 – 30/6/2562 จัดประชุมเพื่อเก็บความ
ต�องการจากผู�ใช�งาน (Get Requirement) และยืนยันความ
ต�องการจากผู�ใช�งาน (Confirm Requirement)  
      - แผน Sprint 1 ระหว"าง 8/3/2562 – 19/4/2562 
ดําเนินการเสร็จสิ้น ได�รับการยืนยันจากทาง Product 
Owners ภายใน 19 มิถุนายน 2562 
      - แผน Sprint 2 ระหว"าง 19/4/2562 – 5/6/2562 
ดําเนินการเสร็จสิ้น ได�รับการยืนยันจากทาง Product 

151,800,000.- 15,261,570.45.- 



แผนงาน/โครงการ เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) 

ใช�จริง 

(ล�านบาท) 
Owners ภายใน 19 มิถุนายน 2562 
      - แผน Sprint 3 ระหว"าง 19/4/2562 – 5/6/2562 
ดําเนินการเสร็จสิ้น ได�รับการยืนยันจากทาง Product 
Owners ภายใน 19 มิถุนายน 2562 
• 1/6/2562 – 30/6/2562  ส"งมอบ Hardware ครบถ�วน
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 อยู"ระหว"างการติดตั้ง Hardware 
• 21/6/2562 – 30/6/2562 อยู"ระหว"างการจัดเตรียม 
Development Environment และแผนการจัดทํา Sprint 
• 20/6/2562  ส"งมอบผลงานงวดที่ 2 
• 30/6/2562  อยู"ระหว"างปรับปรุงเอกสารงานงวดที่ 2 
ตามความเห็นของที่ปรึกษา Deloitte และ บสย. 
 
 

5.) โครงการพัฒนา
มาตรฐานการบัญชี
กลุ"มเครื่องมือทาง
การเงิน (IFRS 9) 

แบบจําลองการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข�องกับการคํานวณการด�อยค"าของ
เงินให�สินเชื่อ (Phase II) 
รายงานให�คําแนะนําในการแก�ไขปiญหาระบบงาน 
1. รายงานผลกระทบและข�อเสนอแนะที่มีต"อระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของบรรษัทในด�านระบบงาน รวมถึงทางเลือกในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงระบบงาน 
ที่ธนาคารมีอยู"ในปiจจุบันเพื่อให�รองรับการปฏิบัติตาม IFRS 9 

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

สารสนเทศ 

- อยู"ระหว"างการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับ 12,600,000.- 8,100,000.- 

   
 
 
 

  



แผนงาน/โครงการ เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) 

ใช�จริง 

(ล�านบาท) 

6.) โครงการระบบ
ติดตามหนี้ด�วยวิธีการ
เช"าใช�ซอฟท0แวร0
สําเร็จรูป 

1. สามารถใช�งานระบบได�ภายใน พ.ย.62 - 17/6/2562 ประกาศราคากลาง และเผยแพร"ร"างขอบเขต
ของงาน (TOR) และร"างเอกสารประกวดราคาจ�างด�วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0 (e-bidding) โครงการจัดจ�างบ
ริการระบบการติดตามหนี้และเนินคดี 
 - 24/6/2562 ประกาศ เรื่องการประกวดราคาจ�างบริการ
ระบบติดตามหนี้และดําเนินคดี 

2,000,000.-  - 

7.) โครงการพัฒนา
ระบบเพื่อเชื่อมโยง
ข�อมูลคําขอค้ําประกัน
สินเชื่อกับธนาคารโดย
ผ"าน Web Service 

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

- ปiจจุบันได�ใช�บริการส"งคําขอค้ําประกันผ"านระบบ Web 
Service แล�ว ได�แก" SME BANK, TCRB และธนาคารที่ให�
ความสนใจและต�องการใช�บริการผ"านระบบดังกล"าว ได�แก"  
TMB, GSB, BAAC, KTB และ TISCO  

- - 

8.) โครงการพัฒนา
ระบบสนับสนุนลูกค�า
จาก VOC 

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

- ธนาคารบางแห"งอยู"ระหว"างการหารือในการกําหนด 
Requirement และรูปแบบการรับส"งข�อมูลของ Web 
Service  ร"วมกับ บสย. ส"วนธนาคารบางแห"งอยู"ระหว"าง
การพัฒนาระบบ และทดสอบระบบในการนําส"งคําขอค้ํา
ประกันผ"านระบบ 

- - 

9.) โครงการจัดการ
ข�อมูลสารสนเทศให�มี
ความสมบูรณ0 ถูกต�อง 
ปลอดภัย น"าเชื่อถือ 
และพร�อมใช�งาน 

1. สามารถนํากระบวนการบริหารจัดการด�านข�อมูลสารสนเทศ ไป
ปฎิบัติได�อย"างทั่วถึง เปBนมาตรฐาน และดําเนินการได�อย"างต"อเนื่อง 
2. สามารถนํากระบวนการบริหารจัดการด�านฮาร0ดแวร0และซอฟแวร0 
ไปปฎิบัติได�อย"างทั่วถึงเปBนมาตรฐาน และดําเนินการได�อย"างต"อเนื่อง 
3. มีผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการด�านข�อมูลสารสนเทศที่
แสดงให�เห็นว"าข�อมูลมีความแม"นยําถูกต�องและเชื่อถือได� ทันกาล 
ปลอดภัยและเปBนความลับ  ดีขึ้นอย"างต"อเนื่อง  
4. มีผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการด�านฮาร0ดแวร0และ
ซอฟแวร0 ที่จะทําให� บสย. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความ
เชื่อถือได� ปลอดภัย และใช�งานง"าย ดีขึ้นอย"างต"อเนื่อง 

- ดําเนินการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
ด�านข�อมูลสารสนเทศ และ กระบวนการบริหารจัดการด�าน
ฮาร0ดแวร0และซอฟแวร0 แล�วเสร็จ 
 

- - 



แผนงาน/โครงการ เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) 

ใช�จริง 

(ล�านบาท) 

10.) โครงการจัดเก็บ
ตัวชี้วัดกระบวนการ
ทํางานที่สําคัญ 

1. มีข�อมูลตัวชี้วัดของทุกกระบวนการ ครบถ�วน ร�อยละ 80  
2. มีข�อมูลตัวชี้วัดของกระบวนการทํางานที่สําคัญ ครบถ�วน ร�อยละ 80 
3. มีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของกระบวนการทํางานที่สําคัญ 
เปBนไปตามเป)าหมายจํานวน 5 กระบวนการ  
4. มีกระบวนการทุกกระบวนการ ที่สอดคล�องและการบูรณาการ
ร"วมกันตามระยะเวลาที่กําหนด 

- รายงานผลการดําเนินงานของกระบวนการที่ปรับปรุง
ภายในฝ4ายงาน ของ ไตรมาส 1/2562 เรียบร�อยแล�ว 

- - 

11.) โครงการ
ปรับปรุงกระบวนการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ 

- แผนปฏิบัติการมีมาตรฐานเดียวกันทุกฝ4ายงาน มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล�องกันโดย มีการนําข�อมูลสําคัญมาใช�ในการจัดการทําแผน
ปฎิบัติการอย"างเหมาะสม สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร0องค0กรได�
ครบถ�วนทุกด�าน และเปBนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

- ได�ดําเนินการนําเสนอขอความเห็นชอบคู"มือแล�ว - - 

 


