
 

 

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 

- ติดตามฝ4ายงานที่เกี่ยวข�องปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุง และเตรียมรวบรวมข�อมูลสําหรับการประชุม
เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงเพิ่มเติมในเดือน
ตุลาคม 2562 

- - 

2.) โครงการปรับปรุง
กระบวนการจัดทํา
แผนปฎิบัติการ 

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

- ทุกฝ4ายงานอยู"ระหว"างจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร0 นําเสนอคณะกรรมการ บสย. และสรุปผล
ภายหลังต"อไป 

- - 

 

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"างดําเนินการพัฒนาระบบตามแผนงานที่
กําหนด โดยประชุมร"วมกับผู�พัฒนาระบบเปCนระยะเมื่อ
วันที่ 20 ก.ย. 62 ได�ประชุมสรุปแนวทางการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบ 

300,000.- - 

2.) โครงการปรับปรุง
กระบวนการจัดทํา
แผนปฎิบัติการ 

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

- ทุกฝ4ายงานอยู"ระหว"างจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร0 นําเสนอคณะกรรมการ บสย. และสรุปผล
ภายหลังต"อไป 

- - 

แผนปฏิบัติงาน / โครงการ (ไตรมาส 3/2562) 



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 
(ผลประเมินการรับรู�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 (ผลประเมินพึง
พอใจไม"น�อยกว"า ร�อยละ 90) 

- ผู�นําระดับสูงดําเนินการถ"ายทอดวิสัยทัศน0และค"านิยมตาม
แผนงาน ผ"านกิจกรรรม ต"อไปนี้ 
1. การประชุมพนักงานทุกระดับ โดยผู�บริหารระดับสูง 
(Town Hall Meeting) 
2. รายการเสียงตามสายจากผู�นําระดับสูง 
3. กิจกรรมตรวจเยี่ยมสํานักงานเขตโดยผู�นําระดับสูง 
4. การประชุมผู�บริหาร (Management Committee 
Meeting) ระดับผู�ช"วยผู�จัดการทั่วไปขึ้นไป: 
5.  มหกรรมคลินิกหมอหนี้ บสย. 

- - 

2.) โครงการ
ขับเคลื่อนค"านิยมไปสู"
วัฒนธรรมองค0กร 

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

- อยู"ระหว"างการจัดกิจกรรมของฝ4ายงานต"างๆ (สามารถดูสรุป
ข�อมูลได�ที่ Excel File สรุป รายงานการดํานินการตาม
ค"านิยมองค0กรของฝ4ายงานต"างๆ (ภาพรวม)) 

- - 

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

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

- ดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานควบคู"การปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการ ทั้งทางด�านข�อมูลสารสนเทศและด�าน
ฮาร0ดแวร0 ซอฟแวร0 เช"น จ�างที่ปรึกษาเข�ามาปรับปรุง
กระบวนการตามมารตรฐาน ISO27001  การปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับโครงสร�างฝ4าย และ
งานที่ปฎิบัติ เปCนต�น 
 

- - 



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�านธรร
มาภิบาล   (ร�อยละ75) 

- วันที่ 6 กันยายน 2562 ฝ4าย กก. นําทีมผู�แทนพนักงาน 
บสย. เข�าร"วมงาน วันต"อต�านคอร0รัปชั่น 2562 “รวมพลัง
อาสาสู�โกง” เพื่อแสดงพลังและสร�างเจตนารมณ0การต"อต�าน
การทุจริต จัดขึ้นโดยองค0กรต"อต�านคอร0รัปชัน (ประเทศไทย) 
ร"วมกับภาคีเครือข"ายภาคประชาชนและภาครัฐ ภายใต�
แนวคิด “รวมพลังอาสาสู�โกง” ณ ศูนย0นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

