
หน่วย : บาท

โครงการ จ านวนเงนิ รายละเอียดโครงการ

Goal ยัง่ยืน : Sustainable Capital Market

S1. Ecosystem for sustainable capital 

market

22,422,000      

Key success factors & initiatives :  การส่งเสริมผู้ระดมทุนให้พัฒนากิจการให้ม ีESG

1 ยกระดบั ESG ของบริษทัจดทะเบียน          8,000,000  - ส ำรวจคุณภำพกำรเปิดเผยขอ้มูล ESG ของบจ. 
 - สนบัสนุนให้ บจ. ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
(Human Rights) ท่ีสะทอ้นถึงกำรมี ESG ของ บจ.
 - จดัจำ้งผูเ้ช่ียวชำญท ำบทวิจยัสภำพแวดลอ้มดำ้นกำรเปิดเผยขอ้มูลของ บจ. ไทย 
(climate change) (เงินสนบัสนุนบทวิจยั 1 ลบ.)

2 เสริมสร้ำงตลำดทุนธรรมำภิบำลเฉลิมพระ
เกียรติ เน่ืองในโอกำสมหำมงคลพระรำช
พิธีบรมรำชำภิเษก

         3,500,000  - ชกัชวนผูป้ระกอบธุรกิจและองคก์รในตลำดทุนร่วมประกำศตนเป็นองคก์รท่ีด ำเนิน
ธุรกิจดว้ยควำมรับผิดชอบสอดคลอ้งกบับริบทของตน โดยค ำนึงถึงประโยชน์
ต่อธุรกิจและสงัคมโดยรวม และตอบสนองเป้ำหมำยกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื (SDGs) 
และร่วมผลกัดนัให้บริษทัจดทะเบียน ผ่ำนกำรลงทุนท่ีมีธรรมำภิบำล
 - จดัอบรมและกิจกรรมให้ควำมรู้แก่บริษทัในโครงกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
 - ยกยอ่งเชิดชูบริษทัท่ีด ำเนินกำรตำมกิจกรรมท่ีแสดงเจตจ ำนง

3 ส่งเสริม ESG ของผูล้งทุนสถำบนั          1,500,000  - สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั  I Code ให้แก่ผูล้งทุนสถำบนัและหน่วยงำน
ท่ีเก่ียวขอ้ง
 - จดัให้มีเคร่ืองมือสนบัสนุนผูล้งทุนสถำบนัท่ีประกำศรับ I Code แลว้ เพ่ือให้
สำมำรถแปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบติัอยำ่งเป็นรูปธรรม

4 กำรพฒันำ eco-system รองรับกำรระดม
ทุนท่ีสนบัสนุนกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื 
(sustainable financing)

         1,465,000  - ประชุมคณะท ำงำน sustainable finance เพ่ือหำรือเก่ียวกบันโยบำย ทิศทำง เป้ำหมำย
และกำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมกำรเงินเพ่ือควำมย ัง่ยนื
 - สมัมนำ เดินสำย ให้ควำมรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้ำง awareness และกระตุน้ให้เกิด
ควำมสนใจ
 - ประชุม/ อบรมให้พนกังำนมีควำมเขำ้ใจเชิงลึกต่อแผนพฒันำ sustainable finance
ของต่ำงประเทศ รวมถึงกลไก eco-system ท่ีส ำคญั

Key success factors & initiatives :  การพัฒนาเคร่ืองมือระดมทุนเพ่ือส่งเสริมความยัง่ยืน

5 กำรพฒันำ Green REITs / Green 
Infrastructure fund

            333,000  - จดัท ำ guideline ส ำหรับ green REITs/ green infrastructure fund
 - รับฟังควำมคิดเห็นจำก stakeholders ท่ีเก่ียวขอ้ง
 - สร้ำง awareness รวมถึงผลกัดนัให้เกิดแรงจูงใจในกำรสร้ำงเคร่ืองมือ/ออกตรำสำร

Key success factors & initiatives :  การสร้างผู้ประเมนิ บจ. และหลักทรัพย์ และจัดท ามาตรฐาน

6 ประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมสำมญัและ
วิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน

         3,500,000 เงินสนบัสนุนสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) ซ่ึงจะเป็นผูรั้บผิดชอบกำรด ำเนินงำน
และจดัหำทรัพยำกรท่ีใชใ้นกระบวนกำรประเมิน

