
บรรษัทประกนัสินเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
บสย. ได้ให้ความสําคัญกับความยัง่ยืนซึง่ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” เป็นส่วนประกอบสําคัญในความยัง่ยืนขององค์กร 

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานการดําเนินงานทีดี่
จะทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝา่ยได้ประโยชน์ตามสิทธิประโยชน์ทีพึ่งมีอย่างเหมาะสม

บสย. จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี 2564-2568 โดยมีรายละเอยีดทีส่ําคัญดังนี ้
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การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพ่ือให้กระบวนการบรหิารจัดการผูม้สีว่นได้ส่วนเสียของ บสย. ดําเนินการได้
อย่างเป็นระบบมปีระสทิธิภาพและประสิทธิผลทัว่ทัง้องค์กร ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มสีว่นได้สว่นเสยีอย่างเหมาะสม

1

ขอบเขต
(Scope)

เพ่ือสรา้งความสัมพันธ์อนัดีกับผูม้สีว่นได้ส่วนเสยีรวมทัง้ทราบเขา้ใจและใช้
ผลิตภัณฑ์บริการของ บสย.2

เพ่ือให้เกิดการสง่เสรมิสนบัสนนุจากผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในการดําเนนิงานของ 
บสย. ให้เป็นไปตามนโยบายของรฐัในการชว่ยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs และ
บรรลุเปา้หมาย/ยุทธศาสตรข์อง บสย.

3

การสร้าง
ความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยี

การรับฟงัและ
ตอบสนองต่อ
ความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยี

การพัฒนา
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
และบริการ

การปฏิบัติงานของ 
บสย. เช่น การ

พิจารณาค้ําประกัน 
การจ่ายค่าประกัน
ชดเชย เป็นต้น

การพัฒนา
บุคลากรและ
สวัสดิการ

การสือ่สาร
ภายในและ
ภายนอก
องค์กร

วัตถุประสงค์
(Purpose)
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บสย. ได้วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุกฝา่ยตามกรอบ Value chain บูรณาการกับยุทธศาสตร์องค์กร 
จัดอันดับความสําคัญ และจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บสย. ดังนี้
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บสย. ได้วิเคราะห์ประเด็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุกฝา่ย บูรณาการกับยุทธศาสตร์องค์กร 
จัดอันดับความสําคัญ สรุปเป็นประเด็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บสย. ดังนี้

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้
ส่วนเสีย

วัตถุประสงคข์องการสร้างความสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ตอบประเด็นความ
ต้องการ

เปา้หมายปี 2564

ลูกค้า • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ประกอบการ 
SMEs เพ่ือส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์/
บริการของ บสย. 

• เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SMEs ทราบและ
เข้าใจการดําเนินงานด้านต่างๆของ บสย. 
ทีเ่กีย่วข้องกับผู้ประกอบการ SMEs
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและบรรลุ
เปา้หมายตามยุทธศาสตร์ของ บสย.

• ตรวจเยีย่มลูกค้า Site/Call
• ให้คําปรึกษาแก่ SMEs ทีข่อรับ

คําปรึกษาจากช่องทางต่างๆ 
• จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ SMEs
• โครงการศูนย์ทีป่รึกษาทางการเงิน 

SMEs (บสย. F.A.Center)
• โครงการพัฒนาระบบสําหรับ

สนับสนุนกระบวนการทํางานของ 
Call center

• วงเงินคํ้าประกัน
สินเชือ่ทีเ่พียงพอต่อ
ความต้อง การ

• ค่าธรรมเนียมคํ้า
ประกันอัตราพิเศษ

• การอนุมัติคํ้าประกันที่
ง่ายและรวดเร็ว

• การให้ความรู้และให้
คําปรึกษา

• จํานวนการจัด
กิจกรรมและจํานวน
ลูกค้าเป็นไปตาม
เปา้หมายทีก่ําหนด

• ดําเนินโครงการได้
ตามแผนดําเนินงาน

คู่ค้า • เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์/บริการของ บสย. 
ตอบสนองต่อความต้องการของสถาบัน
การเงิน ก่อให้เกิดความเชือ่มัน่ในการ
อนุมัติสินเชือ่แก่ผู้ประกอบการ SMEs 
ผ่านการคํ้าประกันของ บสย. ส่งผลต่อ
ยอดอนุมัติคํ้าประกันของ บสย. 

