การรายงานความคืบหน้ าและผลความสําเร็จของโครงการประจําปี 2561 (ไตรมาสที 1 )

ขึนตรงกรรมการผูจ้ ดั การ (ฝ่ ายกิ จการสาขากลาง)
1

โครงการขยายสินเชือคุณภาพ
ระยะเวลาโครงการ : 1 ม.ค.61 - 31 ธ.ค.61

ด้านสินเชือ
1 เงินให้สนิ เชือค้างปลายงวด 103,342 ลบ.
2 ยอดเบิกจ่ายรวม
32,500 ลบ.
3 จํานวนรายลูกค้า
10,660 ราย
4 ระยะเวลาพิจารณาสินเชือวงเงินไม่เกิน 15 ลบ.
ภายใน 30 วัน
5 Yield ส/ช รวม 5.57%

ด้าน NPLs
1 NPLs คงเหลือสุทธิสนปี
ิ
15,100 ลบ.
2 สัดส่วน NPLs ต่อเงินให้สนิ เชือ 14.61%
3 สัดส่วน NPLs ของสินเชือปล่อยใหม่ตงแต่
ั ปี 2558
ไม่เกิน 5%
4 NPLs ของสินเชือปล่อยใหม่ในปีดําเนินการปจั จุบนั
ไม่เกิน 0.25%
ด้านพัฒนาระบบงาน กระบวนการทํางาน
1 ปรับปรุงกระบวนการอํานวยสินเชือ ตามข้อ
เสนอแนะของทีปรึกษาและหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านพัฒนาผูป้ ระกอบการ
1 ผูป้ ระกอบการ SMEs ทีได้รบั การพัฒนา 6,000 ราย
2 จํานวนเงินทีเข้าร่วมทุนและเงินทุนในระบบ
Eco System 500 ลบ.

1. จํานวนเงินให้สนิ เชือทีลูกค้าเบิกจ่ายในปี 2561
ไม่น้อยกว่า 70% ของเป้าหมายเบิกจ่ายของกลุ่มงานฯ
2. NPLs ของสินเชือทีปล่อยใหม่ ไม่เกิน 0.25%

0

0 0 2

ผลความสําเร็จ ตามตัวชีวัด (ม.ค.-มี.ค.61)
3 ปี 59 - 61

9

แล้วเสร็จ

ผลการดําเนิ นงาน (ม.ค.-มี.ค.61)

2 ปี 60 - 61

ตัวชีวัด /เป้ าหมายความสําเร็จทังโครงการ
ล่าช้า

ยุทธศาสตร์/เป้ าหมายองค์กร
ตัวชีวัดยุทธศาสตร์องค์กร

โครงการ

ตามแผน

โครงการ แยกตามกลุ่มงาน/สายงาน

11

ไม่ได้ขออนุมตั ิ MD
ชะลอโครงการ

โครงการประจําปี 2561 รวม ทังสิ น

หน่ วย : ล้านบาท
ม.ค.-มี.ค.61

1

ทําได้

ดําเนิ นงาน

ลงทุน

งบประมาณจัดสรร
รวมทังสิน

ดําเนิ นงาน

133,137,800.00 232,350,000.00 365,487,800.00

ลงทุน

19,525,000.00

ใช้จริง / ใช้จริง /
วงเงิน งบจัดสรร
งบฯ
%
%

ใช้จริง
รวมทังสิน

ดําเนิ นงาน

1,250,000.00 20,775,000.00

ลงทุน

2,212,568.65

216,996.00

รวมทังสิน

2,429,564.65

0.66% 11.69%

0 0

1 0 0 0 0 0 0
ความคืบหน้าช่วง : ม.ค.-มี.ค.61
1. กรรมการผูจ้ ดั การ ลงพืนทีประชุมมอบนโยบาย สาขาขอนแก่น
2. จัดประชุมมอบแนวทางการดําเนินงานไตรมาส1 ของสายงานสาขา1
3. สัมมนาเชิญชวนผูป้ ระกอบการรับฟงั การเสนอสินเชือธนาคาร
จังหวัดกําแพงเพชร ยะลา นครนายก และนครปฐม (จํานวน 4 ครัง)
4. เดินทางพบผูป้ ระกอบการในพืนทีจังหวัดราชบุร ี เพชรบุร ี ประจวบคีรขี นั ธ์
พระนครศรีอยุธยา และภูเก็ต (จํานวน 4 ครัง)
5. ประชุมติดตามการให้สนิ เชือแก่ชุมชนเขาสวนกวาง และเร่งรัดสินเชือ
กองทุน SMEs ตามแนวประชารัฐ ณ จังหวัดขอนแก่น
6. ประชาสัมพันธ์สนิ เชือธนาคาร จังหวัดนครปฐม / ประชาสัมพันธ์ธนาคาร
"วายุภกั ษ์สมั พันธ์" จังหวัดแพร่ / สนับสนุนจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียว
หนาวลมห่มฟ้าริมผาสีชมพู จังหวัดพิษณุโลก (จํานวน 3 ครัง )

