
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ผลักดันการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการเป็น Credit Accelerator

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค ้าประกันสินเช่ือ

ประชุมกับสถาบันการเงิน

ประชุมกับฝ่ายงานภายใน บสย.

น าเสนอโครงการต่อ Board

เปิดรับค าขอค  า

ติดตามและประเมินผล

งบประมาณ : ล้านบาท

2. โครงการ พัฒนาระบบ Credit Scoring Platform

Outcome :

จัดซื อจัดจ้าง

Output : มีระบบ Credit Scoring Platform ในปี 2566

งบประมาณ : 35 ล้านบาท

• วงเงินค  าประกันโครงการรัฐ (ลบ.)* ปี 65 เท่ากับ 80,000 ลบ.

• วงเงินค  าประกันโครงการท าเอง (ลบ.) ปี 65 เท่ากับ 10,000 ลบ.

• จ านวน Non-Bank ค  าเพ่ิมขึ น (ราย)** ปี 65 เท่ากับ 2 ราย

• รายได้สุทธิจากการค  าประกัน (ลบ.) ปี 65 เท่ากับ 533 ลบ.
หมายเหตุ : * ไม่รวมโครงการตาม พ.ร.ก. ฟ้ืนฟู / ** ขึ นอยู่กับการแก้ไขกฎกระทรวงการคลัง

Outcome :

มีกระบวนการวิเคราะห์สินเช่ือและมีการประมวลคะแนน Credit Scoring โดยใช้ระบบ ท่ีสามารถลด

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ

แผนงาน/โครงการ

Output : มีผลิตภัณฑ์ค  าประกันสินเช่ือ Government Products และ Commercial Products เช่น PGS 10, 

Micro 5, พ.ร.ก. สินเช่ือฟ้ืนฟู, BI 7,BI for Non Bank, PGS Renew, Hybrid Guarantee, Short Term 

Guarantee

ร่างขอบเขตงาน

แผนปฏิบัติการ และงบประมาณประจ าปี 2565



แผนปฏิบัติการ และงบประมาณประจ าปี 2565
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

3. โครงการ ศึกษาแนวทางขอเพ่ิมทุนจากรัฐ

Outcome : ศึกษาแนวทาง และขั นตอนการขอรับการเพ่ิมทุนจากภาครัฐ

ก าหนดแนวทางพัฒนา Commercial Product

Output : ประมาณทางการเงินและความเพียงพอของเงินกองทุน

ศึกษาความเป็นไปได้ และเตรียมความพร้อม

น าเสนอผลการศึกษา 

งบประมาณ : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  Growth Companion สร้างองค์ความรู้และโอกาสทางธุรกิจ
ให้กับ SMEs และรายย่อยด้วยการเป็นเพ่ือนคู่คิด

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

4. โครงการ ส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการ

Outcome : ก าหนดแผนการกิจกรรมอบรมให้ความรู้

Output :

งบประมาณ : ล้านบาท

1. ผู้เข้าร่วมการอบรมพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ระดับ 4 ขึ นไป (จาก 5 ระดับ) ร้อยละ 80 ของผู้ตอบ

แบบสอบถามทั งหมด

2. ร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแสดงความคิดเห็นจากการอบรมด้านความรู้ความเข้าใจ การ

น าไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ท่ีระดับ 4 ขึ นไป (จาก 5 ระดับ)

1. มีความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สวทช. สสว. เป็นต้น จ านวน 10 หน่วยงาน

2. จ านวนกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 25 ครั ง

3. ผู้เข้าร่วมการอบรม 2,000 ราย

แผนงาน/โครงการ

1. มีรายงานความเป็นไปได้ ขั นตอน หลักเกณฑ์ และข้อมูลสนับสนุน

2. มีรายงานการติดตามการพัฒนา Commercial Product ท่ี Back-up ด้วยเงินกองทุนและติดตามความ

