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ยุทธศาสตร์ด้าน Stakeholder Management ปี 2565 – 2569

วิสัยทัศน์
การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจของ บสย. 

และมุ่งเน้นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบรหิารจัดการผู้มีส่วนได้สว่นเสีย
2. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการผู้มีสว่นได้สว่นเสียให้มปีระสทิธิภาพ 
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจดัการผู้มีส่วนได้สว่นเสีย
4. ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจดัการผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
Credit Accelerator

ร่วมกับสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตร
ขยายปริมาณการค ้าประกันสินเชื่อโดย
สามารถเข้าถึงกลุ่ม SMEs เป้าหมาย

ตาม Segmentation ได้มากขึ น

ยุทธศาสตร์ที่ 2
SMEs Growth Companion

พัฒนาองค์ความรู้และโอกาสทางธุรกิจ
ให้กับ SMEs และผู้ประกอบการ
รายย่อย เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
Financial Gateway

พัฒนาการให้บริการในรูปแบบ Digital 
Platform เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง 
SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงนิทุนโดยเชื่อมต่อกับ 
Platform การให้บริการสินเชื่อของสถาบัน

การเงินและขยายผลการค ้าประกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
Stakeholder Management
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกกลุ่ม



ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร
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ยุทธศาสตร์ด้าน Stakeholder Management ปี 2565 – 2569

ปี 
2563-65

ปี 
2566-67

ปี 
2568-69

บสย. 2.0
Credit Accelerator

เพิม่รปูแบบการค ้าประกนัทีห่ลากหลาย
และบรกิารใหค้ าปรกึษาใกลช้ดิลกูคา้

บสย. 4.0
Credit Facilitator

เพิม่บทบาทเป็นผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู
ของ SMEs

บสย. 3.0
Credit Enhancer

เป็นตวักลางเชือ่มโยงแหลง่เงนิทนุ
เพือ่เพิม่โอกาสเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ

เป็นศนูยก์ลางการเชือ่มโยง
เงนิทนุและโอกาสทางธรุกจิ
แหง่ชาตใิหแ้ก ่SMEs เพือ่
การเตบิโตทีย่ั่งยนื

วสิยัทศัน ์SM :การบรหิารจัดการผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่สนับสนุนการขับเคลือ่นพันธกจิของ บสย. และมุง่เนน้ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการลกูคา้ SM

1. Credit 
Accelerator

• ขยายปรมิาณการค ้าประกนัสนิเชือ่ 

Commercial Product และพัฒนารปูแบบทีม่ ี

Margin มากขึน้
• ขยายฐานลกูคา้เจาะกลุม่ 

Segmentation/Non-Bank

• ขยายปรมิาณการค ้าประกนัสนิเชือ่ 

Commercial Product และพัฒนารปูแบบทีม่ ี

Margin มากขึน้
• ขยายฐานลกูคา้ผา่น On-line Platform 

/Financial Gateway

• ขยายปรมิาณการค ้าประกนัสนิเชือ่ 

Commercial Product และพัฒนารปูแบบทีม่ี

Margin มากขึน้
• พัฒนาการใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูเพือ่ตอบสนอง

ความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้

2. SMEs Growth 
Companion

• สรา้งความรูท้างการเงนิและการประกอบธรุกจิ • สรา้งความรูท้างการเงนิและการประกอบธรุกจิ • สรา้งความรูท้างการเงนิและการประกอบธรุกจิ

3. Financial 
Gateway

• พัฒนาระบบแพลตฟอรม์ Financial Gateway 

ในรปูแบบ Online Website และ Mobile 

Application

• น าระบบแพลตฟอรม์ Financial Gateway ที่

พัฒนาไปใชร้องรับธรุกรรมค ้าประกนัทีเ่พิม่ขึน้

และสามารถตอ่ยอดการเชือ่มโยงบรกิารอืน่ๆ 

ใหค้รบวงจร

• น าระบบแพลตฟอรม์ Financial Gateway ที่

พัฒนาไปใชร้องรับธรุกรรมค ้าประกนัทีเ่พิม่ขึน้

และสามารถตอ่ยอดการเชือ่มโยงบรกิารอืน่ๆ

ใหค้รบวงจร

4. Stakeholder 
Management

• ด าเนนิการรว่มกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคญัใน

การสรา้งประโยชนแ์ละมลูคา่เพิม่ใหแ้กอ่งคก์ร
• สรา้งความสมัพันธก์บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ครอบคลมุทกุกลุม่

• ด าเนนิการรว่มกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคญัใน

การสรา้งประโยชนแ์ละมลูคา่เพิม่ใหแ้กอ่งคก์ร
• สรา้งความสมัพันธก์บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ครอบคลมุทกุกลุม่

• ด าเนนิการรว่มกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีส่ าคญั

ในการสรา้งประโยชนแ์ละมลูคา่เพิม่ใหแ้ก่

องคก์ร
• สรา้งความสมัพันธก์บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ครอบคลมุทกุกลุม่
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ยุทธศาสตร์ด้าน Stakeholder Management ปี 2565 – 2569

ยุทธศาสตร์ SM กลยุทธ์ SM แผนงาน (13 โครงการ) ตัวชี้วัดแผนงาน ปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Credit 
Accelerator

1.1 ขยายปริมาณการค้ าประกันสินเชื่อ Commercial 
Product และพัฒนารูปแบบที่มี Margin มากขึน้

1.1.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ าประกันสนิเชื่อ 
(พบ.)