เป้า

กรอบงบประมาณ

15.00
สถานะโครงการ : เป็นไปตามแผน
OutPut / Outcome : ได้ตามเป้าหมาย
1. ยอดเบิกจ่าย จํานวน 4,026.4 ลบ. จํานวนลูกค้า 1,428 ราย
2. New NPLs ของสินเชือทีปล่อยใหม่ ปี 2561 = 0%

7. ฝ่ายกิจการสาขากลาง ร่วมกับสาขา ลงสํารวจพืนทีจัดทําแนวทางการพัฒนา
ผูป้ ระกอบการท่องเทียวชุมชน จังหวัดแพร่, น่าน, เชียงราย และกระบี
(จํานวน 2 ครัง)
8. สัมมนา "ร่วมจิบกาแฟ แชร์ประสบการณ์บอกกล่าวข่าว สินเชือดอกเบียตํา"
เขต 11
9. สัมมนา "สินเชือ Factoring" แก่ผปู้ ระกอบการ จังหวัดนครราชสีมา เชียงราย
พระนครศรีอยุธยา และกระบี (จํานวน 4 ครัง)
10. ฝ่ายกิจการสาขากลาง ประชุมเพือรับนโยบายและแผนงานการสํารวจ
และประเมินศักยภาพแหล่งชุมชนเป้าหมายทัง 77 จังหวัด
11. ฝ่ายกิจการสาขากลาง ประชุม "ติดตามผลดําเนินงานและรายงานความ
คืบหน้า" สํานักงานใหญ่
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การรายงานความคืบหน้ าและผลความสําเร็จของโครงการประจําปี 2561 (ไตรมาสที 1 )

โครงการจัดหาระบบ ERP (ระบบบัญชี
ธนาคาร FMIS และระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล HRMS )
ระยะเวลาโครงการ 1 ม.ค.61 - 31 ธ.ค.61

ด้านพัฒนาระบบงาน กระบวนการทํางาน
ปรับปรุงกระบวนการอํานวยสินเชือ ตามข้อเสนอแนะ
ของทีปรึกษาและหน่วยงานกํากับดูแล

จัดหาระบบแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 1/2561
ติดตังแล้วเสร็จและใช้งานจริงภายใน ไตรมาส 1/2562

โครงการค่าธรรมเนียมคําประกันสินเชือ
พิเศษ รองรับ โครงการสินเชือสนับสนุน
ธุรกิจท่องเทียวและผูป้ ระกอบการท่องเทียว
ชุมชน
ระยะเวลาโครงการ 1 ม.ค.61 - 31 ธ.ค.61
โครงการใหม่

ด้านสินเชือ
1 เงินให้สนิ เชือค้างปลายงวด 103,342 ลบ.
2 ยอดเบิกจ่ายรวม
32,500 ลบ.
3 จํานวนรายลูกค้า
10,660 ราย
4 ระยะเวลาพิจารณาสินเชือวงเงินไม่เกิน 15 ลบ.
ภายใน 30 วัน
5 Yield ส/ช รวม 5.57%

1.สนับสนุนด้านการท่องเทียว ช่วยผูป้ ระกอบการได้
2,500 ราย
2.Soft Loan (เครืองจักร) ผูป้ ระกอบการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน 400 ราย ค่าเฉลีย 5 ลบ./ราย

3 ปี 59 - 61

ผลความสําเร็จ ตามตัวชีวัด (ม.ค.-มี.ค.61)

ทําได้

ดําเนิ นงาน

ลงทุน

0.00

งบประมาณจัดสรร
รวมทังสิน

40.00

สถานะโครงการ :
OutPut / Outcome :

0 0 0 0 0 0 0
ความคืบหน้าช่วง : ม.ค.-มี.ค.61
อยูร่ ะหว่างดําเนินงานตามโครงการ

เป้า

กรอบงบประมาณ
ดําเนิ นงาน

133,137,800.00 232,350,000.00 365,487,800.00

0 0 0 0 0 0 0
ความคืบหน้าช่วง : ม.ค.-มี.ค.61
อยูร่ ะหว่างดําเนินงานตามโครงการ

สายงานบริ หารความเสียง (ฝ่ ายบริ หารความเสียง บสย.)
3

แล้วเสร็จ

ผลการดําเนิ นงาน (ม.ค.-มี.ค.61)

2 ปี 60 - 61

ตัวชีวัด /เป้ าหมายความสําเร็จทังโครงการ

ขึนตรงกรรมการผูจ้ ดั การ (โครงการ Core Business)
2

โครงการ

ล่าช้า

ยุทธศาสตร์/เป้ าหมายองค์กร
ตัวชีวัดยุทธศาสตร์องค์กร

ตามแผน

โครงการ แยกตามกลุ่มงาน/สายงาน

11

ไม่ได้ขออนุมตั ิ MD
ชะลอโครงการ

โครงการประจําปี 2561 รวม ทังสิ น

หน่ วย : ล้านบาท
ม.ค.-มี.ค.61

49.00
สถานะโครงการ :
OutPut / Outcome :
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1,250,000.00 20,775,000.00
0.00
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ใช้จริง / ใช้จริง /
วงเงิน งบจัดสรร
งบฯ
%
%

ใช้จริง
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การรายงานความคืบหน้ าและผลความสําเร็จของโครงการประจําปี 2561 (ไตรมาสที 1 )

โครงการผลิตภัณฑ์ D ติดปีก SMEs 4.0
ระยะเวลาโครงการ 1 ม.ค.61 - 31 ธ.ค.61

ด้านสินเชือ
1 เงินให้สนิ เชือค้างปลายงวด 103,342 ลบ.
2 ยอดเบิกจ่ายรวม
32,500 ลบ.
3 จํานวนรายลูกค้า
10,660 ราย
4 ระยะเวลาพิจารณาสินเชือวงเงินไม่เกิน 15 ลบ.
ภายใน 30 วัน
5 Yield ส/ช รวม 5.57%

1.วงเงินโครงการรวมทุกผลิตภัณฑ์สนิ เชือใน
ปี 2561 ทีออกใหม่ หรือปรับปรุงจากผลิตภัณฑ์
สินเชือเดิม
40,000 ลบ.
2.ยอดเบิกจ่ายจากผลิตภัณฑ์สนิ เชือรวม
ณ สินปี 2561
32,500 ลบ.
3.สัดส่วนยอดการเบิกจ่าย/วงเงินโครงการรวม
ทุกผลิตภัณฑ์สนิ เชือในปี 2561 ร้อยละ 70

ผลความสําเร็จ ตามตัวชีวัด (ม.ค.-มี.ค.61)
3 ปี 59 - 61

แล้วเสร็จ

ผลการดําเนิ นงาน (ม.ค.-มี.ค.61)

2 ปี 60 - 61

ตัวชีวัด /เป้ าหมายความสําเร็จทังโครงการ

สายงานการตลาดและนโยบายภาครัฐ (ฝ่ ายพัฒนาผลิ ตภัณฑ์)
4

โครงการ

ล่าช้า

ยุทธศาสตร์/เป้ าหมายองค์กร
ตัวชีวัดยุทธศาสตร์องค์กร

ตามแผน

โครงการ แยกตามกลุ่มงาน/สายงาน

11

ไม่ได้ขออนุมตั ิ MD
ชะลอโครงการ

โครงการประจําปี 2561 รวม ทังสิ น

หน่ วย : ล้านบาท
ม.ค.-มี.ค.61

วันที 28 ธ.ค. 60
- ออกคําสังโครงการสินเชือเพือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
(Local Economy Loan) คําสังที 132/2560 วงเงินโครงการ 50,000 ลบ.
สัง ณ วันที 28 ธ.ค.60 มีผลบังคับใช้ ณ วันที 19 ธ.ค..60 สินสุดรับคําขอกู้
18 ธ.ค.61
ความคืบหน้าช่วง : มกราคม 2561
วันที 11 ม.ค. 61
- ประชุมร่วมกับสภาหอการค้าไทย เวลา 10.30 - 12.00 น.
- ประชุมร่วมกับกระทรวงการท่องเทียว เวลา 13.00 - 16.00 น.
- ร่วมงานสัมมนาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เวลา 13.30 - 16.00 น.
วันที 17 ม.ค. 61
- ประชุมเรือง Closed-loop payments ห้องบุษราคัม เวลา 13.30 - 16.30 น.