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2563
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7 ประเมิน ASEAN Corporate Governance 
Scorecard (“ACGS”)

         3,000,000  - เงินสนบัสนุน IOD ส ำหรับท ำกิจกรรม ACGS ตำมควำมเหมำะสม
 - ส ำนกังำนวิเครำะห์ผลกำรประเมินในปีท่ีผ่ำนมำ เพ่ือทบทวนเกณฑก์ำรประเมิน 
หรือวำงแนวทำงพฒันำท่ีเหมำะสม โดยจะมีกำรประชุมร่วมกนัของ DRB ทั้ง 
6 ประเทศ และอำจน ำเสนอต่อ ACMF เพ่ือพิจำรณำดว้ย

8 ประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมสำมญั 
(AGM) ของกอง 1/ REIT/ Infra

            800,000 เงินสนบัสนุนสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) ในกำรประเมินคุณภำพ AGM 
ของกอง 1/ REIT/ Infra

Key success factors & initiatives :  การส่งเสริมผู้ลงทุน

9 กำรจดัตั้งและจดักำรลงทุนแบบ ESG และ
กำรจดัตั้งกองทุน ESG ท่ีไดม้ำตรฐำนสำกล

            324,000  - จดัท ำ guideline ส ำหรับกำรจดัตั้งและจดักำรลงทุนในลกัษณะ ESG Investing 
(ESG Investment Process) และ guideline ส ำหรับกำรจดัตั้งและจดักำรกองทุน ESG
 - ฝ.ก ำกบัธุรกิจจดักำรลงทุนสร้ำง engagement ของ บลจ. และผูล้งทุนดว้ยกิจกรรม
สร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ กำรให้รำงวลั
 - ฝ.นโยบำยธุรกิจจดักำรลงทุน ลดค่ำธรรมเนียมกำรจดัตั้งและกำรแกไ้ขโครงกำร
แก่ บลจ. ท่ีจดัตั้งหรือเปล่ียนแปลงลกัษณะกองทุนตำม guideline
 - แกไ้ขระบบ OFAM เพ่ือรองรับกำรปรับปรุงรูปแบบกำรเปิดเผยขอ้มูล  ESG Fund

Goal เข้าถึง : Financial inclusion, raduction of inequality

S2. Long term financial well-being/

financial inclusion

47,773,000      

Key success factors & initiatives :  การให้ความรู้ทางการเงนิเพ่ือการออมระยะยาว และป้องกันการถูกหลอก

10 คำรำวำน ก.ล.ต.        11,400,000  - เดินสำยจดัสมัมนำต่ำงจงัหวดั เนน้ให้รู้จกั ก.ล.ต. และสร้ำง awareness
 - ออกบูธต่ำงจงัหวดั เพ่ือให้ควำมรู้กำรออมกำรลงทุน/ หลีกเล่ียงกลโกง
 - สร้ำงเครือข่ำย ก.ล.ต. ภำคประชำชนร่วมกบัสถำบนัพระปกเกลำ้ (ต่ำงจงัหวดั)

11 ให้ควำมรู้ผ่ำนส่ือวงกวำ้งแบบ
ผสมผสำน (IMC)

         8,000,000 ให้ควำมรู้เก่ียวกบักำรลงทุนและกำรสร้ำงภูมิคุม้กนัให้ผูล้งทุน ผ่ำนส่ือวงกวำ้ง
แบบผสมผสำน เช่น โทรทศัน์ วิทย ุsocial media

12 ส่งเสริมกำรออมและกำรลงทุนระยะยำว          8,000,000 ประชำสมัพนัธ์โครงกำรให้เขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยในวงกวำ้งทั้งใน กทม. และต่ำงจงัหวดั
 ผ่ำนส่ือ online และ offline ท่ีหลำกหลำย ซ่ึงอำจรวมถึงกำรมี brand ambassador เพ่ือ
ส่ือสำร key message ของโครงกำรสู่กลุ่มเป้ำหมำย

Key success factors & initiatives :  ส่งเสริมการลงทุนผ่าน PVD

13 บริษทัเกษียณสุข        10,450,000 รณรงคส์ร้ำงบริษทัเกษียณสุข (กทม./ ตจว.) ให้ควำมรู้ผ่ำนนำยจำ้ง 350 บริษทั 
เพ่ือเพ่ิมคุณภำพ PVD

