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1. บทสรุปผู้บริหาร 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักใน
การให้บริการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  
โดยออกผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์เงินฝาก  
ซึ่งการด าเนินงานของธนาคารจะเป็นไปตามเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร 5 ปี และเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์  
กับกระทรวงการคลัง ซึ่งธนาคารได้ติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนงาน (Action Plan) 

ฝ่ายประเมินผลองค์กร สังกัดสายงานกลยุทธ์ (ภาพที่ 4. โครงสร้างธนาคารอาคารสงเคราะห์) มีภารกิจ
ในการก าหนดแนวทางและวิธีการของระบบประเมินผลองค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงงานด้านการจัดท าตัวชี้วัด 
ในทุกระดับตั้งแต่ ตัวชี้วัดระดับองค์กร ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจประจ าปี 
ตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน/สายงาน และตัวชี้วัดระดับฝ่าย/ภาค/ส านัก/ศูนย์  และการออกแบบหลักเกณฑ์ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานภายในองค์กรตามตัวชี้วัดของธนาคาร การติดตามประเมินผลกระบวนงานที่ได้รับ
การออกแบบ เพ่ือน าผลไปทบทวนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน เหล่านั้นอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง 
PDCA เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานการท างานที่ดี (Standardization) ตามแนวทาง SDCA   

ในปี 2559 ธนาคารน าระบบ IT มาช่วยในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแต่ละระดับ 
ตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับกลุ่มงาน/สายงาน ระดับฝ่าย/ภาค/ส านัก/ศูนย์ เพ่ือให้หน่วยงานนั้นๆ สามารถติดตามผล
การด าเนินงานผ่านระบบ SMART KPI แทนการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานผ่าน Excel ต่อมาในปี 2562 
ธนาคารได้พัฒนาต่อยอดระบบ SMART KPI โดยเพ่ิมขีดความสามารถของระบบ โดยการเพ่ิมฟังก์ชันพิเศษ 
เช่น การใช้ Dashboard แสดงผลการด าเนินงานด้วย Graphic ส าหรับแสดงผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทต่างๆ การแสดง Graphic ของ Marketing Dashboard และ Branch Portfolio 
การใช้ What-if-Analysis เพ่ือการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และการเพ่ิมฟังก์ชันระบบการแจ้งเตือนภัย 
(Early Warning) ในการแจ้งเตือนหน่วยงานในกรณีที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดเพ่ือ
จัดท าแผนการปรับปรุง หรือหากดีกว่าเป้าหมายที่ก าหนดมาก ก็จะน าไปสู่การจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ขององค์กร 



นอกจากนี้ธนาคารได้พัฒนาระบบ Digital Dashboard เพ่ือใช้ในการติดตามงานของกระบวนการให้สินเชื่อของ
ธนาคารแบบ Online Real-time ตั้งแต่ขั้นตอนที่ลูกค้าขอยื่นกู้ การประเมินราคาหลักประกัน การวิเคราะห์และ
อนุมัติสินเชื่อ จนกระทั่งลูกค้าท านิติกรรมสัญญากับธนาคารและกรมที่ดิน 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าธนาคารน าระบบ Dashboard มาเป็นส่วนช่วยในการวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง 
ผลการด าเนินงาน ในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับองค์กร และระดับสาขา ธนาคารมีกระบวนการวัดผลการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบตาม ภาพที่ 1. ระบบวัดผลการด าเนินงานขององค์กร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1) การคัดเลือกข้อมูลสารสนเทศ ธอส. เลือกข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน 
โดยบูรณาการร่วมกับกระบวน การวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ธนาคาร
จะคัดเลือกตัวชี้วัดระดับองค์กร โดยพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ (1) เป้าประสงค์หลัก 
ของธนาคารหรือ SMART Goal (2) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (3) การปฏิบัติงานประจ าวันที่ส าคัญ (4) การวัดผล
ได้ตามมุมมองของ Balanced Scorecard (BSC) และ (5) ความสามารถในการเทียบเคียงผลการด าเนินงาน 
กับคู่เทียบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินงานของธนาคาร 

ขั้นตอนที่ 2) การถ่ายทอดตัวชี้วัดในระดับองค์กรลงไปตามล าดับชั้นจนกลายเป็นตัวชี้วัดในระดับปฏิบัติการ 
ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ครอบคลุมทุกส่วนงาน ดังภาพที่ 5. GHB-Strategic Deployment & Monitoring 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ตัวชี้วัดในระดับต่างๆ มีความสอดคล้อง และเชื่อมโยงไปในแนวทางเดียวกัน โดย ฝ่าย/ภาค/ส านัก/ศูนย์ 
ร่วมกันจัดท าแผนแม่บทที่ส าคัญ เช่น แผนการตลาดบูรณาการ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
แผนบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนแม่บท KM &INNO รวมถึงจัดท าแผนปฏิบัติการระดับ 
ฝ่าย/ภาค/ส านัก/ศูนย์ และ ส่วน/สาขา ผ่าน Action Plan Template ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือถ่ายทอด
ตัวชี้วัดระดับองค์กรไปสู่การปฏิบัติที่ครอบคลุมทั้งองค์กร  