1. วงเงินค้ าประกันโครงการรัฐ (ลบ.)* ไม่รวมโครงการตาม พ.ร.ก. 
ฟื้นฟู

2. วงเงินค้ าประกันโครงการท าเอง (ลบ.)
3. จ านวน Non-Bank ค้ าเพิ่มขึ้น (ราย) ** ขึ้นอยู่กับการแก้ไขกฎ

กระทรวงการคลัง
4. รายได้สุทธิจากการค้ าประกัน (ลบ.)

1.2 ขยายฐานลกูค้าเจาะกลุ่ม Segmentation/
Non-Bank

1.1.2 โครงการศึกษาแนวทางขอเพิ่มทุนจากรัฐ
(กอ.)

1. ผลการศึกษาและแนวทางการเพิ่มทุนตามนโยบายและความ
เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 SMEs 
Growth Companion

2.1 สร้างความรู้ทางการเงินและการประกอบธุรกิจ 2.1.1 โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการ 
(สพ.)

1. จ านวนรายผู้เข้าร่วมอบรม 
2. ผู้เข้าร่วมการอบรมพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ระดับ 4 ขึ้นไป (ร้อย

ละของผู้ตอบแบบสอบถาม)

2.1.2 โครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs 
(สพ.)

1. จ านวนผู้เข้ารบัค าปรึกษา
2. ผู้ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือปรับโครงสร้างหนี้ ของจ านวนผู้

ได้รับค าปรึกษาทั้งหมดในแต่ละปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
Financial Gateway

3.1 พัฒนาระบบแพลตฟอร์ม Financial Gateway ใน
รูปแบบ Online Website และ Mobile 
Application

3.1.1  โครงการพัฒนาระบบการใหบ้ริการ
แพลตฟอร์มเพื่อใช้เป็น Financial 
Gateway (พบ./กอ./พด.)

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนแนวทางตาม
นโยบายและการพิจารณาตามแผน
ยุทธศาสตร์หลักขององค์กร

1. ความส าเร็จในการพัฒนา platform เชื่อมโยง Bank (%)
2. ยอดอนุมตัิค้ าประกันผา่น Online Platform (ลบ.) *

- Product รัฐ*
- Product/Service อื่น 

* ยอดอนมุัติค้ าประกันผ่าน Pilot Bank (ประมาณ 50% ของค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง) ที่เชื่อมโยงอนุมัติค้ าประกันผ่าน online  (API) จ านวน 4 
แห่ง ประกอบด้วย SME Bank, GSB, TCR, K Bank
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ยุทธศาสตร์ด้าน Stakeholder Management ปี 2565 – 2569

ยุทธศาสตร์ SM กลยุทธ์ SM แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน ปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
Stakeholder
Management

4.1 ด าเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส าคัญในการสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่องค์กร

4.1.1 โครงการจัดเตรียมฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบ TCG Data 
Management Platform (พด./คณะท างาน TCG Data 
Management)

1. ความส าเร็จในการพัฒนา platform เชื่อมโยง Bank (%)
2. ยอดอนุมตัิค้ าประกันผา่น Online Platform (ลบ.)

4.1.2 โครงการจัดเก็บข้อมูลลกูค้าโครงการ Micro Entrepreneurs ปี 
2563-2564 (พค)

1. ระบบ TCG Data Management สนับสนนุการออก Product 

4.1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิผลการเก็บหนี้ (บน.) 1. จ านวนเงินเก็บหนี้รวม

4.1.4 โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Branding) (สอ.) 1. อัตราการรับรู้ (Brand Awareness)

4.1.5 โครงการจัดท าโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรรองรับการเป็น FA
(ทบ.)

1. การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้า FA Academy ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์

2. การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายส าหรับทักษะที่ส าคัญในอนาคต

4.1.6 โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (สอ.) 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

4.1.7 โครงการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล (กจ. 
และ บส.)

1. ระดับการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการด้านการ
ก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร

4.1.8 แผนการพัฒนาผู้น า (Leadership Academy) (ทบ.) 1. ผู้บริหารที่เข้าร่วมพัฒนาผู้น าที่ผา่นเกณฑ์ประเมิน

4.1.9 แผนการเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน (ทบ.) 1. ความพึงพอใจของพนักงาน 
2. อัตราการลาออก 

4.2 สร้างความสัมพันธ์กับผู้มสี่วนได้     
ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่ม

4.2.1 โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ทุกฝ่ายงานที่
ดูแล Stakeholder)

1. ระดับการรับรู้และระดับความพึงพอใจ 
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กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4

กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานปี 2565 – 2569
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4.2 สร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ครอบคลุมทุกกลุ่ม

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

4.2.1 โครงการ
สร้างความ 
สัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้สว่นเสีย

1. การสื่อสารถ่ายทอดการมุ่งเน้นหรือบริหารจัดการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกส่วนงาน
รวมถึงหน่วยงานภายนอกอื่นที่เกี่ยวขอ้ง

2.5 2.5

2. การด้าเนินงานตามแผนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(แผนปฏิบัติการประจ้าปี) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3. การทบทวน ประเมินผล และปรับปรุงแผน(ถ้าม)ี ของ
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 5

4. การส้ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ พร้อมผลประเมินความพึงพอใจ 3 3 4

5. การจัดท้าแผนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย(แผนปฏิบัติการประจ้าปี) ของปีถัดไป 1 2 2

6. ติดตามและสรุปผลการด้าเนินกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.5 2.5 2.5 2.5

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 4
ค่าเป้าหมาย

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ระดับการรับรู้และระดับความพึงพอใจเฉลี่ยใน
การจัดกิจกรรมระดับ 4 และระดับ 5

> 85% > 85% > 87% > 87% > 87%



• ผลิตภัณฑ์ค้ าประกัน
ตอบสนองนโยบายของรัฐ
• เพิ่มประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานของ บสย. ให้
บรรลุเป้าหมาย
• ได้รับการสื่อสารการรายงาน

ผลถูกต้องทันเวลา
• จัดสรรจ านวนเงินงบประมาณ

ประจ าปี ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

• ปฏิบัติงาน โปร่งใส 
บรรลุเป้าหมาย
• มีความสัมพันธ์ดี 
ได้รับการสนับสนุนใน
การท างาน
• สภาพแวดล้อม
สวัสดิการ ความมั่นคง
• ได้รับการพัฒนา
ทักษะ

• ต้องการให้ บสย. 
สามารถตอบสนอง
นโยบายของรัฐ
• ต้องการให้มีระบบการ

บริหารและการก ากับ
กิจการที่ดี
• ต้องการให้ผล

ด าเนินงานของ บสย. 
บรรลุตามเป้าหมาย

ด าเนินการเป็นไป
ตามข้อตกลงที่
ก าหนด

• ได้รับประเด็นข่าวสาร
ที่น่าสนใจ ทันต่อ
เหตุการณ์ 
• ได้รับข้อมูลข่าวสารที่
รวดเร็ว ครบถ้วน 
ถูกต้อง

• ความรูพ้ื้นฐานในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน
• การได้รับค าปรกึษาในการ
ประกอบอาชีพ

• ได้รับอนุมัติสินเชื่อผ่านการ
ค้ าประกันของ บสย. ที่ง่าย 
รวดเร็ว วงเงินที่เพียงพอ 
อัตราค่าธรรมเนียมเหมาะสม
• ได้รับความรู้และค าปรกึษา
ในการด าเนินธุรกิจและขอ
สินเชื่อ

• ต้องการผลิตภัณฑ์ค้ าประกันที่
สอดคล้องกับนโยบายสินเชื่อและ
ลูกค้าเป้าหมายของสถาบัน
การเงิน
• กระบวนการท างานรว่มกันที่
สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน 
ตามที่ตกลงร่วมกัน

ลูกค้า คู่ค้า

ผู้ก าหนด
นโยบาย/

งบประมาณ 

บุคลากร
บสย. ผู้ถือหุ้น

ผู้ส่ง
มอบ 

สื่อมวล 
ชน 

ชุมชน/
สังคม 

คู่ความ
ร่วมมือ 

ความรว่มมือใน
การช่วยเหลือ
SMEs ในการ
เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและมี
ความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจ

วัตถุประสงค์ขอบเขต
1. เพื่อให้การบริหารจัดการผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี
ของ บสย. มีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียอย่างเหมาะสม
2. เพื่อสร้างความสมัพันธอ์ันดีกับผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย
3. เพื่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนนุในการ
ด าเนินงานของ บสย. 

วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประเด็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับองค์กร

ที่มาของประเด็นความต้องการ
• การส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีโดยฝ่ายที่ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี
• ประสบการณ์ในการด าเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• การส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีโดยบริษัทภายนอก


