
 

ผลด ำเนินงำนไตรมำส 2/2563 ตำมแผนปฏิบัติงำน / โครงกำรในปี 2563 (ทบทวน) 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ผลักดันกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนด้วยกำรเป็น Credit Accelerator   

 

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย / KPIs ปี 63 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ป ี63 งบประมำณ 

ปี 63 
(บำท) 

ใช้จริง 
ไตรมำส 2 ปี 63 

(บำท) สถำนะ ควำมคืบหน้ำ 

1) โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ PGS flexi 
และกระบวนการด าเนินงาน 

มีผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องต่อกลุ่มลูกค้าและตอบสนองต่อ
ความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ของสถาบันการเงิน 
 

แล้วเสร็จปี 2562 100% - - 

2) โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ DG และ
กระบวนการท างาน 

1. มีการอนุมัติลูกค้า SMEs จากผลิตภัณฑ์ DG อย่าง
น้อย 1 LOC 
2. มีกระบวนการท างานพร้อมรองรับผลิตภัณฑ์ DG ใน
ปี 62 ที่ทบทวนแล้ว 
3. มีผลิตภัณฑ์ DG ในปี 62 ที่ทบทวนแล้ว 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 45% - - 

3) โครงการพัฒนาการท างานของ Call 
Center ให้เป็นเชิงรุก 

มีระบบการโทรออกที่สามารถสนับสนุนการท างานของ 
Call Center ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 30% 1,000,000.- - 

4) โ ค ร ง ก า ร พั ฒน า ส าข า เ พื่ อ ร อ ง รั บ
ผลิตภัณฑ์และบริการตามยุทธศาสตร์ใหม่   
 

เริ่มด าเนินการในปี 2564 หลังมีผลการศึกษาจากโครงการศึกษาความต้องการของกลุ่ม SMEs (Segmentation and Journey) และ New Business 
Model เพื่อใช้สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการและสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์การท าสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการในปี 2563 และเพื่อให้การพัฒนาสาขาสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และบริการตามรูปแบบธุรกิจใหม่ 

 



 

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย / KPIs ปี 63 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ป ี63 งบประมำณ 

ปี 63 
(บำท) 

ใช้จริง 
ไตรมำส 2 ปี 63 

(บำท) สถำนะ ควำมคืบหน้ำ 

5) โครงการศึกษาความต้องการของกลุ่ม 
SMEs (Segmentation and Journey) และ 
New Business Model เพื่อใช้สนับสนุนการ
วางแผนกลยุทธ์การตลาดและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการและสนับสนุนการ
วางแผนกลยุทธ์การท าสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ 
 

มีรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) อยู่ระหว่างด าเนินการ 25% 6,000,000.- - 

6) โครงการบริหารจัดการเสียงของลูกค้า 1. มีการด าเนินกิจกรรมได้ครบถ้วนภายในเวลาที่
ก าหนด  
2. ความสามาถในการจัดการเสียงของลูกค้าแต่ละ 
Case ได้ตาม SLA ที่ก าหนด 
3. มีระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการจัดการเสียง
ของลูกค้าด้านข้อร้องเรียน ร้อยละ 70 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 33% - - 

7) โครงการพัฒนา Credit Scoring Model 
และติดตั้งระบบ Credit Scoring และ Risk 
Based Pricing (โครงการต่อเนื่องจากแผน
วิสาหกิจฯ ปี 62) 

มีการส่งมอบระบบที่สามารถใช้งานได้จริง อยู่ระหว่างด าเนินการ 58% 6,000,000.- - 

  



 

ยุทธศำสตร์ที่  2 : Growth Companion สร้ำงองค์ควำมรู้และโอกำสทำงธุรกิจ 
ให้กับ SMEs และรำยย่อยด้วยกำรเป็นเพื่อนคู่คิด 

 

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย / KPIs ปี 63 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ป ี63 งบประมำณ 

ปี 63 
(บำท) 

ใช้จริง 
ไตรมำส 2 ปี 63 

(บำท) สถำนะ ควำมคืบหน้ำ 

1) โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม รู้ ใ ห้ กั บ
ผู้ประกอบการ SMEs (Financial Literacy) 

1. มีความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและ
ภาคเอกชน เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
สวทช. สสว. หอการค้าไทย เป็นต้น 
2. มีจ านวนกิจกรรมอบรมให้ความรู้จ านวน 20 ครั้ง 
3. มีผู้เข้าร่วมการอบรม จ านวน 1,000 ราย 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 50% - - 

2) โครงการพัฒนาระบบการบริหารข้อมูล
เพื่อท ากิจกรรมสร้าง Engagement ด้าน
การเก็บข้อมูล การให้ความรู้กับลูกค้า เช่น 
ให้บริการความรู้ หลักสูตรอบรมต่างๆ กับ 
SMEs 
 

มีสัญญาจ้าง ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาระบบ ยังไม่ถึงก าหนดเร่ิมด าเนนิการ - 4,500,000.- - 

  



 