ขั้นตอนที่ 3) รวบรวมตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ผ่านระบบสารสนเทศทั้ง IT และNon IT เพ่ือน าไปใช้ 
ในการวิเคราะห์ ประมวลผล เสนอให้ผู้บริหารระดับสูงใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
จะรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแต่ละรอบความถี่ที่ก าหนดทั้งรายวัน รายเดือน รายไตรมาส 
และรายปี ส าหรับรายงานจากระบบ IT จะเป็นรายงานจากระบบงานหลักของธนาคาร (GHB System) ระบบ ERP 
ระบบ SMART Radar และระบบ SMART KPI รวมทั้งการรายงานข้อมูลผ่าน Digital Dashboard แบบ Real time  

ภาพที่ 1. ระบบวัดผลการด าเนินงานขององค์กร (GHB-OPMS) 



ขั้นตอนที่ 4) ติดตามผลการด าเนินการ รวมถึงความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
และความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการผ่านระบบ SMART KPI และ Dashboard โดยธนาคารติดตามและ
ทบทวนผลการด าเนินงานครอบคลุมการประชุมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับเขต/สาขา ตามรอบ
เวลาที่ก าหนด ซึ่งตัวอย่างของการติดตามผลการด าเนินงานระดับสาขาเป็นรายวัน เช่น จ านวนสินเชื่อปล่อย
ใหม่และจ านวน Digital Transaction โดยผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มงานตลาด/กลุ่มงานสาขา จะใช้ Digital Dashboard 
ติดตามงานอย่างใกล้ชิดทุกวัน เป็นต้น   

ขั้นตอนที่ 5) ปรับปรุงผลการด าเนินงานส าหรับตัวชี้วัดระดับองค์กร หากพบว่าผลการด าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญจะมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบท าแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (Strategic 
Improvement Plan : SIP) และในระดับปฏิบัติการ ฝ่าย/ภาค/ส านัก/ศูนย์ จะทบทวนและปรับปรุงงานโดยใช้ 
QC Story โดยธนาคารก าหนดให้ทุกฝ่ายปรับปรุงงานทั้งในส่วนที่เป็น Digitized Process และ Non-Digitized 
Process 

ขั้นตอนที่ 6) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการวัดผลการด าเนินงานและทบทวนผลการ
ด าเนินงาน จะประเมินประสิทธิผลและทบทวนระบบวัดผลการด าเนินงาน GHB OPMS และทบทวนตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี 

ธนาคารได้มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการในระบบวัดผลการด าเนินงานของธนาคาร  
(GHB-Organization Performance Measurement System) เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้ใช้งานในด้านคุณภาพข้อมูลและสารสนเทศในการรายงานผลการด าเนินงานให้มีความถูกต้อง แม่นย า 
เชื่อถือได้ และทันต่อการน าไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยมีการปรับปรุงดังนี้ 

(1) การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการรวบรวมผลการด าเนินงานขององค์กร  
ในขั้นตอนที่ 3 ของระบบวัดผลการด าเนินงานขององค์กร โดยการเชื่อมต่อข้อมูล (Interface Data) ระหว่าง
ระบบ SMART KPI กับระบบงานหลักของธนาคาร (GHB System) และพัฒนาช่องทางในการรายงานผลการ
ด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ส าคัญเพ่ือบันทึกหรือน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ IT  

(2) การพัฒนา Dashboard เพ่ือสนับสนุนการติดตามผลการด าเนินงานในขั้นตอนที่ 4 โดยพัฒนา 
Digital Dashboard ที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนนิงานทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
Digital Dashboard ที่ใช้ในการติดตามกระบวนการท างานหลัก (Core Process) ของธนาคาร ได้แก่ กระบวนการให้กู ้
กระบวนการจัดหาทุน และกระบวนการบริหารจัดการหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) 
  
2. ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้น 
ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 เพ่ือให้เป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐบาล 
ในการสนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามอัตภาพ
รวมทั้งเป็นกลไกของรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโดยรวม  
ของประเทศตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษ ธนาคารได้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากทุนประเดิม
จากรัฐบาลเพียง 20 ล้านบาท จนถึงปัจจุบันธนาคารก้าวขึ้นสู่การเป็นสถาบันการเงินชั้นน า และเป็นผู้น าในการ
ให้บริการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย โดยได้รับรางวัลในระดับประเทศหลายรางวัล 



วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจของ ธอส.   
วิสัยทัศน์ :  ธนาคารที่ดีที่สุดส าหรับการมีบ้าน 
พันธกิจ :  ท าให้คนไทยมีบ้าน  
ค่านิยมองค์กร :  GIVE ได้แก่  

                                                                 
 
 
 

                                                ภาพที่ 2.   ค่านิยมองค์กร “GIVE” 
 

G : Good Governance  ยึดม่ันธรรมาภิบาล 
I : Innovative Thoughts  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
V : Value Team Work  ร่วมใจท างาน 
E : Excellent Services  บริการเป็นเลิศ 

 

ในปี 2562 ธอส. ได้ทบทวนค่านิยม GIVE และเพ่ิมเติม 4 พฤติกรรมมุ่งเน้น (GIVE+4) ได้แก่  
 
 
 
             ภาพที่ 3. ค่านิยมองค์กร  “GIVE+4” 
 

(En)courage to change : กล้าเปลี่ยนแปลง (เป็นผู้ที่มีความกล้าคิดที่จะปรับเปลี่ยนตนเองและส่งเสริม
ทีมงานให้ เรียนรู้สิ่งใหมพ่ร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร) 

Achievement Oriented  : มุ่งม่ันสู่ความส าเร็จ (มุ่งสู่ความส าเร็จโดยมีการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย
ในการท างาน รวมทัง้ติดตามและประเมินผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์) 

Professional : เชี่ยวชาญในงาน (เป็นผู้ที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ
จนเป็นที่ยอมรับสามารถให้ค าแนะน า และน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้
อย่างมืออาชีพ) 

Speed : จัดล าดับความส าคัญของงาน จัดสรรเวลาให้เหมาะสมทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 
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โครงสรา้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกอบด้วย 

1. กรรมการธนาคาร 
2. ผู้บริหารธนาคาร 

2.1 กรรมการผู้จัดการ 
2.2 รองกรรมการผู้จัดการก ากับดูแลกลุ่มงาน 
2.3 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการก ากับดูแลสายงาน 
2.4 ผู้ตรวจการธนาคาร (เกรด 14-16)  
2.5 ผู้อ านวยการฝ่าย/ภาค/ส านัก/ศูนย์  (เกรด14) 

3. พนักงาน (เกรด 4 - 13) 

ผลิตภัณฑ์และบรกิารหลักของ ธอส.  

1. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ได้แก่ 
1.1 สินเชื่อเพ่ือสังคม (Social Products)  
1.2 สินเชื่อเชิงธุรกิจ (Business Products) 

2. ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ประเภทตามวงเงินฝาก ได้แก่ 
2.1 น้อยกว่า 10 ล้านบาท   
2.2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท  
2.3 ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทข้ึนไป 

ตารางท่ี 1 กลไกการส่งมอบที่ส าคัญ 

กลไกการส่งมอบ ผลิตภัณฑ ์ ช่องทางการส่งมอบ 

1. บุคลากรของ
ธนาคาร (Human) 

 สินเช่ือ 
 เงินฝาก 

 จุดให้บริการทุกประเภทของ ธอส. ได้แก่ สาขา เคาน์เตอร์การเงินและศูนย์ลูกค้า
สัมพันธ์ (Call Center) ให้บริการธุรกรรมข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

 งานมหกรรมต่าง ๆ เช่น มหกรรมบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป / งานมหกรรม Money Expo 
เป็นต้น 

 บริการนอกสถานที ่(Direct Marketing) เช่น ออกบูธ ณ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน / สถาบันการศึกษา / โครงการหมู่บ้านจัดสรร Mobile Marketing เป็นต้น 

2. ตัวแทนธนาคาร 
(Business Facilitator) 
 

 สินเช่ือ 

 

1) ตัวแทนรับช าระเงินกู้ ได้แก่ 
 หน่วยงานหักเงินเดือนน าส่ง 
 ตัวแทนรับช าระเงินงวดกู้บ้าน ได้แก่ Counter Service, ธ.ก.ส, ที่ท าการไปรษณีย์, 

TOT, Mpay Station, TESCO LOTUS, TRUE MONEY, Cenpay, FamilyMart, AIS 
Shop, Telewiz, Big C 

 ตวัแทนหรือนายหน้าอื่นๆ เช่น การรับช าระหนี้ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น 

2) คู่ค้า คู่ความร่วมมอื เช่น บริษัทประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน,บรษิัทนิติกรรม, บริษัทติดตามหนี,้ 
ส านักงานทนายความ, บริษัท Outsource ATM เป็นต้น 

3. ช่องทาง Digital 
(Non-Human) 

 สินเช่ือ 
 เงินฝาก 

 Mobile Application (GHB ALL) / Internet Banking / Mobile Deposit / QR Non 
Cash Payment / LRM / ATM / CDM / PUD / Website / SMS  



