
 

 

แผนวิสาหกิจประจ าปี 2564 และงบประมาณประจ าปี 2564 (ทบทวน) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลักดันการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการเป็น Credit Accelerator   

 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย / KPIs ปี 64 
งบประมาณ 

(บาท) 
1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค ้าประกันสินเชื่อ 1. พัฒนา Government Products และ Commercial Products 

เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น โครงการ PGS9, Micro4, BI 7-8 
เป็นต้น 
2. ยอดอนุมัติค ้าประกันเป็นไปตามเป้าหมายปี 2564 จ้านวน 
80,000 ลบ. 
 

- 

2) โครงการพัฒนา Credit Scoring Platform 
(ชื่อเดิม: โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนการให้บริการผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ของ บสย. (Engine) (โครงการต่อเนื่อง
ตามแผน Transformation) 
 

มีกระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อและมีการประมวลคะแนน 
Credit Scoring โดยใช้ระบบที่สามารถลดระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 

35,000,000.- 

3) โครงการพัฒนาระบบส้าหรับสนับสนุน
กระบวนการท้างานของ Call center (โครงการ
ต่อเนื่องตามแผน Transformation) 

มีกลยุทธ์ในการน้าระบบใหม่ไปใช้ด้าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการขายและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในปีถัดไป 

1,500,000.- 

4) โครงการพัฒนาสาขาเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์
และบริการตามยุทธศาสตร์ใหม่  ( โครงการ
ต่อเนื่องตามแผน Transformation) 
 

จ้านวน SMEs ที่รับค้าปรึกษาผ่านสาขา และร้อยละความ

พึงพอใจต่อการบริการในภาพรวมของสาขา (เร่ิมวัดผล
ส้าร็จในปี 2565) 

- 

5) โครงการระบบ Auto Approve โครงการ 
Micro   

อนุมัติการค ้าประกันค้าขอโครงการ Micro ด้วยระบบ Auto 
Approve ทุกราย 
 

- 

 
 
 
 
  



 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2 : Growth Companion สร้างองค์ความรู้และโอกาสทางธุรกิจ 
ให้กับ SMEs และรายย่อยด้วยการเป็นเพื่อนคู่คิด 

 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย / KPIs ปี 64 
งบประมาณ 

(บาท) 
1) โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการ 
SMEs (Financial Literacy) (โครงการต่อเนื่อง
ตามแผน Transformation) 

1. ผู้เข้าร่วมการอบรมพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ระดับ 4 ขึ น
ไป (จาก 5 ระดับ) ร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั งหมด 
2. ร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความคิดเห็นจาก
การอบรมด้านความรู้ความเข้าใจ การน้าไปใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ ที่ระดับ 4 ขึ นไป (จาก 5 ระดับ) 

- 

2) โครงการพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลเพื่อ
ท้ากิจกรรมสร้าง Engagement ด้านการเก็บ
ข้อมูล การให้ความรู้กับลูกค้า เช่น ให้บริการ
ความรู้ หลักสูตรอบรมต่างๆ กับ SMEs (โครงการ
ต่อเนื่องตามแผน Transformation) 

1. มีฐานข้อมูลลูกค้าในด้านความต้องการพัฒนาองค์ความรู้และ
ประวัติการเข้ารับการอบรมเพื่อน้ามาใช้วิเคราะห์ส้าหรับด้าเนิน
กิจกรรมสร้าง Engagement  
2. มีแนวทางในการเก็บข้อมูลด้าน Engagement ด้านการเก็บ
ข้อมูลการให้ความรู้กับลูกค้า เพื่อเป็น Baseline ส้าหรับการวัด
ประสิทธิผลในปี 2565 

2,500,000.- 

3) โครงการศูนย์ที ่ปรึกษาทางการเงิน  SMEs 
(บสย.F.A.Center) 

1. ผู้เข้ารับค้าปรึกษาพึงพอใจในการให้บริการ ระดับ 4 ขึ นไป 
(จาก 5 ระดับ) ร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั งหมด 
2. ร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความคิดเห็น
จากการได้รับความปรึกษา มีความรู้ความเข้าใจ การน้าไป
ปรับใช้ให้ประโยชน์ ที่ระดับ 4 ขึ นไป (จาก 5 ระดับ)  
3. ผู้ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของจ้านวนผู้ขอค้าปรึกษา
ทั งหมดในปี 2564 = ร้อยละ 2 

- 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3 : Funding Gateway เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง SMEs และ 
รายย่อยไปสู่แหล่งเงินทุนที่หลากหลาย 

 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย / KPIs ปี 64 
งบประมาณ 

(บาท) 
1) โ ค ร ง ก า ร พั ฒน า ร ะ บบก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
แพลตฟอร์มเพื่อใช้เป็น Financial gateway 

เนื่องจากปี 2564 เป็นการจัดซื อจัดจ้างและปี 2565 เป็นการ
พัฒนาระบบ จึงยังไม่เกิดผลของการด้าเนินการ ซึ ่งจะเริ่ม
ให้บริการระบบ Financial Gateway ในปี 2566 เป็นต้นไป 

12,500,000.- 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4 : SMEs Data bank สร้างฐานข้อมูล SMEs ที่มีความครบถ้วน 
ผ่านการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตรเพื่อพัฒนาศูนย์บริการด้านข้อมูล 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย / KPIs ปี 64 
งบประมาณ 

