
  

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1 : การสนับสนนุ SMEs ทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งทนุและมีความเข้มแข็งทางการเงิน 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2 : การเสริมสรา้งความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนระยะยาว 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1.) โครงการ Competitive 
Benchmarking 

1. มีทางเลือกใหม่ๆ เกิดขึ้นในการปฎิบัติงาน ที่ได้จากการศึกษา
เปรียบเทียบภายในองค์กรเดียวกัน 

300,000.- 

2.) โครงการปรับปรุง
กระบวนการจัดท าแผนปฎบิัติ
การ 

1. แผนปฏิบัติการมีมาตรฐานเดียวกันทุกฝ่ายงาน มีความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกันโดย มีการน าข้อมูลส าคัญมาใช้ในการจัดการท า
แผนปฎบิัติการอย่างเหมาะสม สามารถสนับสนนุยุทธศาสตร์องค์กร
ได้ครบถ้วนทุกดา้น และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3 : การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1.) โครงการพัฒนา 
การสื่อสารของผู้น าระดับสูง 

1. บุคลากรทั่งทั้งองค์กรรับรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์และค่านิยม 
ยุทธศาสตร์ เปา้หมาย การตัดสนิใจที่ส าคัญและเร่ืองอ่ืนๆ ของ
องค์กร (ผลประเมินการรับรู้และความเข้าใจไมน่้อยกว่า ร้อยละ 
80,70 ) 

- 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1.) โครงการพัฒนาระบบ
สนับสนนุจากลูกคา้ VOC 

1. ลูกค้าได้รับความพงึพอใจต่อการสนับสนนุ เฉลี่ยไมน่้อยกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดซึ่งจะส่งผลตอ่การสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้า 

- 

2.) โครงการปรับปรุง
กระบวนการจัดท าแผนปฎบิัติ
การ 

1. แผนปฏิบัติการมีมาตรฐานเดียวกันทุกฝ่ายงาน มีความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกันโดย มีการน าข้อมูลส าคัญมาใช้ในการจัดการท า
แผนปฎบิัติการอย่างเหมาะสม สามารถสนับสนนุยุทธศาสตร์องค์กร
ได้ครบถ้วนทุกดา้น และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- 

แผนวิสาหกิจประจ าปี 2562 และงบประมาณ 



แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

2. ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีรับรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์และคา่นิยม เปา้หมาย
องค์กร (ผลประเมินการรับรู้และความเข้าใจไมน่้อยกว่าร้อยละ 75, 
65 ตามล าดบั) 
3. พนักงานพึงพอใจในการสื่อสารของผู้น าระดบัสงู (ผลประเมนิพึง
พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90) 

2.) โครงการขับเคลื่อน
ค่านิยมไปสู่วฒันธรรมองค์กร 

1. พนักงานรับรู้และเข้าใจค่านยิมและประพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
(ร้อยละ 85) 
2. ความพึงพอใจของพนักงานในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ค่านิยม(ร้อยละ 85) 

- 

3.) โครงการจัดการข้อมูล
สารสนเทศให้มีความสมบูรณ์ 
ถูกต้อง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 
และพร้อมใช้งาน 

1. สามารถน ากระบวนการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ ไป
ปฎิบัติได้อย่างทั่วถึง เป็นมาตรฐาน และด าเนนิการได้อยา่งต่อเนื่อง 
2. สามารถน ากระบวนการบริหารจัดการด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟแวร์ ไปปฎิบัตไิด้อย่างทั่วถงึเป็นมาตรฐาน และด าเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง 
3. มีผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการด้านข้อมูล
สารสนเทศที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีความแม่นย าถูกต้องและเชือ่ถือ
ได้ ทันกาล ปลอดภัยและเปน็ความลับ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
4. มีผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟแวร์ ที่จะท าให้ บสย. มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีความ
เชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

- 

4.) โครงการบริหารความ
ยั่งยืนดา้นธรรมาภบิาลของ 
บสย. 

1. มีแนวทางการบริหารความยัง่ยืนด้านธรรมาภิบาลของ บสย.  
2. พนักงานรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความยั่งยนืด้าน    
ธรรมาภิบาล (ร้อยละ75) 

- 

5.) โครงการค้นหาและ
ประเมินปัจจยัความพึงพอใจ
และความผูกพนัของพนักงาน 

1. บสย. มีปัจจัยความพึงพอใจและความผูกพนัของพนักงาน 
2. บสย. มีผลการส ารวจความพงึพอใจและความผูกพนัของ
พนักงาน และมีรายงานสรุปผลส ารวจความพงึพอใจและความ
ผูกพัน์ของพนักงาน ปี 2562  
3. บสย. มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจและระดับ
ความผูกพันของพนักงานเมื่อเทยีบกับค่าเฉลี่ยองค์กรอ่ืนที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกบั บสย. เช่น รัฐวิสาหกิจอื่น สถาบันการเงนิเฉพาะกจิ
ของรัฐ เป็นต้น 
4. บสย. มีข้อมูลผลการส ารวจควมผูกพันที่เชื่อมโยงกับผลลัพธท์าง
ธุรกิจ 
5. บสย. มีแผนเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน 