ตารางท่ี 2 กลุ่มลูกค้า ความต้องการและความคาดหวัง 
กลุ่มลูกค้า ความต้องการ ความคาดหวัง 

สินเชื่อ 

Social 1. ผลิตภณัฑ์ที่ตรงต่อความต้องการ 
2. การให้บริการของพนักงาน 
3. ความสะดวก 

 โปรโมชั่น 

Business 1. ผลิตภัณฑ์ทีต่รงต่อความต้องการ 
2. ความรวดเร็ว 
3. ความสะดวก 
4. การบริการที่ด ี

 การบริการนอกสถานท่ี 
 

เงินฝาก 
(วงเงินฝาก) 

น้อยกว่า 10 ล้านบาท (Size S) 1. ความมั่นคงทางการเงิน 

2. ระบบมีความปลอดภัย 

3. ผลิตภณัฑ์ที่ตรงต่อความต้องการ 

4. ความสะดวก 
5. การบริการที่ด ี

 มีผลติภณัฑ์เงินฝากให้เลือก
หลากหลาย 

ต้ังแต่ 10 ล้านแต่ไม่ถึง 1,000 
ล้านบาท (Size M) 

1. ผลิตภณัฑ์ที่ตรงต่อความต้องการ 
2. ความรวดเร็ว 
3. ความมั่นคงทางการเงิน 
4. ระบบมีความปลอดภัย 
5. การบริการที่ด ี
6. โปรโมชั่นของที่ระลึก 

 สิทธิพิเศษ  
 

ต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป 
(Size L) 

1. ผลิตภณัฑ์ที่ตรงต่อความต้องการ 
2. ความมั่นคงทางการเงิน 
3. ระบบมีความปลอดภัย  
4. การบริการที่ดีเป็นพิเศษ 

 ผู้ให้บริการดูแลบัญชีเฉพาะ
บุคคล 

 

 

รางวัลเกียรติยศ ของ ธอส. อันน ามาสู่ความภาคภูมิใจ (2560-2562) 

- รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมปี 2562 
- รางวัลผู้น าองค์กรดีเด่น ปี 2562 
- รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award (TQA) ประจ าปี 2562  
- รางวัล AWARDS 2019 INNOVATION CHALLENGES THE BUSSINESS WORLD “CORPORATE 

SUSTAINABILITY AWARD” ธอส. รับรางวัลประเภทความเป็นเลิศในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  
- รางวัลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี

งบประมาณ 2560 - 2562 (ITA Awards) โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่ง ธอส. ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง 3 ปีติดต่อกัน 

- รางวัล“การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจ าปี 2561  
- รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561 จ านวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 

กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ รางวัลความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหาร
จัดการองค์กร หรือโครงการพ่ีเลี้ยงประเภทดีเด่น และรางวัลความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาดีเด่น 
ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ 



- รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2560 รางวัลนวัตกรรมดีเด่นจาก โปรแกรมหาราคากลางจากระบบ
ฐานข้อมูลประเมินราคาหลักประกันเพื่อการตั้งส ารองหนี้ 

- รางวัล "Thailand Top Company Awards 2019" ประเภท “CORPORATE SUSTAINABILITY 
AWARD” จากความเป็นเลิศในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  

- รางวัล "Thailand Top Company Awards 2018" ประเภท "DIGITAL BANKING SERVICE OF 
THE YEAR AWARD" 
 

3. การเรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวัง ของ “ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ” 

กลุ่มลูกค้าที่ส าคัญของกระบวนการวัดผลการด าเนินงานองค์กร หรือ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล  
 ผลการด าเนินงานองค์กร ประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับฝ่าย/ภาค/
ส านัก/ศูนย์ พนักงานผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานภายนอกที่ก ากับดูแลธนาคาร โดย ธอส. จะมีการส ารวจและ
รวบรวมสารสนเทศเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้งานดังกล่าว ได้แก่ การส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน การรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน
ระบบ Smart KPI (ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับฝ่าย/ภาค/ส านัก/ศูนย์ พนักงานผู้ปฏิบัติงาน) รวมถึงการน า
ข้อเสนอแนะ/โอกาสในการปรับปรุงจากรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) และรายงาน
ป้อนกลับ (Feedback Report) ของผู้ตรวจประเมินภายในและภายนอกองค์กร มาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง
ระบบการติดตามผลการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

ตารางท่ี 3. ความต้องการและความคาดหวังของกระบวนการวัดผลการด าเนินงานของ ธอส. 