1

ทําได้

ดําเนิ นงาน

ลงทุน

งบประมาณจัดสรร
รวมทังสิน

ดําเนิ นงาน

133,137,800.00 232,350,000.00 365,487,800.00

1 0 0 0 0 0 0
ความคืบหน้าช่วง : ม.ค.-มี.ค.61
วันที 15 ส.ค. 60
- ออกคําสังโครงการสินเชือสนับสนุนธุรกิจท่องเทียวและผูป้ ระกอบการ
ท่องเทียวตามคําสังที 70/2560 วงเงินโครงการ 7,500 ลบ. สัง ณ
วันที 15 ส.ค.60 มีผลบังคับใช้ ณ วันที 16 ส.ค.60 สินสุดรับคําขอกู้
วันที 15 ส.ค.61
วันที 4 ธ.ค. 60
- ออกคําสังโครงการสินเชือ Smart Factoring บัญชีเดียว คําสังที 124/2560
วงเงินโครงการ 4,000 ลบ. สัง ณ วันที 4 ธ.ค.60 มีผลบังคับใช้ ณ
วันที 21 พ.ย.60
- ออกคําสังโครงการสินเชือสร้างอาชีพวัยเก๋า คําสังที 125/2560
วงเงินโครงการ 1,000 ลบ. สัง ณ วันที 4 ธ.ค.60 มีผลบังคับใช้ ณ
วันที 21 พ.ย.60

เป้า

กรอบงบประมาณ

2.50
สถานะโครงการ : เป็นไปตามแผน
OutPut / Outcome : ได้ตามเป้าหมาย
1.เดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 วงเงินโครงการผลิตภัณฑ์สนิ เชือรวม 70,500 ลบ.
2.เดือน ม.ค. - มี.ค. 2561 มียอดเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์สนิ เชือรวม 1,185.11 ลบ.
3.สัดส่วนยอดการเบิกจ่าย/วงเงินโครงการรวม ร้อยละ 1.68
โครงการสินเชือสนับสนุนธุรกิจท่องเทียวและผูป้ ระกอบการท่องเทียวชุมชน
วงเงินโครงการ 7,500 ลบ.
โครงการสินเชือ Smart Factoring บัญชีเดียว
วงเงินโครงการ 4,000 ลบ.
โครงการสินเชือสร้างอาชีพวัยเก๋า
วงเงินโครงการ 1,000 ลบ.

โครงการสินเชือเพือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) SMEs ทีดําเนินธุรกิจเกษตรแปรรูป (อาหาร และไม่ใช่อาหาร)
วงเงินโครงการ 20,000 ลบ.
โครงการสินเชือเพือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) SMEs ทีดําเนินธุรกิจเกียวกับการท่องเทียว หรือธุรกิจท่องเทียวชุมชน หรือ
หมูบ่ า้ นCIV วงเงินโครงการ 20,000 ลบ.
โครงการสินเชือเพือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) SMEs ผูป้ ระกอบการใหม่ หรือมีนวัตกรรม หรือธุรกิจผลิต หรือบริการอืนๆ
วงเงินโครงการ 10,000 ลบ.
โครงการฟืนฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สําหรับ SMEs - คนตัวเล็กวงเงินโครงการ 8,000 ลบ.

วันที 17 ม.ค. 61
- ประชุมมาตรการขับเคลือน SME สู่ 4.0 และการขับเคลือน S-Curve
อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เวลา 9.30 - 12.30 น.
- ประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เรือง เศรษฐกิจชุมชน
เวลา 10.00 -14.00 น.
วันที 31 ม.ค. 61
- ประชุมร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียว
อย่างยังยืนโรงแรม Royal Princess เวลา 9.00 -12.00 น.
- ประชุมร่ววมกับสมาคมธนาคารไทย Financial เวลา 16.00 น. ที ธ.กสิกรไทย
ความคืบหน้าช่วง : กุมภาพันธ์ 2561
วันที 7 ก.พ. 61
- ประชุมคณะกรรมการกลันกรองการออกผลิตภัณฑ์ ครังที 1/2561
เรือง โครงการสินเชือ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan
เพือปรับเปลียนเครืองจักร ระยะที 2) ห้องโกเมน เวลา 9.00 - 12.00 น.
- ประชุมเรือง Financial ร่วมกับหอการค้า และสมาคมธนาคาร ณ
ห้องอาหารคัวกลิงผักสด (อารีย)์ เวลา 18.00 - 21.00 น.
วันที 15 ก.พ. 61
- ออกคําสังวิธปี ฏิบตั กิ ารอํานวยสินเชือของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตาม
แนวประชารัฐ โครงการฟืนฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสําหรับ SMEs - คนตัวเล็ก คําสัง ธพว.ที 12/2561 วงเงินโครงการ
8,000 ลบ.มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 15 ก.พ.61 สัง ณ วันที 14 ก.พ.61
- ประชุม เรือง Financial ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เวลา
13.00 - 16.00 น.
- ประชุมกับประธานหอการค้า ณ ห้องสัมมนา ม.หอการค้าไทย เวลา 17.00 น.
วันที 16 ก.พ. 61
- ประชุม Conference ร่วมกับสาขา เรือง หลักเกณฑ์ และวิธปี ฏิบตั โิ ครงการ
ฟืนฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสําหรับ SMEs คนตัวเล็ก เวลา 8.00 - 10.00 น.
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การรายงานความคืบหน้ าและผลความสําเร็จของโครงการประจําปี 2561 (ไตรมาสที 1 )
โครงการ

