
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1 : การสนับสนุน SMEs ทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งทุนและมีความเข้มแข็งทางการเงิน 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

1) โครงการพัฒนาระบบสนบัสนนุ
จากลูกค้าจาก VOC 

1. ลูกค้าได้รับความพึงพอใจต่อช่องทางการสนับสนุน  
ที่ได้รับการปรับปรุง เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 85% ซึ่งจะส่งผล
ต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 

ผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยของลูกค้าต่อช่องทางการ
สนับสนุนที่ได้รับการปรับปรุง 88.1% 

- - 

2) โครงการปรับปรุงกระบวนการ
จัดท าแผนปฎิบัติการ 

1. แผนปฏิบัติการมีมาตรฐานเดียวกันทุกฝ่ายงาน       
มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันโดย มีการน าข้อมูล
ส าคัญมาใช้ในการจัดการท าแผนปฎิบัติการอย่าง
เหมาะสม สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กรได้
ครบถ้วนทุกด้าน และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

มีแผนปฏิบัติงานที่รองรับครบทุกยุทธศาสตร์ และบรรจุ
อยู่ในแผนวิสาหกิจปี 63-67 

- - 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2 : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนระยะยาว 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

1)  โ ค ร ง ก า ร  Competitive 
Benchmarking 

1. มีทางเลือกใหม่ๆ เกิดขึ้นในการปฎิบัติงาน ที่ได้จาก
การศึกษาเปรียบเทียบภายในองค์กรเดียวกัน 

ระบบ Competitive Benchmarking แล้วเสร็จตาม
แผนงานที่ ก าหนด สามารถรองรั บสารสน เทศ
เปรียบเทียบทั้ ง  Internal Benchmarking พร้อมทั้ ง
เพิ่ ม เ ติ ม  External Benchmarking รวมถึ ง กา รน า
สารสนเทศเปรียบเทียบดังกล่าวมาวิเคราะห์และจัดท า
แผนปฏิบัติการรองรับแล้วเสร็จ อาทิ แผนยกระดับ

300,000.- - 

แผนปฏิบัติงาน / โครงการ (ไตรมาส 4/2562) 



แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

ความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน การสรุปผล
การด าเนินงานสาขาพร้อมข้อปรับปรุงและพัฒนา 
รวมถึงก าหนดโครงการต่างๆ ในแผนวิสาหกิจประจ าปี
2563 และ 2563-2567 

2) โครงการปรับปรุงกระบวนการ
จัดท าแผนปฎิบัติการ 

1. แผนปฏิบัติการมีมาตรฐานเดียวกันทุกฝ่ายงาน       
มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันโดย มีการน าข้อมูล
ส าคัญมาใช้ในการจัดการท าแผนปฎิบัติการอย่าง
เหมาะสม สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กรได้
ครบถ้วนทุกด้าน และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

มีแผนปฏิบัติงานที่รองรับครบทุกยุทธศาสตร์ และบรรจุ
อยู่ในแผนวิสาหกิจปี 63-67 

- - 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3 : การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

1) โครงการพัฒนาการสื่อสารของ
ผู้น าระดับสูง 

1. บุคลากรทั่วทั้งองค์กรรับรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์และ
ค่านิยม ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย การตัดสินใจที่ส าคัญและ
เรื่องอ่ืนๆ ขององค์กร (ผลประเมินการรับรู้และความ
เข้าใจไม่น้อยกว่า 80%,70%) 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้และเข้าใจวิสั ยทัศน์และ
ค่านิยม เป้าหมายองค์กร (ผลประเมินการรับรู้และความ
เข้าใจไม่น้อยกว่า 75%, 65% ตามล าดับ) 

ผู้บริหารระดับสูงได้ด าเนินการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และ
ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงการตัดสินใจที่ส าคัญ และเร่ือง
อ่ืนๆ ขององค์กร โดยมีผลการประเมินการรับรู้และ
เข้าใจดังนี้ 