ลูกค้าของ
กระบวนการ ความต้องการและความคาดหวัง คุณลักษณะด้านคุณภาพและดชันีชี้วัด 

คณะกรรมการ
ธนาคาร 

 ข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล เพือ่ใช้
สนับสนุนการก ากับดูแลองค์กร 

คุณลักษณะด้านคณุภาพ 
 ความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล ของข้อมูล

ผลการด าเนินงาน 
KPIs 
 จ านวนครั้งการรายงานผลการด าเนินงานของ

องค์กรที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล 
ของข้อมูลผลการด าเนินงาน ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด (รายไตรมาส) 

ผู้บริหารระดับสูง  ข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล เพือ่ใช้
สนับสนุนการติดตาม ทบทวน และปรับปรุง
ผลการด าเนินงานขององค์กร 

 ระบบสารสนเทศผลการด าเนินงาน หรือ 
Dashboard ที่ง่ายต่อการใช้งาน 

 ระบบสารสนเทศหรือ Dashboard ที่
สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมลูผลการ
ด าเนินงาน เช่น Scenario Analysis, What 
if analysis ฯลฯ 

คุณลักษณะด้านคณุภาพ 
 ความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล ของข้อมูล

ผลการด าเนินงาน 
KPIs 
 ระดับความส าเร็จของ การปรับปรงุและ

รายงานข้อมูลผ่านระบบ SMART KPI ตาม 
SLA ที่ก าหนด (รายวัน/รายเดือน) 

 จ านวนครั้งการรายงานผลการด าเนินงานของ
องค์กรที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล 
ของข้อมูลผลการด าเนินงาน ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด (รายไตรมาส) 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ SMART KPI 



ลูกค้าของ
กระบวนการ ความต้องการและความคาดหวัง คุณลักษณะด้านคุณภาพและดชันีชี้วัด 

ผู้บริหารระดับฝ่าย/
ภาค/ส านัก/ศูนย ์

 ข้อมูลผลการด าเนินงานของฝ่าย/ภาค/ส านัก/
ศูนย์ ท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล 
เพื่อใช้สนับสนุนการตดิตาม ทบทวน และ
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

 ระบบสารสนเทศผลการด าเนินงาน หรือ 
Dashboard ที่สะดวกต่อการใช้งาน 

คุณลักษณะด้านคณุภาพ 
 ความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล ของข้อมูล

ผลการด าเนินงาน 
 ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมลูผลการ

ด าเนินงาน 
KPIs 
 ระดับความส าเร็จของ การปรับปรงุและ

รายงานข้อมูลผ่านระบบ SMART KPI ตาม 
SLA ที่ก าหนด (รายวัน/รายเดือน) 

 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ SMART KPI 
พนักงานผู้ปฏิบัติงาน  ระบบสารสนเทศผลการด าเนินงาน หรือ 

Dashboard ที่สะดวกต่อการใช้งาน 
 การบริหารจัดการข้อมูลผลการด าเนินงาน

ขององค์กรอย่างเป็นระบบ 

คุณลักษณะด้านคณุภาพ 
 ความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาลของข้อมูล

ผลการด าเนินงาน 
 ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมลูผลการ

ด าเนินงาน 
KPIs 
 ระดับความส าเร็จของ การปรับปรงุและ

รายงานข้อมูลผ่านระบบ SMART KPI ตาม 
SLA ที่ก าหนด (รายวัน/รายเดือน) 

 ระยะเวลาในการวิเคราะห์และประมวลข้อมลู
ผลการด าเนินงานองคก์ร (รายเดอืน/รายไตรมาส) 

หน่วยงานก ากับ  ข้อมูลผลการด าเนินงานของสถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจ (SFI) ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้สนับสนุนการตรวจสอบ 
การประเมินผล รวมถึงการก าหนดนโยบาย
เพื่อก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

คุณลักษณะด้านคณุภาพ 
 ความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาลของข้อมูล

ผลการด าเนินงาน 
KPIs 
 จ านวนครั้งการรายงานผลการด าเนินงานของ

องค์กรที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล 
ของข้อมูลผลการด าเนินงาน ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด (รายไตรมาส) 

 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ในการติดตามผลการด าเนินงาน ในระดับองค์กรจนถึงระดับปฏิบัติการมีการก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละระดับ ผู้รับผิดชอบทีเ่กี่ยวข้องในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนั้นๆ 

ผ่านรายงานผลการด าเนินงาน ในระบบ EIS เป็นรายเดือน และรายงานประจ าวันของระบบธุรกิจหลัก 

ของธนาคาร (GHB System) โดยฝ่ายงานผู้รับผิดชอบจะน าเสนอผลการการด าเนินงานตามตัวชี้วัดด้วยการสรุป

ข้อมูลผลการด าเนินงานในรูปแบบ Power Point เสนอต่อผู้บริหารระดับสูง ส่วนพนักงานในระดับปฏิบัติงาน