- - 

5.) โครงการค�นหา
และประเมินปqจจัย
ความพึงพอใจและ
ความผูกพันของ
พนักงาน 

1. บสย. มีปqจจัยความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน 
2. บสย. มีผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน 
และมีรายงานสรุปผลสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของ
พนักงาน ปr 2562  
3. บสย. มีข�อมูลเชิงเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจและระดับความ
ผูกพันของพนักงานเมื่อเทียบกับค"าเฉลี่ยองค0กรอื่นที่มีลักษณะ
คล�ายคลึงกับ บสย. เช"น รัฐวิสาหกิจอื่น สถาบันการเงินเฉพาะกิจของ
รัฐ เปCนต�น 
4. บสย. มีข�อมูลผลการสํารวจควมผูกพันที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ0ทาง
ธุรกิจ 
5. บสย. มีแผนเสริมสร�างความผูกพันของพนักงาน 
6. มีคะแนน Base-Line ความผูกพันของพนักงานจากการสํารวจ
ความคิดเห็น 

- อยู"ระหว"างดําเนินการตามแผนงานระยะสั้น ได�แก" การ
พัฒนาปรับปรุงระบบพี่เลี้ยงสอนงาน และการปรับปรุง
ข�อบังคับพนักงาน สําหรับแผนงานระยะยาวอยู"ในระหว"าง
ดําเนินโครงการ HR Transformation และมีแผนงานที่ต�อง
ดําเนินการภายหลังโครงการ HR Transformation เสร็จสิ้น 
ได�แก" แผนการจัดทํา Career Path & Career 
Development & Succession Plan 

500,000.- 380,000.- 

6.) โครงการจัดเก็บ
ตัวชี้วัดกระบวนการ
ทํางานที่สําคัญ 

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

- อยู"ระหว"างการดําเนินการตามแผนการ Implementation - - 



แผนงาน/โครงการ เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) 

ใช�จริง 

(ล�านบาท) 

7.) โครงการปรับปรุง
กระบวนการจัดทํา
แผนปฎิบัติการ 

1. แผนปฏิบัติการมีมาตรฐานเดียวกันทุกฝ4ายงาน มีความเชื่อมโยง
และสอดคล�องกันโดยมีการนําข�อมูลสําคัญมาใช�ในการจัดการทําแผน
ปฎิบัติการอย"างเหมาะสมสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร0องค0กรได�
ครบถ�วนทุกด�าน และเปCนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

- ทุกฝ4ายงานอยู"ระหว"างจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร0 นําเสนอคณะกรรมการ บสย. และสรุปผล
ภายหลังต"อไป 

- - 

 

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 

- อยู"ระหว"างการพัฒนาระบบและปรับปรุงตามแผนงานที่
กําหนดไว� โดยคณะผู�นําส"งและตัวแทนฝ4าย IT  ได�ร"วม
ประชุมกับ Vendor เพื่อพิจารณาและปรับปรุงทั้งในฟqงก0ชั่น
ของ User, Admin ระบบ, Approval Management และ 
IT Admin ทั้งนี้ได�กําหนด UAT ระบบในช"วงวันที่ 9-11 
ต.ค. 62 
 

2,000,000.- 641,465.- 

2.) โครงการ TCG 
Data Management 

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

- คกก. ร"าง TOR จัดทํา TOR แล�วเสร็จ และประกาศราคา
กลางในหน�าเวบไซต0 บสย. แล�ว อยู"ระหว"างการเตรียมยื่น
ข�อเสนอของผู�ที่จะเข�ามาเปCนที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งจะป�ด
รับการวิพากย0วิจารณ0 TOR ในวันศุกร0ที่ 11 ต.ค. 62  
 

3,000,000.- - 

3.) โครงการระบบ 
 Fin Budgeting 

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

- ส"งมอบงานเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 62 โดยติดตั้งระบบงาน  
และทดสอบการทํางานของระบบโดยผู�ที่เกี่ยวข�อง 

 3,000,000.- 353,100.- 



แผนงาน/โครงการ เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) 

ใช�จริง 

(ล�านบาท) 

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

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

- 1/9/2562 - 30/9/2562 (Implementation)  
- ปรับเพิ่มจํานวน Product Backlogs ในช"วงการพัฒนา
ระบบงานใหม" Spint#2 ในส"วนของCore facilities ส"งผลให�
จํานวน Backlogs เพิ่มเปCนจํานวน 3,591 Scorings 
ซึ่งจํานวนอาจจะมีการปรับเปลี่ยน ตามการเข�าแต"ละ Spint 
ต"อไป 
- ดําเนินเสร็จสิ้นเปCนไปตามแผน วันที่ 24/9/2562 ครอบคลุม
ส"วนของ Core Facilities และ Product Services and 
Origination 
- ปqจจุบันอยู"และเริ่มดําเนินการ Spint#3 ครอบคลุมงานส"วน
ของ Core Facilities และ Product Services and 
Orignation และ Collections ตามแผนจะดําเนินการ ระหว"าง 
24/9/2562 - 24/10/2562 
- เสร็จสิ้นการจัดเตรียม Development Environment เพื่อ
พร�อมกับการทดสอบ SIT ที่จะเริ่มดําเนินการในเดือนตุลาคม 
2562 
- 1/9/2562 - 30/9/2562 (Hardware และ Software 
Installation) อยู"ระหว"างรอการตรวจรับงาน 