ยุทธศำสตร์ที่  3 : Funding Gateway เป็นตัวกลำงในกำรเชื่อมโยง SMEs 
 และรำยย่อยไปสู่แหล่งเงินทุนที่หลำกหลำย 

 

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย / KPIs ปี 63 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ป ี63 งบประมำณ 

ปี 63 
(บำท) 

ใช้จริง 
ไตรมำส 2 ปี 63 

(บำท) สถำนะ ควำมคืบหน้ำ 

1) โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร ท า  Funding 
Gateway และสร้างความร่วมมือกับแหล่ง
เ งิ นทุน ในการน า ผลิ ตภัณฑ์Traditional 
loan, P2P, Venture Capital, Fin tech ฯลฯ 
เข้าสู่ Funding gateway 
 

เริ่มด าเนินการในปี 2564 หลังมีผลการศึกษาจากโครงการศึกษาความต้องการของกลุ่ม SMEs (Segmentation and Journey) และ New Business 
Model เพื่อใช้สนบัสนุนการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการและสนบัสนุนการวางแผนกลยุทธก์ารท าสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการในปี 2563 

2) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อใช้เป็น 
Funding gateway ( ส า หร ับ  Traditional 
loan, P2P, VC และ Crowdfunding) และ
รองรับการให้บริการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ 
บสย. (เช่น การค้ าประกันฯ) 
 

  



 

ยุทธศำสตร์ที่  4 : Finance the unfinanced – ให้สินเชื่อเฉพำะด้ำน 
ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงสถำบันกำรเงิน (Unbankable) 
 

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย / KPIs ปี 63 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ป ี63 งบประมำณ 

ปี 63 
(บำท) 

ใช้จริง 
ไตรมำส 2 ปี 63 

(บำท) สถำนะ ควำมคืบหน้ำ 

1) โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินเชื่อทางตรง 

เริ่มด าเนินการในปี 2564 หลังมีผลการศึกษาจากโครงการศึกษาความต้องการของกลุ่ม SMEs (Segmentation and Journey) และ New Business 
Model เพื่อใช้สนบัสนุนการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการและสนบัสนุนการวางแผนกลยุทธก์ารท าสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการในปี 2563 
 

 
ยุทธศำสตร์ที่  5 : SMEs Data bank สร้ำงฐำนข้อมูล SMEs ที่มีควำมครบถ้วน 
ผ่ำนกำรรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนพันธมิตรเพื่อพัฒนำศูนย์บริกำรด้ำนข้อมูล 

 

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย / KPIs ปี 63 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ป ี63 งบประมำณ 

ปี 63 
(บำท) 

ใช้จริง 
ไตรมำส 2 ปี 63 

(บำท) สถำนะ ควำมคืบหน้ำ 

1) โครงการจัดเตรียมฐานข้อมูลเพื่อพัฒนา
ระบบ TCG Data Management Platform 
และระบบ TCG Big Data 
 

Dashboard 

– ข้อมูลภายใน 

– ข้อมูลภายนอก 

– การบูรณาการข้อมูลภายในและภายนอก 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 27% 89,000,000.- - 



 

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย / KPIs ปี 63 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ป ี63 งบประมำณ 

ปี 63 
(บำท) 

ใช้จริง 
ไตรมำส 2 ปี 63 

(บำท) สถำนะ ควำมคืบหน้ำ 

2) โครงการการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าโครงการ 
Micro Entrepreneurs 

1. มีการจัดหาอัตราก าลัง อุปกรณ์ IT และสถานที่
รองรับการท างานส าหรับพนักงานชั่วคราว 20 อัตรา 
2. มีการจัดอบรมให้ความรู ้พนักงานบันทึกขอ้มูล
ลูกค้า Micro Entrepreneurs 
3. มีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า Micro Entrepreneurs 
ตั้งแต่ปี 2558-2562 จ านวน 254,010 ราย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 52% 2,900,000.- 690,906.- 

 

สนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ ที่ 1 - 5 
 
 

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย / KPIs ปี 63 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ป ี63 งบประมำณ 

ปี 63 
(บำท) 

ใช้จริง 
ไตรมำส 2 ปี 63 

(บำท) สถำนะ ควำมคืบหน้ำ 
1) โครงการการพัฒนาพระราชบัญญัติ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
พ.ศ. 2534 

มีร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อมฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเสนอกระทรวงการคลัง 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 46% 750,000.- - 

2) โครงการศึกษาแนวทางเปลี่ ยนแปลง
ภาพลักษณ์ของ บสย. (Rebranding) 

เริ่มด าเนินการในปี 2564 หลังมีผลการศึกษาจากโครงการศึกษาความต้องการของกลุ่ม SMEs (Segmentation and Journey) และ New Business 
Model เพื่อใช้สนบัสนุนการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการและสนบัสนุนการวางแผนกลยุทธก์ารท าสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการในปี 2563 

3) โครงการศึกษาแนวทางการปรับรูปแบบ    
การลงทุน โครงสร้างเงินกองทุน และ การ
บริหารกองทุนโดยหน่วยงานภายใน บสย. 