เพียงพอของเงินกองทุน

1. ผลการศึกษาท่ีชัดเจนและเพียงพอต่อการเสนอขอเพ่ิมทุน

2. ได้รับการเพ่ิมทุน (ตามสถานการณ์และความเหมาะสม)

แผนงาน/โครงการ

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ SMEs

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน

สรุปผลการจัดกิจกรรมให้ความรู้



แผนปฏิบัติการ และงบประมาณประจ าปี 2565
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

5. โครงการ ศูนย์ท่ีปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center)

Outcome : จัดท าแผนการจัดกิจกรรม

จัดกิจกรรมศูนย์ท่ีปรึกษาทางการเงิน SMEs สัญจร

การให้บริการค าปรึกษา

สรุปผลการให้ค าปรึกษา

Output :

งบประมาณ :

งบประมาณ : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  Financial Gateway เป็นตัวกลางในการเช่ือมโยง SMEs และ
รายย่อยไปสู่แหล่งเงินทุนท่ีหลากหลาย

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

6. โครงการ พัฒนาระบบการให้บริการแพลตฟอร์มเพ่ือใช้เป็น Financial gateway

Outcome : ร่างขอบเขตงาน และด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง

Output :

งบประมาณ : 2.5 ล้านบาท

ปี 2565 เป็นการพัฒนาระบบ จึงยังไม่เกิดผลของการด าเนินการ ซ่ึงจะเร่ิมให้บริการระบบ Financial 

Gateway ในปี 2566 เป็นต้นไป พัฒนาและติดตั งระบบแพลตฟอร์ม Financial gateway Phase 1

มีระบบแพลตฟอร์ม Financial Gateway Phase 1 ในรูปแบบ Online Website และ Mobile 

Application ภายในปี 2566

1. จ านวนผู้เข้ารับค าปรึกษา 850 ราย

2. ผู้ท่ีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือปรับโครงสร้างหนี ของจ านวนผู้ขอค าปรึกษาทั งหมดในปี 2565 เท่ากับ

ร้อยละ 4

1. ผู้เข้ารับค าปรึกษาพึงพอใจในการให้บริการ ระดับ 4 ขึ นไป (จาก 5 ระดับ) ร้อยละ 80 ของผู้ตอบ

แบบสอบถามทั งหมด

2. ร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแสดงความคิดเห็นจากการได้รับความปรึกษา มีความรู้ความเข้าใจ 

การน าไปปรับใช้ให้ประโยชน์ ท่ีระดับ 4 ขึ นไป (จาก 5 ระดับ) 

3. ผู้ท่ีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือปรับโครงสร้างหนี ของจ านวนผู้ขอค าปรึกษาทั งหมดในปี 2565 เท่ากับ

ร้อยละ 4

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ



แผนปฏิบัติการ และงบประมาณประจ าปี 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  SMEs Data Bank สร้างฐานข้อมูล SMEs ท่ีมีความครบถ้วน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
7. โครงการ จัดเตรียมฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาระบบ TCG Data Management Platform

Outcome :

จัดหาและพัฒนาระบบ

Output : พัฒนาระบบการน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์

ทดสอบ UAT และน าระบบขึ นใช้งานจริง

งบประมาณ : 24 ล้านบาท

8. โครงการ การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าโครงการ Micro Entrepreneurs ปี 2563 - 2564

Outcome : จัดท าระบบ IT 

จัดหาอัตราก าลัง อุปกรณ์ IT และสถานท่ีรองรับการท างาน

Output : จัดอบรมให้ความรู้พนักงานบันทึกข้อมูลลูกค้า

งบประมาณ : 2.534 ล้านบาท

ฐานข้อมูลท่ีพร้อมใช้งาน

- Customer 360

- การประมวลผลข้อมูล และแสดงผลในรูปแบบ Dashboard

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ /บริการ
ก าหนด Reference and Master Data และติดตามประเมินผล

พัฒนาระบบ Data Warehouse

มีฐานข้อมูลลูกค้า Micro Entrepreneurs ปี 2563-2564 ท่ีสามารถน าไปใช้บริหารความเส่ียงและ Data 

Management ได้อย่างครบถ้วน

1. จัดอบรมให้ความรู้พนักงานบันทึกข้อมูลลูกค้า Micro Entrepreneurs จ านวน 20 คน

2. มีฐานข้อมูลลูกค้า Micro Entrepreneurs ปี 2563-2564 จ านวน 233,879 ราย ท าการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า

แผนงาน/โครงการ

จัดท าแนวทางการได้ข้อมูล และด าเนินการตามแนวทางท่ีได้รับการอนุมัติเพ่ือเตรียมน าข้อมูลเหล่านั นเข้าสู่ระบบมีการน าระบบงานไปใช้ในการวิเคราะห์และบริหารจัดการองค์กร การจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารโดยมี

ระดับความพึงพอใจจากผู้ใช้งานมากกว่าร้อยละ 80



แผนปฏิบัติการ และงบประมาณประจ าปี 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  สนับสนุนการด้าเนินการตามยุทธศาสตร์ ท่ี 1 - 4

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

9. โครงการเพ่ิมประสิทธิผลการเก็บหนี 

Outcome : 270 ล้านบาท จัดจ้าง OA ขยายขอบเขตการบริหารหนี  OA

Output : ก าหนดเป้าหมายและวางแผนการติดตามหนี 

Coaching และ Monitoring ผลการเก็บหนี ของ OA

ติดตามหนี และรายงานผลในส่วนท่ีสถาบันการเงินช่วยเจรจาแทน บสย.

ติดตามและประนอมหนี โดยเน้นลูกค้ากลุ่มท่ีมีศักยภาพและมีวงเงินค  าประกันสูง

ติดตามการช าระหนี ของลูกหนี กลุ่มประนอมหนี แล้ว

Monitoring ผลการเก็บหนี ของกลุ่มก่อนฟ้อง

ติดตามการเก็บหนี กลุ่ม บสย. ด าเนินคดี

งบประมาณ : ล้านบาท ติดตามการเก็บหนี  สนง.สาขา เก็บหนี 

ปรับปรุงมาตรการหรือเง่ือนไขการประนอมหนี 

10. โครงการประนอมหนี โดยมีส่วนสูญเสีย

Outcome : มียอดเก็บหนี จากการประนอมหนี โดยมีส่วนสูญเสีย 20 ล้านบาท

Output : มีผลงานเก็บหนี  เท่ากับ 20 ล้านบาท จัดท าแนวปฏิบัติการประนอมหนี โดยมีส่วนสูญเสีย

งบประมาณ : ล้านบาท รวบรวมลูกหนี  /เร่งสืบทรัพย์ลูกหนี 

เจรจาหนี ผ่านกระบวนการปกติหรือผ่านกระบวนการไกล่เกล่ีย

น าเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา

จัดท าหนังสือรับสภาพหนี หรือจัดให้มีการท าบันทึกไกล่เกล่ียท่ีกรมคุ้มครองสิทธิ

Monitering & Coaching ลูกหนี ท่ีผ่านการประนอมหนี 

แผนงาน/โครงการ

1. มีผลงานเก็บหนี  จ านวน 270 ล้านบาท

2. มีจ านวนบริษัทติดตามหนี ภายนอก (OA) ไม่น้อยกว่า 2 ราย

3. มีการขยายขอบเขตงานให้ OA ติดตามหนี  

4. มีผลงานเก็บหนี  OA 90 ล้านบาท

5. มีผลการเก็บหนี ของฝ่าย บน. จ านวน 130 ล้านบาท

6. มีผลการเก็บหนี หลังฟ้องของฝ่าย บน. เท่ากับ 20 ล้านบาท

7. มีการเก็บหนี ของสาขาเทียบกับภาระหนี ท่ีอยู่กับสาขาทั งหมด ตั งแต่ร้อยละ 0.53 เป็นต้นไป