ผลความสําเร็จ ตามตัวชีวัด (ม.ค.-มี.ค.61)
3 ปี 59 - 61

แล้วเสร็จ

ผลการดําเนิ นงาน (ม.ค.-มี.ค.61)

2 ปี 60 - 61

ตัวชีวัด /เป้ าหมายความสําเร็จทังโครงการ
ล่าช้า

ยุทธศาสตร์/เป้ าหมายองค์กร
ตัวชีวัดยุทธศาสตร์องค์กร

ตามแผน

โครงการ แยกตามกลุ่มงาน/สายงาน

11

ไม่ได้ขออนุมตั ิ MD
ชะลอโครงการ

โครงการประจําปี 2561 รวม ทังสิ น

หน่ วย : ล้านบาท
ม.ค.-มี.ค.61
เป้า

ทําได้

กรอบงบประมาณ
ดําเนิ นงาน

ลงทุน

งบประมาณจัดสรร
รวมทังสิน

133,137,800.00 232,350,000.00 365,487,800.00

วันที 21 ก.พ. 61
- ประชุมเรือง Closed Loop Payment เวลา 9.00 - 13.00 น. และเรือง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ผลิตภัณฑ์สนิ เชือทีเกียวกับการท่องเทียว
เวลา 13.00 - 16.00 น.
- ประชุม Conference ร่วมกับ RM เรือง หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิ
โครงการฟืนฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสําหรับ
SMEs - คนตัวเล็ก
วันที 22 ก.พ. 61
- ประชุมหารือ เรือง การเตรียมงาน MOU กับ กรมการท่องเทียว
เวลา 14.00 น.
ความคืบหน้าช่วง : มีนาคม 2561
วันที 6 มี.ค. 61
- ประชุมร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรืองกองทุนฯ ประชารัฐ
และโครงการฟืนฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางฯ - คนตัวเล็ก
เวลา 13.00 -16.00 น.
- ประชุมร่วมกับสํานักงบประมาณ เรือง โครงการฟืนฟูและเสริมศักยภาพ
วิสาหกิจขนาดกลางฯ -คนตัวเล็ก ณ ห้องประชุมสํานักงบประมาณ
เวลา 16.00 - 17.00 น.
วันที 9 มี.ค. 61
- ร่วมบรรยายผลิตภัณฑ์ธนาคารให้ผบู้ ริหาร และคณาจารย์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี (มจธ.) ณ อาคาร Knowledge Exchange (KX)
เวลา 14.00 -17.00 น.
วันที 13 มี.ค. 61
- ประชุมร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจท่องเทียว (ATTA) ณ อาคาร Wall Street
เวลา 10.00 -15.00 น.
- ร่วมบรรยายผลิตภัณฑ์ธนาคาร งานปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
เวลา 8.00 - 17.00 น.
วันที 19 มี.ค. 61
- ประชุมร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม เรือง การจัดกิจกรรมมาตรการ
SMEs 4.0 เวลา 10.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน 3 กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที 23 มี.ค. 61
- เข้าร่วมงานพิธลี งนาม MOU ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจท่องเทียวระหว่างกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา และกระทรวง
อุตสาหกรรม ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูนํา กรุงเทพมหานคร
วันที 29 มี.ค. 61
- ร่วมบรรยายผลิตภัณฑ์ธนาคาร ให้แก่สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจท่องเทียว
ณ อาคารพญาไทพลาซ่า 2 เวลา 13.00 - 16.30 น.
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การรายงานความคืบหน้ าและผลความสําเร็จของโครงการประจําปี 2561 (ไตรมาสที 1 )