• เพ่ือให้สถาบันการเงินทราบและเข้าใจ
กระบวนการดําเนินงานต่างๆของ บสย. 
และร่วมมือกันเพ่ือให้การทํางานมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตอบสนอง
ความต้องการของสถาบันการเงิน

• เพ่ือให้สถาบันการเงินทราบและเข้าใจการ
ดําเนินงานของ บสย. ตามแผน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ก่อให้เกิด
ความเข้าใจและใช้บริการของ บสย. อย่าง
ต่อเนือ่ง

• กิจกรรม Executive Meeting 
ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
การเงิน&Non-Bank,หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง

• กิจกรรม Focus Group กับกลุ่ม 
เปา้หมาย

• กิจกรรมประชุมหารือผลักดันยอด
คํ้าประกันและแก้ไขอุปสรรคในการ
ทํางานร่วมกนั ระหว่างฝา่ยงาน
ภายใน บสย.ร่วมกับฝา่ยงานของ
สถาบันการเงิน & Non-Bank 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่
เกีย่วข้อง

• กิจกรรมประชุมใหญ่เพ่ือชีแ้จง
สถาบันการเงิน & Non-Bank 
หน่วยงานพันธมิตรทีเ่กีย่วข้อง

• โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์คํ้า
ประกันสินเชือ่

• กระบวนการทํางาน
ร่วมกันแบบกระชับ 
สะดวก รวดเร็ว

• ผลิตภัณฑ์คํ้าประกัน 
รองรับกลุ่มลูกค้า
เปา้หมาย สอดคล้อง
กับนโยบายสินเชือ่
ของสถาบันการเงิน

• จํานวนการจัด
กิจกรรมเป็นไปตาม
เปา้หมายทีก่ําหนด

• ดําเนินโครงการได้
ตามแผนดําเนินงาน

• ยอดอนุมัติคํ้า
ประกันเป็นไปตาม
เปา้หมาย

บสย. มีแผนในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564 ดังนี้
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กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

วัตถุประสงคข์องการสร้างความสัมพันธ์ รูปแบบ/กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์

ตอบประเด็นความต้องการ เปา้หมายปี 
2564

ผู้กําหนด
นโยบายหรือ
งบประมาณ

• เพ่ือใหผู้้กําหนดนโยบายรับรู้และเข้าใจ
ต่อบทบาทของ บสย. ในการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs 

• เพ่ือใหผู้้กําหนดนโยบายสนับสนุน
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ บริการ/การ
ดําเนินงานและโครงการต่างๆตาม
ยุทธศาสตร์ของ บสย. ให้เป็นไปตาม
นโยบายของภาครัฐ

• เพ่ือใหผู้้กําหนดนโยบายให้ความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของ บสย. 
นําไปสู่การทบทวนการปฏิบัติงานให้ดี
ยิง่ขึน้ 

• เพ่ือให้ผู้กําหนดงบประมาณเกิดความ
เข้าใจต่อโครงการคํ้าประกันสินเชือ่
ของ บสย. และสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ บสย. 

• เพ่ือให้ผู้กําหนดงบประมาณชีแ้จงทํา
ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของ บสย. 
ในกระบวนการเบิกงบประมาณให้มี
ความถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบ 

• Executive Meeting
• การประชุม / หารือ ทัง้เป็น

ทางการ และไม่เป็นทางการ 
รวมถึงการรายงานติดตาม
ข้อมูลการดําเนินการ

• การแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ทิศทางนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานของ บสย. 
(Vision Meeting)

• แลกเปลีย่นมุมมองนโยบาย
การดําเนินงาน

• ชีแ้จงข้อมูลการเบิกเงิน
งบประมาณประจําปี

• ความร่วมมือในการทํางาน
ร่วมกันในการช่วยเหลือ SMEs

• การสร้างการรับรู้ต่อผลการ
ดําเนินงานและแผนการ
ดําเนินงานของ บสย. ประจําปี 
เพ่ือประกอบการกําหนดตัวชีว้ัด
และค่าเปา้หมาย

• เข้าใจโครงการคํ้าประกันของ 
บสย. เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อ
การอนุมัติโครงการคํ้าประกันใน
มติคณะรัฐมนตรี

• จํานวนเงินงบประมาณประจําปี
ที ่บสย. ได้รับมีความถูกต้อง
เหมาะสม

• ต้องการให้ บสย. เป็นองค์กรที่
มีความยัง่ยืน

• จํานวนการ
จัดกิจกรรม
เป็นไปตาม
เปา้หมายที่
กําหนด

บุคลากร
ของ บสย.