ติดตามและ Review แผนงาน

ปรับปรุงนโยบาย
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11. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานคดี

Outcome : การบริหารค่าใช้จ่ายด าเนินคดีท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ น ทบทวนกระบวนการบริหารงานคดีปัจจุบัน

Output : ค่าใช้จ่ายด าเนินคดีเฉล่ียต่อรายลดลงรวม 5 ล้านบาท วิเคราะห์  Gap Analysis และแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานคดี

งบประมาณ : ล้านบาท น าเสนอแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานคดีต่อผู้บริหารสายงาน

ด าเนินการตามแนวทางท่ีผ่านความเห็นชอบ

วิเคราะห์และประเมินผล

12. โครงการพัฒนาศักยภาพของส้านักงานเขต

Outcome : รายได้รวมของทุกส านักงานเขตรองรับค่าใช้จ่าย

Output : รายได้รวมของทุกส านักงานเขตสูงกว่าค่าใช้จ่าย ร้อยละ 5

งบประมาณ : ล้านบาท เตรียมการ : ปรับปรุงขั นตอนการท างานด้าน operation ของสาขา (การเบิกค่าใช้จ่าย/ปิดบัญชี)

เตรียมการ : ปรับปรุงขั นตอนการท างานด้าน operation ของสาขา (การจัดซื อจัดจ้าง/การตรวจรับ)

ค่าธรรมเนียม : ก าหนดเป้าหมายและส่ือสารอธิบายกับสาขา

ค่าธรรมเนียม : ทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน

รายได้จากการเก็บหนี  : ก าหนดเป้าหมายและส่ือสารอธิบายกับสาขา

รายได้จากการเก็บหนี  : ทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน

แผนงาน/โครงการ

เตรียมการ : พัฒนาความรู้ เพ่ิมทักษะของบุคลากร 

เตรียมการ : จัดท างบการเงิน Profit Center ของสาขา

เตรียมการ : เพ่ิมประสิทธิในการติดตามหนี ของสาขา

ค่าธรรมเนียม :  ส่ือสารการตลาด ผลิตภัณฑ์ พัฒนาธุรกิจ

ค่าธรรมเนียม : รายงานผล

รายได้จากการเก็บหนี  : ด าเนินการติดตามหนี 

รายได้จากการเก็บหนี  : รายงานผล
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Outcome : รายได้จากธุรกิจใหม่ เช่น Referral program ส าหรับ ประกันภัย /ประกันชีวิต และอ่ืนๆ 2 ล้านบาท จัดตั งทีมงานและศึกษาแนวทางการสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่

Output : รายได้จากธุรกิจใหม่ เช่น Referral program ส าหรับ ประกันภัย /ประกันชีวิต และอ่ืนๆ 2 ล้านบาท น าเสนอแนวทางการด าเนินธุรกิจใหม่ต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจ

งบประมาณ : ล้านบาท มีข้อตกลงร่วมกันในการด าเนินธุรกิจระหว่าง บสย. และหน่วยงานพันธมิตร

ก าหนดกระบวนท างานส าหรับธุรกิจใหม่

ทดลองด าเนินการธุรกิจใหม่ และ kick off ตามแผนงาน

14. โครงการ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Branding)

Outcome : ผู้รับจ้าง จัดท า น าเสนอแผนการปรับภาพลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ และคู่มือการใช้งาน

จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ใหม่ของ บสย.

Output : ทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน

ส ารวจการรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่ 

ด าเนินการปรับปรุง ส านักงานใหญ่ /สาขา ให้สอดคล้องกับการปรับภาพลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ใหม่ของ บสย.