เริ่มด าเนินการในปี 2564 



 

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย / KPIs ปี 63 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ป ี63 งบประมำณ 

ปี 63 
(บำท) 

ใช้จริง 
ไตรมำส 2 ปี 63 

(บำท) สถำนะ ควำมคืบหน้ำ 
4) โครงการแผนงานการจัดท าพจนานุกรม
เ ชิ ง ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง ต า แ ห น่ ง ง า น 
(Competency Dictionary) 

มีพจนานุกรมเชิงสมรรถนะ (Competency Dictionary) ด าเนินการแลว้เสร็จ 
เดือนมีนาคม 

100% - - 

5) โครงการแผนงานการจัดท าทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path) และแผนพฒันา
สายอาชีพ (Career Development) 

1. มีแผน Career Path และ Career Development 
2.  มีหลัก เกณฑ์การคัด เลื อกกลุ่ มผู้ มี ศั กยภาพสู ง 
(Successor)  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 19% 3,000,000.- - 

6) โ ค ร ง ก า รจั ด จ้ า ง ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ  หรื อ
ผู้ช านาญการ เพื่อให้ค าปรึกษาและจ าหน่าย
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

มีผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจ าหน่ายหนี้ และ
มีสัญญาจ าหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
 

ล่าช้ากว่าแผนงาน 37% 5,000,000.- - 

7) โครงการพัฒนาระบบค้ าประกันสินเชื่อ
หลักใหม่ (Core Guarantee System: CGS) 
(โครงการต่อเนื่องจากแผนวิสาหกิจฯ ปี 62) 

สามารถขึ้นระบบ (Go Live) ได้ตามที่ก าหนดในสัญญา 
หรือ TOR 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 29% 83,340,000.- 13,655,479.- 

8) โครงการการจัดท าแผนแม่บท CG และ 
CSR 

1. มีแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และความ
รับผิดชอบต่อสังคม (SIPOC) ที่ได้รับทบทวน 
2. มีแผนแม่บท CG และ CSR ที่มีองค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน เช่น นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ด้าน CG และ CSR เป็นต้น 
3. แผนแม่บท CG และ CSR ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ CG และ CSR ตามก าหนดเวลา 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 57% - - 



 

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย / KPIs ปี 63 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ป ี63 งบประมำณ 

ปี 63 
(บำท) 

ใช้จริง 
ไตรมำส 2 ปี 63 

(บำท) สถำนะ ควำมคืบหน้ำ 
9) โครงการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
Knowledge Management & Innovation 
(KM & INNO) 

1 .  ม ีแน วทางก า รจ ัดกา รความรู ้ ( SIPOC)  และ
นวัตกรรม 
2. มีแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2563 
3. มีแผนแม่บทจัดการความรู้และนวัตกรรม ปี 2564-2566 
4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ
ด าเนินงานจัดการความรู้ Knowledge Management 
: KM) ในองค์กร 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 24% - - 

10) โ คร งกา รพ ัฒนาและต ิดตั ้ง ระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและสามารถใช้
งานได้ในปี 2563 ที ่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ขององค์กรและพนักงานในปัจจุบัน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 40% - 1,140,300.- 
หมายเหต:ุ ใช้งบประมาณ

ผูกพันธจ์ากป ี62 
8,000,000 บาท 

11) โ ค ร ง ก า รขั บ เ คลื่ อ นค่ า นิ ย ม ไ ป สู่
วัฒนธรรมองค์กร 

1. มีแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยม บสย. ผ่าน
กิจกรรมองค์กรคุณธรรม 
2. ผลส ารวจการรับรู้และเข้าใจพฤติกรรมตามค่านิยม 
บสย.ร้อยละ 65 
3.ผลส ารวจความพึงพอใจของพนักงานในการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม ร้อยละ 65 
4. ผลการประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพนักงาน
ทั่วทั้งองค์กร 
5. มีบุคลากรต้นแบบ (Role Model) เพื่อขับเคลื่อน
ให้เกิดค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 34% - - 



 

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย / KPIs ปี 63 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ป ี63 งบประมำณ 

ปี 63 
(บำท) 

ใช้จริง 
ไตรมำส 2 ปี 63 

(บำท) สถำนะ ควำมคืบหน้ำ 
12) โครงการส ารวจหาปัจจัยความพึงพอใจ
และความผูกพันของพนักงาน บสย. 

1. มีโมเดลปัจจัยความพึงพอใจและความผูกพันของ
พนักงาน บสย. 
2. ระดับความผูกพันพนักงานเพิ่มข้ึนจากปี 62 
3. ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความผูกพันและความพึงพอใจ
ของพนั กงาน  (Engagement Score Benchmarking)   
กับคู่เทียบ 
4. มีแผนยกระดับและรักษาความพึงพอใจและความ
ผูกพันในแต่ละปัจจัยที่ได้จากการศึกษา 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 94% 650,000 116,000.- 

 

หมายเหตุ : ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บสย. ทบทวนและปรับปรุงแผนงานเมื่อการประชุมคณะกรรมการ บสย. คร้ังที่ 3/2563 ครั้งที่ 5/2563 และครั้งที่ 7/2563 