7

โครงการสํารวจความพึงพอใจลูกค้า
ระยะเวลาโครงการ 1 ม.ค.61 - 31 ธ.ค.61

ด้านสินเชือ
1 เงินให้สนิ เชือค้างปลายงวด 103,342 ลบ.
2 ยอดเบิกจ่ายรวม
32,500 ลบ.
3 จํานวนรายลูกค้า
10,660 ราย
4 ระยะเวลาพิจารณาสินเชือวงเงินไม่เกิน 15 ลบ.
ภายใน 30 วัน
5 Yield ส/ช รวม 5.57%

ผลสํารวจความพึงพอใจลูกค้า ไม่ตํากว่า 80%

ความคืบหน้าช่วง : ม.ค.-มี.ค.61
1.ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ดําเนินการโอนย้ายงบประมาณให้ฝ่ายส่งเสริม
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ กรรมการผูจ้ ดั การ ลงนามอนุมตั ิ
21 กุมภาพันธ์ 2561
2. คณะกรรมการซือหรือจ้างโดยวิธคี ดั เลือก ตรวจสอบรายละเอียดขอบเขต
ของงานฯ ตามทีฝ่ายส่งเสริมการตลาดฯ นําเสนอ
3. คณะกรรมการซือหรือจ้างโดยวิธคี ดั เลือก จัดทําหนังสือเชิญชวน
ผูป้ ระกอบการทีมีคุณสมบัตติ รงตามเงือนไข

โครงการระบบบริหารหนีทีอยูใ่ นขันตอน
กฎหมาย (Legal Management)
ระยะเวลาโครงการ 1 ม.ค.61 - 31 ธ.ค.61

ด้านพัฒนาระบบงาน กระบวนการทํางาน
ปรับปรุงกระบวนการอํานวยสินเชือ ตามข้อเสนอแนะ
ของทีปรึกษาและหน่วยงานกํากับดูแล

ดําเนินการจัดหาระบบแล้วเสร็จในปี 2560
ติดตังและใช้งานได้จริงในปี 2561

ผลความสําเร็จ ตามตัวชีวัด (ม.ค.-มี.ค.61)
3 ปี 59 - 61

แล้วเสร็จ

ผลการดําเนิ นงาน (ม.ค.-มี.ค.61)

2 ปี 60 - 61

ตัวชีวัด /เป้ าหมายความสําเร็จทังโครงการ

สายงานสารสนเทศ และสนับสนุนการบริ หาร (ฝ่ ายพัฒนาระบบสารสนเทศ)
8

โครงการ

ล่าช้า

ยุทธศาสตร์/เป้ าหมายองค์กร
ตัวชีวัดยุทธศาสตร์องค์กร

ตามแผน

โครงการ แยกตามกลุ่มงาน/สายงาน

11

ไม่ได้ขออนุมตั ิ MD
ชะลอโครงการ

โครงการประจําปี 2561 รวม ทังสิ น

หน่ วย : ล้านบาท
ม.ค.-มี.ค.61

1

ทําได้

ดําเนิ นงาน

สถานะโครงการ : เป็นไปตามแผน
OutPut / Outcome : ได้ตามเป้าหมาย
อยูร่ ะหว่างดําเนินการจัดจ้างผูใ้ ห้บริการ โครงการสํารวจข้อมูล
และสารสนเทศทางการตลาด

1

ลงทุน

งบประมาณจัดสรร
รวมทังสิน

ดําเนิ นงาน

133,137,800.00 232,350,000.00 365,487,800.00

1 0 0 0 2 0 0
ความคืบหน้าช่วง : ม.ค.-มี.ค.61
ร่างขอบเขตของงานแล้วเสร็จ อยูร่ ะหว่างฝ่ายการบริหารพัสดุประกาศร่างฯ
เพือทําประชาพิจารณ์ และแต่งตังคกก.ทีเกียวข้อง

เป้า

กรอบงบประมาณ

3.00

0.00

19,525,000.00

ลงทุน

รวมทังสิน

25.00

ดําเนิ นงาน

1,250,000.00 20,775,000.00

3.00

40.00

2,212,568.65

ลงทุน

216,996.00

รวมทังสิน

2,429,564.65

0.00

0.00

0.00

ใช้จริง / ใช้จริง /
วงเงิน งบจัดสรร
งบฯ
%
%

ใช้จริง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.66% 11.69%
0.00%

#DIV/0!