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

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

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

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

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

สารสนเทศ 

- สําเร็จตามเป)าหมาย 12,600,000.- 12,600,000.- 



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 • 9/9/2562 Kickoff Project โครงการจัดจ�างบริการระบบ
การติดตามหนี้และดําเนินคดี 
- 26/9/2562 Training ระบบในส"วนของติดตามหนี้สําหรับ
ฝ4ายติดตามหนี้และดําเนินคดี 
- 27/9/2562 Training ระบบในส"วนของติดตามหนี้สําหรับ
ฝ4ายกิจการสาขา 
- 30/9/2562 Training ระบบในส"วนของการบังคับคดี และ
ค"าใช�จ"ายในการดําเนินคดีสําหรับฝ4ายติดตามหนี้และ
ดําเนินคดี 
 

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 

- ขณะนี้ KK อยู"ระหว"างการหารือในการกําหนด 
Requirement และรูปแบบการรับส"งข�อมูลของ Web 
Service  ร"วมกับ บสย. 
- ธนาคาร TMB และ GSB เริ่มใช�ระบบ Web Service 
เรียบร�อยแล�ว 
 

- - 

8.) โครงการพัฒนา
ระบบสนับสนุนลูกค�า
จาก VOC 

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

- ติดตามฝ4ายงานที่เกี่ยวข�องปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง 
และเตรียมรวบรวมข�อมูลสําหรับการประชุมเพื่อพิจารณา
แนวทางการปรับปรุงเพิ่มเติมในเดือนตุลาคม 2562 
 

- - 

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

1. สามารถนํากระบวนการบริหารจัดการด�านข�อมูลสารสนเทศ ไป
ปฎิบัติได�อย"างทั่วถึง เปCนมาตรฐาน และดําเนินการได�อย"างต"อเนื่อง 
2. สามารถนํากระบวนการบริหารจัดการด�านฮาร0ดแวร0และซอฟแวร0 
ไปปฎิบัติได�อย"างทั่วถึงเปCนมาตรฐาน และดําเนินการได�อย"างต"อเนื่อง 
3. มีผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการด�านข�อมูลสารสนเทศที่
แสดงให�เห็นว"าข�อมูลมีความแม"นยําถูกต�องและเชื่อถือได� ทันกาล 

- ดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานควบคู"การปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการ ทั้งทางด�านข�อมูลสารสนเทศและด�าน
ฮาร0ดแวร0 ซอฟแวร0 เช"น จ�างที่ปรึกษาเข�ามาปรับปรุง
กระบวนการตามมารตรฐาน ISO27001  การปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับโครงสร�างฝ4าย และ
งานที่ปฎิบัติ เปCนต�น 

- - 



แผนงาน/โครงการ เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) 

ใช�จริง 

(ล�านบาท) 

ปลอดภัยและเปCนความลับ ดีขึ้นอย"างต"อเนื่อง  
4. มีผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการด�านฮาร0ดแวร0และ
ซอฟแวร0 ที่จะทําให� บสย. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความ
เชื่อถือได� ปลอดภัย และใช�งานง"าย ดีขึ้นอย"างต"อเนื่อง 

 

10.) โครงการจัดเก็บ
ตัวชี้วัดกระบวนการ
ทํางานที่สําคัญ 

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

- อยู"ระหว"างการดําเนินการตามแผนการ 
Implementation 

- - 

11.) โครงการ
ปรับปรุงกระบวนการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ 

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

- ทุกฝ4ายงานอยู"ระหว"างจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร0 นําเสนอคณะกรรมการ บสย. และสรุปผล
ภายหลังต"อไป 

- - 

 