งบประมาณ : 17 ล้านบาท

15. โครงการ พัฒนาระบบค ้าประกันสินเช่ือ (Core Guarantee System: CGS) ระยะท่ีสอง

Outcome : ระบบมีการปรับแต่งและเพ่ิมเติม Function หรือ Feature ให้สอดคล้องกับความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไป กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง

Output : เช่ือมต่อกับระบบงานเดิม 1 ระบบ หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ 1 ผลิตภัณฑ์ จัดท าแผนบริหารโครงการ

งบประมาณ : 22.5 ล้านบาท การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

พัฒนาระบบ

อบรมผู้ใช้งาน ทดสอบ UAT และน าระบบขึ นใช้งานจริง

1. ผู้บริหารและพนักงาน บสย. มีการรับรู้เก่ียวกับภาพลักษณ์ใหม่ของ บสย. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. ผลส ารวจการรับรู้ภายนอกเก่ียวกับภาพลักษณ์ใหม่ของ บสย. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

1. ตราสัญลักษณ์ใหม่ของ บสย. (Logo) พร้อมคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์

2. แผนการส่ือสารภาพลักษณ์ใหม่ทั งภายในและภายนอกองค์กร

3. รายงานผลการส ารวจการรับรู้

13. โครงการ สร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ (เช่น ประกันชีวิต Fee/Com Product บัตรเครดิตเพ่ือธุรกิจและรายได้จาก 

Products อ่ืนๆ)

แผนงาน/โครงการ



แผนปฏิบัติการ และงบประมาณประจ าปี 2565
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

16. โครงการจัดหาระบบเพ่ือบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

Outcome :

อบรมกฏหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ PDPA 

จัดหาและพัฒนาระบบ

Output : น านโยบาย คู่มือ และข้อมูลด้านข้อมูลส่วนบุคคลมาท าการ Implement ลงระบบต่างๆ

อบรมผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ ทดสอบ UAT และน าระบบขึ นใช้งานจริง

งบประมาณ : 95 ล้านบาท

โครงการสาคัญตามแผนแม่บทต่างๆ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

โครงการตาม CG & CSR Master Plan

17. โครงการพัฒนาการก้ากับดูแลท่ีดีตามมาตรฐานสากล

Outcome : จัดท า TOR โครงการและจัดจ้างท่ีปรึกษา

จัดเตรียมข้อมูล (As is) ให้แก่ท่ีปรึกษา

Output : ประชุมร่วมกับท่ีปรึกษาเพ่ือจัดท า และปรับปรุงนโยบายฯ

น าเสนอนโยบายฯ ต่อคณะกรรมการ

งบประมาณ : 2.5 ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ

จัดท า TOR 

แผนงาน/โครงการ

การปฏิบัติงานและการจัดการด้านการก ากับดูแลท่ีดีและการน าองค์กรของ บสย . มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

 คะแนน Enabler 1 เพ่ิมขึ นร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า

มีนโยบายและแนวทางท่ีเป็นระบบปฏิบัติอย่างท่ัวถึง สม่ าเสมอ และได้ผลลัพธ์ตามท่ีก าหนด (คะแนน 

Enabler 1 เพ่ิมขึ นร้อยละ 10)

ระบบสามารถช่วยให้การปฏิบัติงาน ให้บริการ และใช้ข้อมูลจากระบบต่างๆ ของ บสย . ให้สอดคล้องตาม 

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 โดยเช่ือมต่อกับระบบได้ร้อยละ 70

บสย. สามารถ รับรู้ถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีทาง บสย. มีอยู่ และสามารถก าหนด กระบวนการ และ นโยบาย 

ในการจัดเก็บ ใช้งาน และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562



แผนปฏิบัติการ และงบประมาณประจ าปี 2565
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

18. โครงการกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน

Outcome : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 กิจกรรมให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs 

Output : จัดการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ ชุมชนในเขตพื นท่ีปฎิบัติการ

การจัดกิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

ถอดบทเรียนการด าเนินธุรกิจจากความส าเร็จของผู้ประกอบการ บสย.