0.00% #DIV/0!

สถานะโครงการ : เป็นไปตามแผน
OutPut / Outcome : ได้ตามเป้าหมาย

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00%

#DIV/0!

โครงการใหม่

9

โครงการพัฒนาระบบการประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง (CSA) และระบบการบริหาร
ด้านพัฒนาระบบงาน กระบวนการทํางาน
ความเสียงธนาคาร
ปรับปรุงกระบวนการอํานวยสินเชือ ตามข้อเสนอแนะ
ระยะเวลาโครงการ 1 ม.ค.61 - 31 ธ.ค.61
ของทีปรึกษาและหน่วยงานกํากับดูแล

พัฒนาระบบแล้วเสร็จและเริมมีการทดสอบระบบงาน
โดยผูใ้ ช้งาน (UAT) ระบบแล้วเสร็จร้อยละ 90
และมีการทดสอบ

ความคืบหน้าช่วง : ม.ค.-มี.ค.61
เนืองจากผูใ้ ช้งานแจ้งยกเลิกโครงการ ในการประชุมคกก.
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครังที 11/2560

1

สถานะโครงการ : ชะลอโครงการ
OutPut / Outcome :

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00%

#DIV/0!

ความคืบหน้าช่วง : ม.ค.-มี.ค.61
เนืองจากผูใ้ ช้งานแจ้งยกเลิกโครงการ ในการประชุมคกก.
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครังที 11/2560

1

สถานะโครงการ : ชะลอโครงการ
OutPut / Outcome :

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00%

#DIV/0!

โครงการใหม่

10 โครงการพัฒนาระบบการรายงานเหตุการณ์
ความเสียหาย/ผิดปกติ (Loss Data)
ของธนาคาร
ระยะเวลาโครงการ 1 ม.ค.61 - 31 ธ.ค.61

ด้านพัฒนาระบบงาน กระบวนการทํางาน
ปรับปรุงกระบวนการอํานวยสินเชือ ตามข้อเสนอแนะ
ของทีปรึกษาและหน่วยงานกํากับดูแล

พัฒนาระบบแล้วเสร็จและเริมมีการทดสอบระบบงาน
โดยผูใ้ ช้งาน (UAT) ระบบแล้วเสร็จร้อยละ 90
และมีการทดสอบ

โครงการใหม่
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การรายงานความคืบหน้ าและผลความสําเร็จของโครงการประจําปี 2561 (ไตรมาสที 1 )

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง SMEs
ระยะเวลาโครงการ 1 ม.ค.61 - 31 ธ.ค.61

ด้านพัฒนาผูป้ ระกอบการ
1 ผูป้ ระกอบการ SMEs ทีได้รบั การพัฒนา
6,000 ราย
2 จํานวนเงินทีเข้าร่วมทุนและเงินทุนในระบบ
Eco System 500 ลบ.
1 ผูป้ ระกอบการ SMEs ทีได้รบั การพัฒนา
5,000 ราย
2 จํานวนเงินทีเข้าร่วมทุนและเงินทุนในระบบ
Eco System 200 ลบ. *หมายเหตุ : ตัวชีวัดข้อ 2
ปรับให้เป็นไปตามแผนธุรกิจประจําปี 2561

ความคืบหน้าช่วง : ม.ค. - มี.ค. 61
1.จํานวนผูป้ ระกอบการ SMEs เข้าร่วมกิจกรรม
- กิจกรรม อบรม/สัมมนา ให้คําปรึกษาแนะนํา
เสริมสร้างความเข้มแข็ง SMEs กับธนาคารและหน่วยงาน 1. ดําเนินกิจกรรมอบรม ปรึกษาแนะนํา เพือเพิมความรูแ้ ละทักษะ
พันธมิตรของทังภาครัฐและเอกชน 10,000 ราย
ทางด้านการตลาด ให้กบั ผปก. ทีเป็นลูกค้าธพว. จํานวน 45 ราย
2.จํานวนผูป้ ระกอบการ SMEs มีผลสําเร็จในการพัฒนา 2. ดําเนินกิจกรรมอบรม ปรึกษาแนะนํา เพือเพิมความรูแ้ ละทักษาทาง
ปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ ด้านใด
ด้านบัญชีและการเงิน ให้กบั ผูป้ ระกอบการ ทีเป็นลูกค้า ธพว.
ด้านหนึง ดังนี
จํานวน 374 ราย
- จดทะเบียนนิตบิ ุคคล /เข้าสู่ระบบภาษีธุรกิจ
3. ดําเนินกิจกรรมอบรม ปรึกษาแนะนํา เพือเพิมความรูแ้ ละทักษะทาง
- เข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบของสินเชือ
ด้านการผลิต ให้กบั ผูป้ ระกอบการ ทีเป็นลูกค้า ธพว. จํานวน 7 ราย
หรือเงินร่วมลงทุน
- ลดต้นทุนและ/หรือค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
- สร้างยอดขายได้เพิมขึน /กําไรเพิมขึน