• เพ่ือให้บุคลากรของ บสย. สนับสนุน
และร่วมผลักดันการพัฒนา บสย. ใน
การขับเคลือ่นองค์กรตามโยบายรัฐ
และยุทธศาสตร์ขององค์กรให้บรรลุ
เปา้หมาย 

• เพ่ือให้บุคลากร ของ บสย. เกิดความ
ผูกพันกับองค์กรและเกิดความพึง
พอใจจากการตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรอย่างเหมาะสม

• เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
พนักงาน ของ บสย โดยการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนให้
พนักงานมีความรู้ รวมทัง้ทักษะในการ
ทํางานเพ่ิมมากขึน้ 

• เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนจากฝา่ยงาน
ต่างๆในการปฏิบัติงานทีมี่ความ
รวดเร็ว ถูกต้องตามกฎระเบียบ 
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
สร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

• ประชุมคณะกรรมการ บสย.
• การสือ่สารและถ่ายทอด

แผนงานต่างๆให้แก่บุคลากร 
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ และ
ร่วมมือ

• กิจกรรมเสริมสร้างความพึง
พอใจและความผูกพัน
พนักงาน

• การประชุมหารือการ
ดําเนินงานด้านต่างๆ ตาม
นโยบาย

• โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การกํากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการ บสย.

• บสย. สามารถตอบสนอง
นโยบายของภาครัฐในการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
ได้

• บสย. สามารถดําเนินงานได้ตาม
เปา้หมายและยุทธศาสตร์ของ
องค์กร 

• สือ่สารนโยบายแนวทางด้าน
บุคลากรเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

• ได้รับความพึงพอใจในการ
ทํางาน เช่น สภาพแวดล้อม 
ความมัน่คง สวัสดิการ ฯลฯ

• จํานวนการ
จัดกิจกรรม
เป็นไปตาม
เปา้หมายที่
กําหนด

• ดําเนิน
โครงการได้
ตามแผน
ดําเนินงาน

ผู้ถือหุ้น • เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสนับสนุนในการปฏิบัติตาม
นโยบายและทิศทางทีรั่ฐบาลและ
กระทรวงการคลังกําหนด 

• ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี

• สามารถตอบสนองความ
ต้องการของรัฐบาลและ
กระทรวงการคลัง

• มีระบบการบริหารและการกาํกับ
กิจการทีดี่

จํานวนการจัด
กิจกรรมเป็นไป
ตามเปา้หมายที่
กําหนด

คู่ความ
ร่วมมือ

• เพ่ือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชนในการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs ในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนและมีความรู้ในการประกอบ
ธุรกิจ 

• กิจกรรมศูนย์ทีป่รึกษา
ทางการเงิน SMEs 
สัญจร 

• โครงการ Financial 
Literacy :ความร่วมมือ
กับหน่วยงานพันธมิตร

• เพ่ือสนับสนุนให้ SMEs ทีเ่ป็น
สมาชิก และ SMEs ทัว่ไป 
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

• เพ่ือสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจต่อบริการและผลิตภัณฑ์
คํ้าประกันสินเชือ่ของ บสย.

จํานวนการจัด
กิจกรรมเป็นไป
ตามเปา้หมายที่
กําหนด
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กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

วัตถุประสงคข์องการสร้างความสัมพันธ์ รูปแบบ/กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์

ตอบประเด็นความต้องการ เปา้หมายปี 2564

ผู้ส่งมอบ • เพ่ือให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวมดําเนินการบริหารเงินกองทุนให้
เป็นไปตามนโยบายของ บสย. และ
บรรลุเปา้หมายผลตอบแทนจากการ
ลงทุนของ บสย. 

• เพ่ือให้บริษัทจัดเก็บเอกสารสําคัญ
ดําเนินการจัดเก็บและดูแลเอกสารให้มี
ความปลอดภัยเป็นไปตามสัญญาจ้าง 

• เพ่ือให้บริษัทจัดการข้อมูลเครดิตได้รับ
ข้อมูลเครดิตทีมี่ความถูกต้องทันสมัย
ในการประเมินความเสีย่งด้านเครดิต
ของลูกค้า SMEs โดยเป็นไปตาม
กฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

• เพ่ือให้สํานักงานทนายความดําเนินคดี
กับผู้ประกอบการ SMEs ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบนโยบายของ บสย. และ
บรรลุเปา้หมายของ บสย.