(บาท) 
1) โครงการจัดเตรียมฐานข้อมูลเพื่อพัฒนา
ร ะ บ บ  TCG Data Management Platform 
(โครงการต่อเนื่องตามแผน Transformation) 

การทดสอบใช้งานระบบ Prototype โดยคณะท้างาน 5,000,000.- 

 
 

 
ยุทธศาสตร์สนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 - 4 
 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย / KPIs ปี 64 
งบประมาณ 

(บาท) 
1) โ คร งกา รศึ กษาแนวทาง เปลี่ ยนแปลง
ภาพลักษณ์ของ บสย. (Rebranding) (โครงการ
ต่อเนื่องตามแผน Transformation) 

มีแนวทางในการสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่ของ บสย. ไปสู่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

15,000,000.- 

2) โครงการบริหารค่าใช้จ่ายด้าเนินงานให้
สอดคล้องกับรายได้ 

การติดตามและรายงานผลการบริหารค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับ
การสร้างรายได้เป็นประจ้าทุกเดือน 
 

- 

3) โครงการเพิ่มประสิทธิผลการเก็บหนี  รายได้จากการเก็บหนี   246 ล้านบาท 
 

30,000.- 

4) โครงการจ้าหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ 
 

รายได้จากการจ้าหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 95 ล้านบาท 4,000,000.- 

5) โครงการปรับรูปแบบของส้านักงานเขต 1. มีรายได้รวมของทุกส้านักงานเขต 150 ลบ. 
2. มีแนวทางการหารายได้และบริหารค่าใช้จ่ายให้บรรลุผล
ส้าเร็จตามเป้าหมายระยะยาว 

 

- 

 
 
 
 
 



 

 

โครงการตามแผนแม่บทต่างๆ 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย / KPIs ปี 64 
งบประมาณ 

(บาท) 

โครงการตาม CG & CSR Master Plan 

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก้ากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการ บสย. 

การเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาให้เก่คณะกรรมการ บสย. 
ตาม Skill Matrix ที่เหมาะสมกับทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม 
และสภาพแวดล้อม 
 
หมายเหตุ Skill Matrix องค์ความรู้ที่คณะกรรมการพึงมี ความรู้ด้าน 1) การเงิน 
2) บัญชี 3) กฎหมาย 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 5)  การธนาคาร/การประกันภยั 
6)  บริหารธุรกจิ / เศรษฐศาสตร์  7)  การบริหารจัดการ/การบริหารความเส่ียง 

- 

2) โครงการศูนย์ที ่ปรึกษาทางการเงิน  SMEs 
(บสย.F.A.Center) 

- ผู้เข้ารับค้าปรึกษาพึงพอใจในการให้บริการ ระดับ 4 ขึ นไป 
(จาก 5 ระดับ) ร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั งหมด 
- ร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความคิดเห็น
จากการได้รับความปรึกษา มีความรู้ความเข้าใจ การน้าไป
ปรับใช้ให้ประโยชน์ ที่ระดับ 4 ขึ นไป (จาก 5 ระดับ)  
- ผู้ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของจ้านวนผู้ขอค้าปรึกษา
ทั งหมดในปี 2564 = ร้อยละ 2 

- 

โครงการตาม Stakeholders & Customer Management Master Plan 

3) โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู ้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการจัดกิจกรรมระดับ 4 และ
ระดับ 5 (ค้านวณรวมกัน) ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 85 

- 

โครงการตาม Digital Technology Master Plan 

4) โ ค ร ง ก า ร พั ฒน า ร ะ บบก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
แพลตฟอร์มเพื่อใช้เป็น Financial gateway 

เนื่องจากปี 2564 เป็นการจัดซื อจัดจ้างและปี 2565 เป็นการ
พัฒนาระบบ จึงยังไม่เกิดผลของการด้าเนินการ ซึ่งจะเริ่ม
ให้บริการระบบ Financial Gateway ในปี 2566 เป็นต้นไป 

12,500,000.- 

5) โครงการจัดเตรียมฐานข้อมูลเพื่อพัฒนา
ร ะ บ บ  TCG Data Management Platform 
(โครงการต่อเนื่องตามแผน Transformation) 

การทดสอบใช้งานระบบ Prototype โดยคณะท้างาน 5,000,000.- 

โครงการตาม KM & Innovation Management Master Plan 

6) โครงการถอดองค์ความรู้ ผู้ บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศ 

ร้อยละของความรู้ความเข้าใจของพนักงานที่ได้รับการประเมิน
ความรู้ตามองค์ความรู้ที่สื่อสาร/เผยแพร่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

- 



 

 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย / KPIs ปี 64 
งบประมาณ 

(บาท) 

โครงการตาม Human Capital Management Master Plan 

7) โครงการบริหารความก้าวหน้าเติบโตในอาชีพ มี Successors ในต้าแหน่งบริหาร และ Critical Positions 
50%   
 

- 

8) โครงการพัฒนาผู้บริหารภายในองค์กร (ระดับ
ผู้จัดการขึ นไป) ให้มีความรู้และทักษะในงานด้าน
การบริหารทุนมนุษย์ 
 

ระดับผู้จัดการขึ นไปที่เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาได้รับการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ผ่าน > 80 

- 

9) โครงการจัดท้าโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร
รองรับการเป็น FA 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้า FA Academy ได้รับการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ผ่าน > 70  
 

- 

 หมายเหตุ : ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บสย. ทบทวนและปรับปรุงแผนงานเมื่อการประชุมคณะกรรมการ บสย. ครั งที่ 6/2564 และครั งที่ 11/2564 