1) บุคลากรทั่วทั้งองค์กร 
- ผลการรับรู้ 96.78% 
- ผลความเข้าใจ 95.61% 

 

- - 



แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

3. พนักงานพึงพอใจในการสื่อสารของผู้น าระดับสูง  
(ผลประเมินพึงพอใจไม่น้อยกว่า 80%) 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผลการรับรู้ 93.87% 
- ผลความเข้าใจ 93.80% 

3) ความพึงพอใจของพนักงานต่อการสื่อสารของ
ผู้น าระดับสูง 95.61% 

2) โครงการขับเคลื่อนค่านิยมไปสู่
วัฒนธรรมองค์กร 

1. พนักงานรับรู้และเข้าใจค่านิยมและประพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ 85% 
2. ความพึงพอใจของพนักงานในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมค่านิยม 85% 

ผลลัพธ์จากการประเมินดังนี้ 
- พนักงานรับรู้ค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยม

องค์กร 95% 
- พนักงานเข้าใจค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยม

องค์กร 90% 
- พนักงานพึงพอใจของพนักงานในการจัดกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมค่านิยม 90% 

- - 

3)  โ ค ร ง ก า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล
สารสนเทศให้มีความสมบูรณ์  
ถูกต้อง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และ
พร้อมใช้งาน 

1. สามารถน ากระบวนการบริหารจัดการด้านข้อมูล
สารสนเทศ ไปปฎิบัติได้อย่างทั่วถึง เป็นมาตรฐาน และ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
2. สามารถน ากระบวนการบริหารจัดการด้านฮาร์ดแวร์
และซอฟแวร์ ไปปฎิบัติได้อย่างทั่วถึงเป็นมาตรฐาน และ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
3. มีผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการด้าน
ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีความแม่นย า
ถูกต้องและเชื่อถือได้  ทันกาล ปลอดภัยและเป็น
ความลับ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการน ากระบวนการ
บริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ และกระบวนการ
บริหารจัดการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ไปปฎิบัติได้
อย่างทั่วถึงเป็นมาตรฐาน และด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้มีการประเมินกระบวนการดังกล่าว
ที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีความแม่นย า แม่นย า ถูกต้อง
และเชื่อถือได้ ทันกาล ปลอดภัยและเป็นความลับ 
รวมถึงด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ที่จะท าให้ บสย.      
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชื่ อถือได้  
ปลอดภัย และใช้งานง่าย ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

- - 



แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

4. มีผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์  ที่จะท าให้ บสย. มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และ
ใช้งานง่าย ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4) โครงการบริหารความยั่งยืน
ด้านธรรมาภิบาลของ บสย. 

1. มีแนวทางการบริหารความยั่งยืนด้านธรรมาภิบาล
ของ บสย.  
2. พนักงานรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความ
ยั่งยืนด้านธรรมาภิบาล 75% 

- มีแผนการบริหารจัดการความยั่งยืนด้านธรรมาภิบาล 
ประจ าปี 2562 

- พนักงานมีความรู้ด้านการก ากับดูแลที่ดี 89.27% 

- - 

5) โครงการค้นหาและประเมิน
ปัจจัยความพึงพอใจและความ
ผูกพันของพนักงาน 

1. เพื่อค้นหาปัจจัยความพึงพอใจและความผูกพันของ
พนักงานที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมความผูกพันของ
พนักงาน 
2. เพื่อส ารวจวิเคราะห์ และประเมินความพึงพอใจและ
ความผูกพันของพนักงาน 
3. เพื่อจัดท าแผนส่งเสริมความผูกพันของพนักงาน 
4. เพื่อด าเนินการตามแผนส่งเสริมความพึงพอใจและ
ความผูกพัน 