สามารถติดตามผลการด าเนินงานจากระบบรายงานต่างๆ  



ภาพที่ 5.  GHB-Strategic Deployment & Monitoring 

4.1 ปัญหาที่พบในอดีต 

1. รายงานผลการด าเนินงานระดับองค์กร ในเรื่องต่างๆ จากระบบ IT มีความล่าช้า ไม่ทันกาล 
2. การติดตามและการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในระดับกลุ่มงาน/สายงาน  

และระดับฝ่าย/ภาค/ส านัก/ศูนย์ ผ่าน Microsoft Excel มีความล่าช้าในการจัดท าและการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

3. ผู้บริหารระดับสูง/ผู้บริหารหน่วยงาน ไม่สามารถทราบผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในระดับปฏิบัติการได้ทันต่อสถานการณ์ เช่น จ านวนลูกค้าที่ยื่นเรื่องขอกู้รายวัน/รายสาขา จ านวนรายและ
จ านวนเงินของลูกค้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินเป็นรายวัน หรือจ านวนเงินรวมการอนุมัติสินเชื่อรายฝ่าย/รายสาขา/
รายวัน และจ านวนลูกค้าที่นัดท านิติกรรมรายวัน/รายสาขา เป็นต้น ซึ่งต้องประมวลผลสิ้นวันจึงสามารถ 
ออกรายงานผลได้ในวันรุ่งขึ้น 

4.2 ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต 

1. ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถทราบผลการด าเนินงานที่ส าคัญของธนาคาร ได้ทันต่อการแข่งขันเชิงธุรกิจ  
2. ผู้บริหารระดับกลุ่มงาน/สายงาน ไม่สามารถทราบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกลุ่มงาน/สายงาน 

เนื่องจากต้องจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธี Manual และบันทึกผลการด าเนินงานด้วย Microsoft Excel 
3. รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานในระดับปฏิบัติการ ไม่มีการบูรณาการข้อมูลของกระบวนการ 

ให้สินเชื่อ เช่น ข้อมูลการ Roll Back แฟ้มสินเชื่อ ที่เกิดจากเอกสารของลูกค้าไม่ครบถ้วน หรือ Roll Back 
จากการประเมินราคาทรัพย์สินไม่ถูกต้อง 
 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ธนาคารมีกระบวนการวัดผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามภาพที่ 1. ระบบวัดผลการด าเนินงานขององค์กร
(GHB-Organization Performance Measurement System) โดยมกีระบวนการวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุงผล
การด าเนินการ สรุปดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1) คัดเลือกข้อมูลสารสนเทศ ธอส. เลือกข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน 
โดยบูรณาการร่วมกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 2) การถ่ายทอดตัวชี้วัดในระดับองค์กรลงไปตามล าดับชั้นจนกลายเป็นตัวชี้วัดในระดับปฏิบัติการ 

ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ครอบคลุม

ทุ กส่ วนงาน ดั งภาพที่  5.  GHB-Strategic 

Deployment & Monitoring ทั้งนี้ เพ่ือให้

ตัวชี้วัดในระดับต่างๆ มีความสอดคล้องและ

เชื่อมโยงไปในแนวทางเดียวกัน โดยการก าหนด

ตัวชี้วัดระดับองค์กรจากตัวชี้วัดของเป้าหมายองค์กร 

(SMART Goals) และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 



ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลรัฐวิสาหกิจของธนาคารประจ าปี  และตัวชี้วัดโครงการตาม

ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะน าไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับผู้บริหารระดับสูง(ตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน/สายงาน) ที่เชื่อมโยง

กับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามโครงสร้างองค์กร และลงสู่ระดับฝ่าย/ภาค/ส านัก/ศูนย์ ตามสายการ

บังคับบัญชา ลงสู่ระดับส่วน/สาขา และระดับบุคคลตามล าดับ 
ขั้นตอนที่ 3) การรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน ผ่านระบบสารสนเทศทั้ง IT และ Non IT เพ่ือวิเคราะห์ 

ประมวลผล เสนอให้ผู้บริหารระดับสูงใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบจะรวบรวมข้อมูล

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแต่ละรอบความถี่ท่ีก าหนดทั้งรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี   

ขั้นตอนที่ 4) การติดตามผลการด าเนินการ รวมถึงความก้าวหน้าในการบรรลุ วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการผ่าน Dashboard ของระบบ SMART Radar และ Digital Dashboard 

ครอบคลุมทุกระดับและทุกหน่วยงาน   

ขั้นตอนที่ 5) การปรับปรุงผลการด าเนินงาน กรณีท่ีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ

จะมอบหมายให้ท าแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (Strategic Improvement Plan : SIP) และในระดับปฏิบัติการ 

ฝ่าย/ภาค/ส านัก/ศูนย์ จะทบทวนและปรับปรุงงานโดยใช้ QC Story ทั้งในส่วนที่เป็น Digitized Process และ 