• เพ่ือให้บริษัทภายนอกเพ่ือติดตามหนี้
ดําเนินกระบวนการติดตามหนีแ้ละ
จัดเก็บหนีไ้ด้ตามเปา้หมายของ บสย. 
โดยเป็นไปตามกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง

• ประชุมนําเสนอแผนกลยุทธ์
การลงทุน

• การประชุมหารือระหว่าง
ผู้บริหารของ บสย. กับ ผู้ส่ง
มอบ 

• ตรวจเยีย่มคลังจัดเก็บเอกสาร

• ข้อมูลเครดิตทีนํ่าส่ง
ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ

• การส่งมอบบริการ และ 
ผลงานได้ตามเงือ่นไข
และข้อตกลงตาม
ขอบเขตงานทีก่ําหนด

• หารือประเด็นต่างๆเช่น 
ปัญหาการทํางานให้ได้
ตามเปา้หมาย การรับรู้ 
นโยบายใหม่ของ บสย. 
การแก้ปัญหาความ
ล่าช้า เป็นต้น

• การสร้างความสัมพันธ์
ทีดี่ระหว่างบุคลากร
ขององค์กร

จํานวนการจัด
กิจกรรมเป็นไปตาม
เปา้หมายทีก่ําหนด

สือ่มวลชน • เพ่ือให้สือ่สิง่พิมพ์และสือ่ออนไลน์เป็น
สือ่กลางในการเผยแพร่ข่าวสาร
ระหว่าง บสย. กับกลุ่มเปา้หมาย โดย
เป็นไปตามนโยบายของ บสย.

• เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทีดี่ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับสือ่มวลชน 
ในการประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน
ต่างๆของ บสย. 

• การแถลงข่าวแผนงาน ผล
ดําเนินงาน โครงการต่างๆ 
นโยบายมาตรการขององค์กร
กับสือ่มวลชน เพ่ือเผยแพร่
ข่าวสารสู่สาธารณชน

• การจัดกิจกรรมหรือร่วม
กิจกรรมกับสือ่มวลชน /
องค์กรสือ่ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น Media Education 
Camp /press trip/Thank 
press เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
โครงการและมาตรการต่างๆ
ขององค์กรสู่สาธารณชน

• กิจกรรมสานสัมพันธ์
สือ่มวลชน ในโอกาสต่างๆ 
อาทิ ครบรอบวันสถาปนาสือ่ 
ร่วมแสดงความเสียใจกับสือ่/
ครอบครัวสือ่ กิจกรรม
ผู้บริหารพบสือ่มวลชน ทัง้สือ่
ส่วนกลางและภมิูภาค

• อัพเดทข้อมูลและ
สถานการณ์ SMEs 
มาตรการช่วย SMEs 
รายไตรมาส หรือ 
ในช่วงทีมี่สถานการณ์
เร่งด่วน

• นโยบายและมาตรการ
ของรัฐและ บสย.ในการ
ช่วย SMEs

• ประเด็นข่าวสารที่
น่าสนใจ ทันต่อ
เหตุการณ์

จํานวนการจัด
กิจกรรมเป็นไปตาม
เปา้หมายทีก่ําหนด

ชุมชน/
สังคม

• เพ่ือให้ ชุมชน/สังคม รับรู้บทบาทหน้าที่
ของ บสย. ด้วยการสนับสนุนและสร้าง
การมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ซึง่จะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ทีดี่ของ บสย. 

• อบรมการประกอบอาชีพ
• กิจกรรมแจกกล้าไม้ (วันปา่ไม้

โลก)
• อบรมการเข้าถึงแหล่งทุน

• ความรู้เฉพาะทางเพ่ือ
การประกอบธุรกิจ และ
การให้คําปรึกษาอย่าง
ต่อเนือ่ง

• ได้รับความรู้จาก บสย.
• ได้รู้จักและเข้าใจภารกิจ

ของ บสย.