- มีปัจจัยที่ส่งเสริมความผูกพัน 6 ปัจจัยส าคัญ ได้แก่ 
1) ความชัดเจ และทิศทางในอนาคตที่ดี 
2) ความเชื่อมั่นในตัวผู้น า 
3) คุณภาพและความมุ่งมั่นให้บริการลูกค้า 
4) ความเคารพ นับถือ และการยอมรับ 
5) โอกาสในการพัฒนา 
6) ผลตอบแทนและสวัสดิการ 

- มีผลส ารวจความพึงพอใจได้ 67% และความ
ผูกพันของพนักงานได้ 65% 

- มีแผนส่งเสริมความผูกพันของพนักงาน 
- สามารถด าเนินการได้ตามแผนส่งเสริมความผูกพัน

ได้ตามที่ก าหนด 

500,000.- 380,000.- 



แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

6)  โ ค ร ง ก า ร จั ด เ ก็ บ ตั ว ชี้ วั ด
กระบวนการท างานที่ส าคัญ 

1. มีข้อมูลตัวชี้วัดของกระบวนการท างานที่ส าคัญ 
2. มีข้อมูลตัวชี้วัดของกระบวนการที่ปรับปรุงภายใน
ฝ่ายงาน 
3. มี ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ป้ า ห ม า ย               
ทุกกระบวนการที่ส าคัญ 
4. มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายครบถ้วน   
ทุกกระบวนการที่ปรับปรุงในฝ่ายงาน 

- มีข้อมูลตัวชี้วัดของกระบวนการท างานที่ส าคัญ 
100% สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

- มีข้อมูลตัวชี้วัดของกระบวนการที่ปรับปรุงภายใน
ฝ่ายงาน 100% สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

- มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกระบวนการ
ท างานที่ส าคัญ จ านวน 6 กระบวนการ สูงกว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

- มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการ       
ที่ปรับปรุงภายในฝ่านงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

- - 

7) โครงการปรับปรุงกระบวนการ
จัดท าแผนปฎิบัติการ 

1. แผนปฏิบัติการมีมาตรฐานเดียวกันทุกฝ่ายงาน        
มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันโดย มีการน าข้อมูล
ส าคัญมาใช้ในการจัดการท าแผนปฎิบัติการอย่าง
เหมาะสม สามารถสนับสนุนยทุธศาสตร์องค์กร          ได้
ครบถ้วนทุกด้าน และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- มีแผนปฏิบัติงานที่รองรับครบทุกยุทธศาสตร์ และ
บรรจุอยู่ในแผนวิสาหกิจปี 63-67 

- - 

 



ยุทธศาสตร์ที่  4 : การสนันสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และ DE 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

1)  โ ค ร ง ก า ร  E- Dataset 
Reporting System 

1. ม ี User Requirement และ  TOR ของระบบฯ 
สอดคล ้องก ับความต ้องารของผู ้ใช ้งานและตาม
แนวทางที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด 

ระบบ e-Dataset Reporting แล้วเสร็จและสามารถ
รองรับการน าส่งรายงาน Dataset เข้าสู่ระบบของ สศค. 
และ ธปท. รวมถึงระบบ GFMIS ของ สคร. ได้ตาม
ก าหนด โดยได้ด าเนินการ UAT และติดตั้งระบบแล้ว
เสร็จเมื่อวันที่ 9-10 และ 16 ต.ค. 62 ตามล าดับ รวมทั้ง
ได้อบรมผู้ใช้งานพร้อมทั้งจัดท าคู่มือการใช้งานและวีดีโอ
สาธิตแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 และ 25 ต.ค. 62 ตามล าดับ 
ทั้งนี้ จะด าเนินการประเมินผลการใช้งานระบบต่อไปใน
ปี 2563 

2,000,000.- 845,363.- 

2)  โ ค ร ง ก า ร  TCG Data 
Management 

1. มีเล่มแผนการด าเนินการด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูล (Data Management Roadmap) 

มีแผนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการข้อมูล 
( Data Management Roadmap)  ซึ่ ง ร อ ง รั บ ก า ร
ด าเนินงานตามแผนโครงการ Transformation ของ 
บสย. โดยจะติดตามการด าเนินงานตามแผนโครงการ
ต่อไป 

8,000,000.- - 

3) โครงการระบบ Fin Budgeting 1. มีระบบจัดเก็บข้อมูลประมาณการทางการเงินของ
ระบบงบประมาณของแผนวิสาหกิจประจ าปี และ
สามารถประมวลผลออกรายงานและข้อมูลทางการเงิน
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา 

พัฒนาระบบแล้วเสร็จ พร้อมมีระบบจัดเก็บข้อมูล
ประมาณการทางการเงินของระบบงบประมาณของแผน
วิสาหกิจประจ าปี และสามารถประมวลผลออกรายงาน
และข้อมูลทางการเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรง
เวลา 

 3,000,000.- 882,750.- 



แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

4)  โ คร งกา รพัฒนาระบบค้ า
ประกันสินเชื่อหลักใหม่ (Core 
Guarantee System : CGS ) 

1. สามารถด าเนินการพัฒนาระบบให้พ้อมส าหรับการ
ทดสอบ SIT และ UAT ได้ ไม่น้อยกว่า 90 % ภายใน
ปี 62 
 

เป็นไปตามแผนงานแต่ล่าช้ากว่าเป้าหมาย โดยความ
ล่าช้าเนื่องมาจากปริมาณงานการทดสอบ SIT ล่าช้ากว่า
แผนด า เนินการ ประกอบกับงาน Data Migration       
ที่ด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน 

151,800,000.- 54,153,979.94.- 

5) โครงการพัฒนามาตรฐานการ
บัญชีกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 
(IFRS 9) 

แบบจ าลองการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการค านวณการ
ด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อ (Phase II) 
รายงานให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาระบบงาน 

1. รายงานผลกระทบและข้อเสนอแนะที่มีตอ่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบรรษัทในด้านระบบงาน 
รวมถึงทางเลือกในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบงาน  
ที่ธนาคารมีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้รองรับการปฏิบัติตาม 
IFRS 9 

2. ข้อก าหนด (Requirement)  เพื่ อการแก้ ไข/
ปรับปรุงระบบงาน 

3. Test Case เพือ่ Proof of Concept (POC) ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ส าเร็จตามเป้าหมายโครงการ ดังนี้ 
1. มีการรายงานผลกระทบและข้อเสนอแนะที่มีต่อ

ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศของบรรษ ัทในด ้าน
ระบบงาน รวมถึงมีทางเลือกในการพัฒนาหรือปรับปรุง
ระบบงานที่ธนาคารมีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้รองรับการ
ปฏิบัติตาม IFRS 9 

2. มีข้อก าหนด (Requirement) เพื่อการแก้ไข/
ปรับปรุงระบบงาน 

3. มีการ Test Case เพื่อ Proof of Concept (POC) 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12,600,000.- 12,600,000.- 



แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

6) โครงการระบบติดตามหนี้ด้วย
วิธีการเช่าใช้ซอฟท์แวร์ส าเร็จรูป 

1. สามารถใช้งานระบบได้ภายใน พ.ย.62 เป็นไปตามแผนงานแต่ล่าช้ากว่าเป้าหมาย และอยู่
ระหว่างด าเนินการตรวจสอบระบบ และข้อมูลคาดว่า
ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 
2562 หากไม่มีข้อผิดพลาดคาดว่าจะสามารถใช้งาน
ระบบได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

2,000,000.- 97,500.- 

7)  โครงการพัฒนาระบบเพื่ อ
เชื่อมโยงข้อมูลค าขอค้ าประกัน
สินเชื่อกับธนาคารโดยผ่าน Web 
Service 

1. สามารถเชื่อโยงข้อมูลผ่าน Web Service กับสถาบนั
การเงินได้ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง 