Non- Digitized Process 

ขั้นตอนที่ 6) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการวัดผลการด าเนินงานและทบทวนผลการ

ด าเนินงาน จะประเมินประสิทธิผลและทบทวนระบบวัดผลการด าเนินงาน GHB OPMS และทบทวนตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี 

ธนาคารได้มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการในระบบวัดผลการด าเนินงานของ

ธนาคาร(GHB-Organization Performance Measurement System) เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการ

และความคาดหวังของผู้ใช้งานในด้านคุณภาพข้อมูลและสารสนเทศในการรายงานผลการด าเนินงานให้มีความ

ถูกต้อง แม่นย า เชื่อถือได้ และทันต่อการน าไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยมีการปรับปรุงดังนี้ 

(1) การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการรวบรวมผลการด าเนินงาน 

ขององค์กรในขั้นตอนที่ 3 ของระบบระบบวัดผลการด าเนินงานขององค์กร โดยการเชื่อมต่อข้อมูล (Interface Data) 

ระหว่างระบบ SMART KPI กับระบบงานหลักของธนาคาร (GHB System) และพัฒนาช่องทางในการรายงาน

ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ส าคัญเพ่ือบันทึกหรือน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ IT 

(2) การพัฒนา Dashboard เพ่ือสนับสนุนการติดตามผลการด าเนินงานในขั้นตอนที่ 4 

โดยพัฒนา Digital Dashboard ที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Digital Dashboard ที่ใช้ในการติดตามกระบวนการท างานหลัก (Core Process) ของธนาคาร 

ได้แก่ กระบวนการให้กู้ กระบวนการจัดหาทุน และกระบวนการบริหารจัดการหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายไ ด้ 

(NPLs) โดยมีตัวอย่าง Digital Dashboard ที่ธนาคารพัฒนาขึ้น ดังนี้ 



1.  Dashboard ส าหรับติดตามผลการด าเนินงานระดับองค์กร (ข้อมูลมีการปรับปรุงเป็นรายวัน/รายเดือน) 
 

 ภาพที่ 6. ตัวอย่าง Dashboard ของข้อมูลรายเดือนระบบ SMART KPI 

 
 

        ภาพที่ 7. ตัวอย่าง Dashboard ของข้อมูลรายวันระบบ SMART KPI 

 
 
 
 



ภาพที่ 8. ตัวอย่าง Dashboard การรายงานผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ าปี 
 

 
 

ภาพที่ 9.  ตัวอย่าง Dashboard การรายงานผลการด าเนินงานของสาขา (Branch Portfolio) 
 

 
 



ภาพที่ 10.  ตัวอย่าง Dashboard การรายงานผลการด าเนนิงานดา้นการตลาด (Marketing Dashboard) 
 

 
 

         ภาพที่ 11.  ตัวอย่าง Dashboard การรายงานผลการด าเนนิงานด้านการบริหารการเงิน 
 

 
 
 
 
 



                     ภาพที่ 12. ตัวอย่าง Dashboard การรายงานผลการด าเนินงานดา้นการบริหาร NPL 
 

 
 
2. Dashboard ส าหรับติดตามผลการด าเนินงานระดับปฏิบัติการ (ข้อมูลมีการปรับปรุงแบบ Real-time) 

                          ภาพที่ 13.  ตวัอย่าง Dashboard งานสนิเชื่อศูนย์ DEC ทั่วประเทศ 
 

 

                                ภาพที่ 14.  ตัวอย่าง Dashboard ด้านงานประเมินราคาหลักทรัพย์ 
 

 



 

                            ภาพที่ 15.  ตัวอย่าง Dashboard ด้านงานงานอนุมัติสินเชื่อ 
 

 

                     ภาพที่ 16.  ตัวอย่าง Dashboard ด้านการบริหารการช าระหนี้  

 

ภาพที่ 17.  ตัวอย่าง Dashboard งาน Transformation to Digital ด้านธรุกรรมการเงนิและการช าระเงินกู ้ 

 



6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างานและประโยชน์ที่ได้รับ  

6.1 ผลของปรับปรุงกระบวนการ  

1. เงินให้สินเชื่อเพ่ิมขึ้น จากการที่ธนาคารมีการติดตามและการรายงานผลการด า เนินงาน 

ของตัวชี้วัดที่มีการติดตามแบบ Real-time อย่างสม่ าเสมอ มีระบบรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  

ที่แยกตามฝ่าย/ภาค/เขต/สาขา จึงส่งผลให้เกิดการน าแบบอย่างที่ดีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี  

(Best Practice) ซึ่งกันและกัน ประกอบกับบุคลากรของธนาคารมีความเชี่ยวชาญการให้สินเชื่อ จึงส่งผลให้

ผลิตภาพต่อพนักงานเพ่ิมขึ้นด้วย โดยในปี 2562 จากการติดตามผลการด าเนินงานผ่าน Dashboard ในช่วง