จํานวนการจัด
กิจกรรมเป็นไปตาม
เปา้หมายทีก่ําหนด
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ลําดับ สายงาน ฝา่ย/สํานัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ประเด็นความต้องการ
1

สายงานกล
ยุทธ์และ

ผลิตภัณฑ์

ฝา่ยพัฒนาและ
บริหารผลิตภัณฑ์

• สถาบันการเงิน

• ผู้กําหนดนโยบาย
• หน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน

• ผลิตภัณฑ์ค้ําประกันทีร่องรบัลูกค้าเปา้หมายสอดคล้องกับนโยบาย
ของสถาบันการเงิน
• กระบวนการทาํงานร่วมกันแบบกระชับ สะดวก รวดเรว็
• การดําเนินการตามนโยบายรัฐในการช่วยเหลือ SMEs
• บูรณาการการให้ความช่วยเหลือ SMEs ด้านการบริการภาครัฐ 
ร่วมกัน

2 ฝา่ยกลยุทธ์
องค์กร

• ผู้กําหนดนโยบาย

• ผู้กําหนด
งบประมาณ

• การเพ่ิมประสทิธิภาพการดําเนินงานของ บสย. 
• การรายงานผลการดําเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา
• เข้าใจโครงการค้ําประกันของ บสย. และการจัดสรรงบประมาณ
อย่างถูกต้องเหมาะสม

3
สายงาน
บริหาร

ช่องทางและ
ผู้ประกอบการ

ฝา่ยส่งเสรมิ
ลูกค้าและพัฒนา
ผู้ประกอบการ

• หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน

• สนับสนนุให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทนุ ตามขอบเขตและ
บทบาทหนา้ที่

4 ฝา่ยกิจการสาขา 
1 ฝา่ยกิจการ
สาขา 2

• ผู้ประกอบการ 
SMEs

• การได้รับความรู้คําปรกึษาในการดําเนินธุรกิจ
• การอนุมติัค้ําประกันทีง่่าย สะดวก วงเงินค้ําประกันเพียงพอ อัตรา
ค่าธรรมเนยีมเหมาะสม

6

สายงาน
ปฏิบัติการ

ฝา่ยวิเคราะห์ค้ํา
ประกันสนิเชือ่

• สถาบันการเงิน • กระบวนการพิจารณาค้ําประกันทีม่ปีระสิทธิภาพ เป็นไปตาม
มาตรฐานการให้บรกิาร

7 ฝา่ยบริหารหนี้ • บริษัทภายนอกเพ่ือ
ติดตามหนี้

• การติดต่อประสานงานทีส่ะดวก รวดเรว็ การชีแ้จงข้อสงสยั การ
ชีแ้จงนโยบาย

8 ฝา่ยบริหารงาน
คดี

• สํานักงาน
ทนายความ

• การส่งมอบงานและผลงานได้ตามเงือ่นไขและข้อตกลงตาม
ขอบเขตงานทีกํ่าหนด

9 ฝา่ยพิธีการค้ํา
ประกัน

• บริษัทจดัการขอ้มูล
เครดิต 

• สถาบันการเงิน

• การนําสง่ขอ้มลูเครดิตทีถู่กต้อง ทันเวลา ตอบข้อสงัเกตอยา่ง
ทันท่วงที
• การออกหนงัสอืค้ําประกันทีถู่กต้อง ทันเวลา จากการได้รับขอ้มลูที่
ถูกต้องครบถ้วน

10

สายงาน
สารสนเทศ
และดิจิทัล

ฝา่ยกลยุทธ์และ
พัฒนาระบบ
ดิจิทัล

• บุคลากรของ บสย. • การส่งมอบงานพัฒนาระบบและรายงานต่างๆ ได้ตามความ
ต้องการ

11 ฝา่ยปฏิบัติการ
และสนับสนุน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

• บุคลากรของ บสย. • ได้รับอปุกรณ์เทคโนโลยีระบบเครือข่ายทีม่ปีระสิทธิภาพตามความ
ต้องการใช้งาน

ประเด็น/ความต้องการของผูม้สีว่นได้ส่วนเสยี ระดับฝา่ย/สายงาน
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ประเด็น/ความต้องการของผูม้สีว่นได้ส่วนเสยี ระดับฝา่ย/สายงาน

ลําดับ สายงาน ฝา่ย/สํานัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ประเด็นความต้องการ
12

สายงาน
การเงิน

ฝา่ยบัญชีและการเงิน • สถาบันการเงิน • ได้รับข้อมลูการค้ําประกันของ SMEs ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลา
• การจ่ายค่าประกันชดเชยทีถู่กต้อง ตามเวลาทีกํ่าหนด

13 ฝา่ยบริหารการลงทนุ • บริษัทหลักทรพัย์
จัดการกองทุน
รวม

• การส่งมอบผลงานได้ตามเงือ่นไขและข้อตกลงตามขอบเขตงานที่
กําหนด
• การสร้างความสัมพันธ์ทีดี่ระหว่างบุคลากรขององค์กร

14 ฝา่ยบริหารงานกลาง • บริษัทจดัเก็บ
เอกสารสาํคัญ

• บุคลากรของ 
บสย.