ผลความสําเร็จ ตามตัวชีวัด (ม.ค.-มี.ค.61)

เป้า

ทําได้

3 ปี 59 - 61

แล้วเสร็จ

ผลการดําเนิ นงาน (ม.ค.-มี.ค.61)

2 ปี 60 - 61

ตัวชีวัด /เป้ าหมายความสําเร็จทังโครงการ

สายงานพัฒนาผูป้ ระกอบการและร่วมลงทุน (ฝ่ ายพัฒนาผูป้ ระกอบการและร่วมลงทุน 4)
15

โครงการ

ล่าช้า

ยุทธศาสตร์/เป้ าหมายองค์กร
ตัวชีวัดยุทธศาสตร์องค์กร

ตามแผน

โครงการ แยกตามกลุ่มงาน/สายงาน

11

ไม่ได้ขออนุมตั ิ MD
ชะลอโครงการ

โครงการประจําปี 2561 รวม ทังสิ น

หน่ วย : ล้านบาท
ม.ค.-มี.ค.61
ดําเนิ นงาน

ลงทุน

งบประมาณจัดสรร
รวมทังสิน

ดําเนิ นงาน

133,137,800.00 232,350,000.00 365,487,800.00

1 0 0 0 0 0 0
1

กรอบงบประมาณ

30.00
สถานะโครงการ : เป็นไปตามแผน
OutPut / Outcome : ได้ตามเป้าหมาย
1 จํานวนลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา 426 ราย
2 จํานวนลูกค้ามีประสิทธิภาพการพัฒนาเพิมขึน 58 ราย
3 จํานวนลูกค้าทีมีผลสําเร็จในการพัฒนา 28 ราย
- จํานวนเงินนําเสนออนุมตั หิ ลักการร่วมลงทุน 30 ลบ. 1 กิจการ
- เงินลงทุนในระบบ Eco System 2.72 ลบ.

- มีการปรับปรุงการจัดการธุรกิจอย่างหนึงอย่างใด
ในเรืองที ธนาคารเข้าไปให้การสนับสนุน เช่น
จัดทําบัญชีให้เป็นระบบมากขึน การนําระบบ IT มาใช้
ในการจัดการธุรกิจมากขึน อัตราการ Turn over ลดลง)
4,000 ราย
3. ผูป้ ระกอบการสามารถได้รบั การอนุมตั สิ นิ เชือ
2,000 ราย
4. ผูป้ ระกอบการสามารถได้รบั การอนุมตั ริ ว่ มลงทุน
500 ลบ.
การพัฒนาผูป้ ระกอบการ
1 จํานวนลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา 5.000 ราย
2 จํานวนลูกค้ามีประสิทธิภาพการพัฒนาเพิมขึน
1,200 ราย
3 จํานวนลูกค้าทีมีผลสําเร็จในการพัฒนา 600 ราย
การร่วมลงทุน : จํานวนเงินทีเข้าร่วมทุน และเงินลงทุน
ในระบบ Eco System 200 ลบ.
- ประสิทธิภาพทีเพิมขึน ประกอบด้วย
1. ด้านบัญชีการเงิน 58 ราย
- ประสิทธิผลทีเพิมขึน ประกอบด้วย
1. ด้านบัญชีการเงิน 28 ราย
- จํานวนเงินนําเสนออนุมตั หิ ลักการร่วมลงทุน 30 ลบ.
1 กิจการ
- เงินลงทุนในระบบ Eco System 2.72 ลบ.
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35.00
5.00

ลงทุน

19,525,000.00
7.50

35.00

รวมทังสิน

ดําเนิ นงาน

1,250,000.00 20,775,000.00
1.25

7.50

8.75
1.25

ใช้จริง / ใช้จริง /
วงเงิน งบจัดสรร
งบฯ
%
%

ใช้จริง
ลงทุน

2,212,568.65
1.09

8.75

รวมทังสิน

216,996.00
0.22

1.09

2,429,564.65
1.30

0.22

0.66% 11.69%
3.73% 14.90%

1.30

3.73%

14.90%