ไตรมาสที่ 1 ธนาคารมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด จึงได้จัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 

(Strategic Improvement Plan : SIP Plan) โดยบันทึกแผนปรับปรุงการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานจาก

ระบบ จึงท าให้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ธนาคารมีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ ก าหนด  

คือสามารถปล่อยสินเชื่อคิดเป็น 105.92 % ของเป้าหมายที่ก าหนด  

ภาพที่ 18. การบรรลุเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่ 

 
 
 
 
 
 



2. ธนาคารสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย(คงค้าง) อยู่ในกรอบเป้าหมายที่ก าหนด

ตามยุทธศาสตร์ธนาคารปี 2560-2564 

ภาพที่ 19. ส่วนแบ่งการตลาดสินเชื่อเปรียบเทียบเป้าหมาย 

 
6.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุง 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทบทวนและปรับปรุงระบบวัดผลการด าเนินงาน โดยการใช้ Dashboard 
มาใช้ในการวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการด าเนินงาน ส่งผลประโยชน์ต่อธนาคาร ดังนี้ 

1. ภาพรวมธนาคาร การที่ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับฝ่าย/ภาค/ส านัก/ศูนย์ ได้ติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และคะแนนการคาดการณ์ผลการด าเนินงานผ่าน Dashboard ทั้งแบบ Real-time 
แบบรายวัน และแบบรายเดือน ท าให้ทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลง สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือทบทวน
กลยุทธ์ในการวางแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดได้ 

2. ภาพรวมการใช้งานระบบ SMART KPI และ Dashboard ส าหรับผู้บริหารและพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ มีความสะดวกในการใช้ข้อมูล และการติดตามงานระหว่างหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก 
 
7. ปัจจัยความส าเร็จและความยั่งยืน 

 ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับฝ่าย/ภาค/ส านัก/ศูนย์ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
โดยใช้ข้อมูลจริง (Management by Fact) รวมถึงส่งเสริมค่านิยมเพ่ือสร้างวัฒนธรรมในการใชข้้อมูลจรงิ 
เพ่ือการติดตาม ทบทวน และปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์กร 

 ธนาคารต้องมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการวัดผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การน า
กรอบการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework), มาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015  
การก ากับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) มาใช้ในการยกระดับการจัดการ
คุณภาพข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล
สารสนเทศ และผลการด าเนินงานขององค์กร 



 การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือ Dashboard เพ่ือให้ระบบ 
ที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน และน าไปสู่การใช้งานจริง (Deployment) 
ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
ตารางท่ี 4. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

 
9. ความท้ายทายต่อไป 

กระบวนการใช้ Dashboard ในการวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินงาน ยังมีโอกาส 
ที่จะพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. รูปแบบภาพการน าเสนอ Dashboard ในรูปแบบใหม่ ทันต่อเทคโนโลยีในอนาคต 
2. พัฒนาความรวดเร็วในการแสดงผลการด าเนินงานให้เป็นแบบ Real-time ให้มากขึ้นในมิติต่างๆ 
3. เพ่ิมฟังก์ชันเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดสารสนเทศที่สามารถ

ตอบสนองต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 

10. เอกสารอ้างอิง 

 รายงานผลการด าเนนิการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามแนวรางวลัคุณภาพแห่งชาติ ประจ าปี 2562 

 รายงานผลการด าเนินการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Organizational Performance Report : OPR) 

ประจ าปี 2562 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. การก าหนดความต้องการ (Requirement) ของ
ผู้ใช้งานและการออกแบบระบบใช้ระยะเวลา
ค่อนข้างมาก มีการแก้ไข/ปรับเปลี่ยนความต้องการ
บ่อยครั้ง เนื่องจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน
ขั้นตอนการก าหนดความต้องการของผู้ใช้งาน   

1. จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้ใช้งาน 
ผู้พัฒนาระบบและหน่วยงานที่ดูแลระบบสารสนเทศ
ของธนาคาร เพ่ือให้การก าหนดความต้องการรวมถึง
การออกแบบและพัฒนา Dashboard ตอบสนองต่อ
การใช้งานของ User 

2. ผู้ปฏิบัติงานขาดความช านาญในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการด าเนินการ 

2. ขอความร่วมมือจากฝ่ายจัดหาและการพัสดุเพ่ือให้
ค าแนะน า และสอบทานขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับ 

3.Dashboard ส าหรับติดตามผลการด าเนินงานยังไม่
ครอบคลุม Work Process 

3. ศึกษาและก าหนดแนวทางในการพัฒนา Dashboard 
ในอนาคต 

 4. ข้อจ ากัดของระบบที่ไม่สามารถใช้งาน Dashboard 
จากเครือข่ายภายนอกองค์กรได้ 