500,000.- 



แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

6. มีคะแนน Base-Line ความผูกพันของพนักงานจากการส ารวจ
ความคิดเห็น 

6.) โครงการจัดเก็บตัวชี้วัด
กระบวนการท างานทีส่ าคัญ 

1. มีข้อมูลตัวชี้วัดของทุกกระบวนการ ครบถ้วน ร้อยละ 80  
2. มีข้อมูลตัวชี้วัดของกระบวนการท างานทีส่ าคัญ ครบถ้วน       
ร้อยละ 80 
3. มีผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ัดของกระบวนการท างานที่ส าคัญ 
เป็นไปตามเปา้หมายจ านวน 5 กระบวนการ  
4. มีกระบวนการทุกกระบวนการ ที่สอดคล้องและการบูรณาการ
ร่วมกันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- 

7.) โครงการปรับปรุง
กระบวนการจัดท าแผนปฎบิัติ
การ 

1. แผนปฏิบัติการมีมาตรฐานเดียวกันทุกฝ่ายงาน มีความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกันโดยมีการน าข้อมูลส าคัญมาใช้ในการจัดการท า
แผนปฎบิัติการอย่างเหมาะสมสามารถสนบัสนุนยทุธศาสตร์องค์กร
ได้ครบถ้วนทุกดา้น และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4 : การสนันสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์Thailand 4.0 และ DE 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1.) โครงการ 
E-Dataset Reporting System 

1. มี User Requirement และ TOR ของระบบฯ 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและตามแนวทางที่
หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด 
 

2,000,000.- 

2.) โครงการ TCG Data 
Management 

1. มีระบบ Data management ที่มีประสิทธิภาพ และการ
ได้มาซึ่ง Data GAP ที่องค์กรต้องการจากแหล่งภายนอก 
เพื่อสนันสนุนการด าเนินงาน 
 

3,000,000.- 

3.) โครงการระบบ 
 Fin Budgeting 

1. มีระบบจัดเก็บข้อมูลประมาณการทางการเงินของระบบ
งบประมาณของแผนวสิาหกิจประจ าปี และสามารถ
ประมวลผลออกรายงานและข้อมูลทางการเงินได้อยา่ง
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา 
 

   3,000,000.- 

4.) โครงการพัฒนาระบบค้ า
ประกันสนิเชื่อหลักใหม่  
(Core Guarantee System: 
CGS) 

1. สามารถด าเนนิการพัฒนาระบบให้พร้อมส าหรับการ
ทดสอบ SIT และ UAT ได้ ไมน่อ้ยกว่า 90 % ภายในปี 62 
 

151,800,000.- 



แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

5.) โครงการระบบติดตามหนี้
ด้วยวิธีการเช่าใช้ซอฟท์แวร์
ส าเร็จรูป 
 

1. สามารถใช้งานระบบได้ภายใน พ.ย.62 - 

6.) โครงการพัฒนาระบบเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลค าขอค้ าประกัน
สินเชื่อกับธนาคารโดยผา่น Web 
Service 
 

1.สามารถเชื่อโยงข้อมูลผ่าน Web Service กับสถาบัน
การเงินได้ไมน่้อยกว่า 3 แห่ง 

- 

7.) โครงการพัฒนาระบบ
สนับสนนุลูกค้าจาก VOC 

1. ลูกค้าได้รับความพงึพอใจต่อการสนับสนนุ เฉลี่ยไมน่้อย
กว่าเป้าหมายที่ก าหนดซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความสัมพนัธ์
ที่ดีกับลูกค้า 
 

- 

8.) โครงการจัดการข้อมูล
สารสนเทศให้มีความสมบูรณ์ 
ถูกต้อง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และ
พร้อมใช้งาน 

1. สามารถน ากระบวนการบริหารจัดการด้านข้อมูล
สารสนเทศ ไปปฎิบัตไิด้อย่างทั่วถึง เป็นมาตรฐาน และ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
2. สามารถน ากระบวนการบริหารจัดการด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟแวร์ ไปปฎิบัตไิด้อย่างทั่วถงึเป็นมาตรฐาน และ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
3. มีผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการด้านข้อมูล
สารสนเทศที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีความแม่นย าถูกต้องและ
เชื่อถือได้ ทันกาล ปลอดภัยและเป็นความลับ ดีขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง  
4. มีผลการประเมินกระบวนการบริหารจัดการด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ที่จะท าให้ บสย. มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานงา่ย      
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

- 

9.) โครงการจัดเก็บตัวชี้วัด
กระบวนการท างานทีส่ าคัญ 

1. มีข้อมูลตัวชี้วัดของทุกกระบวนการ ครบถ้วน ร้อยละ 80  
2. มีข้อมูลตัวชี้วัดของกระบวนการท างานทีส่ าคัญ ครบถ้วน 
ร้อยละ 80 
3. มีผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ัดของกระบวนการท างานที่
ส าคัญ เป็นไปตามเปา้หมายจ านวน 5 กระบวนการ  
4. มีกระบวนการทุกกระบวนการ ที่สอดคล้องและการ  
บูรณาการร่วมกันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- 



แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

10.) โครงการปรับปรุง
กระบวนการจัดท าแผนปฏบิัติ
การ 

1. แผนปฏิบัติการมีมาตรฐานเดียวกันทุกฝ่ายงาน มีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกนัโดย มีการน าข้อมูลส าคัญมาใช้ใน
การจัดการท าแผนปฎบิัติการอย่างเหมาะสม สามารถ
สนับสนนุยุทธศาสตร์องค์กรไดค้รบถ้วนทุกด้าน และเปน็ไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- 

 