• การสง่มอบบรกิารและผลงานได้ตามเงือ่นไขและข้อตกลงตาม 
ขอบเขตงานทีกํ่าหนด
• การให้บรกิาร ดูแล จัดหา เก็บรักษา  รับสง่เอกสาร ได้อย่าง
เพียงพอเหมาะสม

15 ฝา่ยค่าประกันชดเชย • สถาบันการเงิน • ให้คําแนะนําเรือ่งการจ่ายค่าประกันชดเชยตามหลักเกณฑ์ และหา
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

16

สายงาน
สนับสนุน

ฝา่ยทรัพยากรบุคคล • บุคลากรของ 
บสย.

• ได้รับความรูเ้พ่ือใช้ในการพัฒนาทักษะในการปฏิบติังาน
• ได้รับความพึงพอใจในการทาํงาน เช่น สภาพแวดล้อม ความ
มัน่คง สวัสดิการ ฯลฯ
• มีความสัมพันธ์อนัดีภายในองค์กร

17 ฝา่ยสือ่สารและ
ภาพลักษณ์องค์กร

• สือ่มวลชน 

• ชุมชนสังคม

• ได้รับทราบมาตรการโครงการต่างๆ ของ บสย. อย่างรวดเรว็ 
ครบถ้วน ถูกต้อง
• ได้รับทราบผลการดําเนินงานตามมาตรการโครงการของ บสย.
• ได้รู้จักและเข้าใจภารกิจของ บสย.
• ได้รับความรูเ้บือ้งต้นในการประกอบอาชีพและการเข้าถึงแหล่งทุน

18 สํานักกรรมการและ
ผู้จัดการทัว่ไป

• คณะกรรมการ 
บสย.

ผู้ถือหุ้น

• ทราบและเข้าใจ นโยบาย การปฏิบัติงานต่างๆ ของ บสย. และ
สนับสนุนนโยบายของรฐั เพ่ือให้ บรรลุเปา้หมายและยุทธศาสตร์
ของ บสย.
• การตอบสนองความต้องการของรฐัและมีระบบการบรหิารและการ
กํากับกิจการทีดี่

19 ฝา่ยกฎหมาย • บุคลากรของ 
บสย.

•ได้รับความเหน็ทางกฎหมายเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานมคีวามถูกต้อง
ตามกฎระเบียบข้อกฎหมาย

20 สํานักพัฒนาองค์กร • บุคลากรของ 
บสย.

• กระบวนการปฏิบัติงานต่างๆมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล ทําให้
บรรลุเปา้หมายในการทํางาน

21
ขึน้ตรงกับ
ผู้จัดการ
ทัว่ไป

ฝา่ยตรวจสอบภายใน • บุคลากรของ 
บสย.

• ได้รับข้อเสนอแนะเพ่ือนาํไปปรบัปรงุการปฏิบติังานได้อย่าง
ถูกต้อง

22 ฝา่ยบริหารความ
มัน่คงปลอดภัยทางไซ
เบอร์

• บุคลากรของ 
บสย.

• ได้รับความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับนโยบาย ตระหนักในการปฏิบัติ
ตามนโยบายความมัน่คงปลอดภัยด้านไซเบอร์

23 ฝา่ยบริหารความเสีย่ง
และกํากับปฏิบติัการ

• ผู้กําหนดนโยบาย• ต้องการให้ บสย. เป็นองค์กรทีม่คีวามยัง่ยืน มีประสทิธิภาพใน
การสนับสนนุนโยบายของรฐั  มธีรรมาภบิาล

บสย. ยินดีเป็นอย่างยิง่ในการรับฟงัความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆจากท่าน ผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิ
TCG Call Center : 0-2890-9999, www.tcg.or.th หรือบุคลากร บสย. ทีติ่ดต่อประสานงานกับท่าน
เพ่ือทาง บสย. จะนําไปพิจารณาทบทวนการจัดทําแผนการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อไป

http://www.tcg.or.th/
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