ขณะนี้ ธนาคาร SME Bank, TCRB, TMB และ GSB 
เชื่อมโยงข้อมูลส่งค าขอค้ าประกันผ่านระบบ Web 
Service เ รี ยบร้ อยแล้ ว  ส่ วน  KK อยู่ ร ะหว่ า งการ
ด าเนินการจัดท าระบบ Web Service ร่วมกับ บสย.
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2563 

- - 

8) โครงการพัฒนาระบบสนบัสนนุ
ลูกค้าจาก VOC 

1. ลูกค้าได้รับความพึงพอใจต่อช่องทางการสนับสนุนที่
ได้รับการปรับปรุง เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 

ผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยของลูกค้าต่อช่องทาง   
การสนับสนุนที่ได้รับการปรับปรุง ร้อยละ 88.1 

- - 

9)  โ ค ร ง ก า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล
สารสนเทศให้มีความสมบูรณ์  
ถูกต้อง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และ
พร้อมใช้งาน 

1. สามารถน ากระบวนการบริหารจัดการด้านข้อมูล
สารสนเทศ ไปปฎิบัติได้อย่างทั่วถึง เป็นมาตรฐาน และ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
2. สามารถน ากระบวนการบริหารจัดการด้านฮาร์ดแวร์
และซอฟแวร์ ไปปฎิบัติได้อย่างทั่วถึงเป็นมาตรฐาน และ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
3. มีผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการด้าน
ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีความแม่นย า 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการน ากระบวนการ
บริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ และกระบวนการ
บริหารจัดการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ไปปฎิบัติได้
อย่างทั่วถึงเป็นมาตรฐาน และด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้มีการประเมินกระบวนการดังกล่าว
ที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีความแม่นย า แม่นย า ถูกต้อง
และเชื่อถือได้ ทันกาล ปลอดภัยและเป็นความลับ 
รวมถึงด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ที่จะท าให้ บสย.      

- - 



แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

ถูกต้องและเชื่อถือได้  ทันกาล ปลอดภัยและเป็น
ความลับ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
4. มีผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์  ที่จะท าให้ บสย. มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และ
ใช้งานง่าย ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชื่ อถือได้  
ปลอดภัย และใช้งานง่าย ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

10)  โ คร งกา รจั ด เก็ บตั ว ชี้ วั ด
กระบวนการท างานที่ส าคัญ 

1. มีข้อมูลตัวชี้วัดของทุกกระบวนการ ครบถ้วน 80%  
2. มีข้อมูลตัวชี้วัดของกระบวนการท างานที่ส าคัญ 
ครบถ้วน 80% 
3. มีผลการด าเนินงานตามตัวชี ้ว ัดของกระบวนการ
ท า ง านที ่ส าค ัญ  เป ็น ไปตามเป ้าหมายจ านวน 5 
กระบวนการ  
4. มีกระบวนการทุกกระบวนการ ที ่สอดคล้องและ
การบูรณาการร่วมกันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- มีข้อมูลตัวชี้วัดของกระบวนการท างานที่ส าคัญ  
100% สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

- มีข้อมูลตัวชี้วัดของกระบวนการที่ปรับปรุงภายใน
ฝ่ายงาน 100% สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

- มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกระบวนการ
ท างานที่ส าคัญ จ านวน 6 กระบวนการ สูงกว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

- มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการ       
ที่ปรับปรุงภายในฝ่านงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

- - 

11)  โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

1. แผนปฏิบัติการมีมาตรฐานเดียวกันทุกฝ่ายงาน       
มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันโดย มีการน าข้อมูล
ส าคัญมาใช้ในการจัดการท าแผนปฎิบัติการอย่าง
เหมาะสม สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กรได้
ครบถ้วนทุกด้าน และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

มีแผนปฏิบัติงานที่รองรับครบทุกยุทธศาสตร์ และบรรจุ
อยู่ในแผนวิสาหกิจปี 63-67 

- - 

 