งบประมาณ : ล้านบาท กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ด้านการเงิน และการด าเนินธุรกิจ (สถานศึกษา)

โครงการศูนย์ท่ีปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center)

โครงการตาม Stakeholders & Customer Management Master Plan

19. โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Outcome : การส่ือสารถ่ายทอดการมุ่งเน้นหรือบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Output : ระดับการรับรู้และระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 85 การทบทวน ประเมินผล และปรับปรุงแผน

งบประมาณ : ล้านบาท การส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การจัดท าแผนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ติดตามและสรุปผลการด าเนินกิจกรรม

โครงการตาม Digital Technology Master Plan

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการแพลตฟอร์มเพ่ือใช้เป็น Financial gateway 

โครงการจัดเตรียมฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาระบบ TCG Data Management Platform 

โครงการพัฒนาระบบค ้าประกันสินเช่ือ (CGS) ระยะท่ีสอง

โครงการจัดหาระบบเพ่ือบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 

[โครงการเดียวกับยุทธศาสตร์ท่ี 4]

[โครงการเดียวกับยุทธศาสตร์สนับสนุน]

[โครงการเดียวกับยุทธศาสตร์สนับสนุน]

แผนงาน/โครงการ

 [โครงการเดียวกับยุทธศาสตร์ท่ี 2]

การด าเนินงานตามแผนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

[โครงการเดียวกับยุทธศาสตร์ท่ี 3]

1. มีแผนการสร้างกิจกรรมทั งภายในและภายนอกองค์กร

2. จ านวนกิจกรรม CSR 14 ครั ง

3. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมโดยรวม จ านวน 200 ราย

มีระดับการรับรู้และระดับความพึงพอใจเฉล่ียในการจัดกิจกรรมระดับ 4 และระดับ 5 (ค านวณรวมกัน) ไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 85
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โครงการตาม KM & Innovation Management Master Plan

20. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมท่ีมุ่งเน้นการจัดการความรู้และนวัตกรรม

Outcome : พนักงานมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามค่านิยมตั งแต่ร้อยละ 70 ขึ นไป

Output :

งบประมาณ : 3 ล้านบาท ประเมินผลลัพธ์ และน าผลส ารวจท่ีได้ไปปรับปรุงแผนในปีถัดไป

21. โครงการพัฒนาและขับเคล่ือนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ บสย.

Outcome :

Output : มีองค์ความรู้ท่ีได้จากฐานข้อมูล VoC เพ่ือน ามาใช้การจัดการพัฒนานวัตกรรม 1 องค์ความรู้ จัดท าฐานข้อมูล VoC 

งบประมาณ : 2.5 ล้านบาท การส่ือสารเพ่ือสร้างความตระหนักความเข้าใจแรงจูงใจและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร

การทบทวนนโยบายฯ การวางระบบ CPQI, Innovation Management และการจัดการโครงการนวัตกรรม

โครงการตาม Human Capital Management Master Plan

22. โครงการจัดท้าโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรรองรับการเป็น FA

Outcome : คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในการน าความรู้ไปให้ค าปรึกษาแก่ SMEs รวบรวมและแบ่งกลุ่มทักษะและระดับท่ีต้องการพัฒนา FA

Output :

ประเมินผลการพัฒนา

งบประมาณ : ล้านบาท สรุปผลประจ าปี

การสร้างความตระหนัก (Aware) 

การสร้างสภาพแวดล้อม /กลไก เพ่ือให้สนับสนุนต่อการด าเนินการ (Align) 

การปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของพนักงาน (Adopt) 

การปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การพัฒนาชุมชนนักปฎิบัติ 

ด าเนินการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ

มีผลการส ารวจการรับรู้ค่านิยมตัว T = True Innovative financial partner for SMEs ตั งแต่ร้อยละ 70 

ขึ นไป

การทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูล VoC ตามผลิตภัณฑ์ /บริการ และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

Innovation Portfolio

การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้า FA Academy ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ จ านวนบุคลากรร้อยละ

 60 ผ่านเกณฑ์การประเมินคะแนน ≥ ร้อยละ 70