14 กำรเพ่ิม coverage สมำชิก PVD          3,000,000 จดัสมัมนำร่วมกบัหน่วยงำนอ่ืน เช่น กระทรวงแรงงำน เพ่ือเพ่ิม coverage สมำชิก PVD
 โดยจดัหำและจดัจำ้ง organizer

Key success factors & initiatives :  มาตรการที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวผ่านช่องทางอ่ืน

15 กำรจดัท ำบทวิเครำะห์ส ำหรับผูล้งทุน          6,360,000 เงินสนบัสนุนแก่สมำคมนกัวิเครำะห์กำรลงทุน เพ่ือให้ บล. จดัท ำบทวิเครำะห์จ ำนวน 
100 บทวิเครำะห์ ภำยในระยะเวลำ 3 ปี โดยส ำนกังำนจะประชำสมัพนัธ์โครงกำรให้
เป็นท่ีรู้จกั
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16 ส่ือควำมรู้สินทรัพยดิ์จิทลั             500,000 จดัท ำ video clip  จ ำนวน 1 clip โดยมีภำพและเน้ือหำบำงส่วน  ตดัต่อมำจำก
กำรสมัภำษณ์ผูล้งทุนท่ีมีประสบกำรณ์จริงจำกกำรลงทุนในสินทรัพยดิ์จิทลั

17 กำรปรับปรุงรูปแบบกำรเปิดเผยขอ้มูล
กองทุน (Disclosure)

              63,000  - แกไ้ขประกำศเพ่ือรองรับกำรปรับปรุงรูปแบบกำรเปิดเผยขอ้มูลกองทุน
 - แกไ้ขระบบ OFAM เพ่ือรองรับกำรปรับปรุงรูปแบบกำรเปิดเผยขอ้มูลกองทุน

S3. SMEs growth & financing 4,633,600        

Key success factors & initiatives :  ขจัดกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงเคร่ืองมือระดมทุนของ SMEs

18 กำรสนบัสนุนให้ SMEs เขำ้ถึงแหล่ง
เงินทุนในตลำดทุน

         1,233,600  - ทบทวนหลกัเกณฑก์ำรระดมทุนหรือเสนอขำยหุน้ของ SMEs
 - สมัมนำ/ ให้ค  ำปรึกษำ จดัท ำบทศึกษำเก่ียวกบักำรระดมทุนผ่ำนตลำดทุน
 - จดัโครงกำรประสำนควำมร่วมมือระหวำ่ง SMEs สนง.ท ำบญัชี outsource ท่ีมี
คุณภำพ และผูส้อบบญัชีในตลำดทุน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้ทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินสำมำรถติดต่อประสำนงำนกนัต่อไปในอนำคต
 - ให้ค  ำปรึกษำดำ้นบญัชีและงบกำรเงินแก่ SMEs รวมถึงกำรร่วมโครงกำร
คำรำวำนต่ำงจงัหวดั
 - ปรับปรุงหลกัเกณฑข์อง SMEs ในกำรขออนุญำตเสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่
ต่อประชำชนเป็นคร้ังแรก (IPOs) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังบกำรเงิน ผูส้อบบญัชี

มาตรการเสริมอ่ืนๆ

19 FinTech for SMEs          3,400,000  - จดัสมัมนำภำยใตแ้นวคิดท่ีเก่ียวขอ้งดำ้น FinTech for SMEs
 - จดักิจกรรมให้ควำมรู้เก่ียวกบัสินทรัพยดิ์จิทลั crowdfunding  และประเด็นดำ้น
ฟินเทคอ่ืนๆ ในต่ำงจงัหวดัอยำ่งนอ้ย 2 คร้ัง/ปี
 - website ท่ีเป็น platform รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ SMEs เช่น
กำรระดมทุนในรูปแบบต่ำงๆ

Goal แข่งได้ : Competitiveness & Digital

S4. Enabling regulatory framework & 

connectivity

15,300,200      

Key success factors & initiatives :  ยกระดับกฎหมายเพ่ือเพิม่ศักยภาพการท างานของส านักงาน

20 ปรับปรุงกฎหมำยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลกำรใชบ้งัคบักฎหมำยและ
กลไกท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก ำกบัดูแล
ผูส้อบบญัชีและส ำนกังำนสอบบญัชี
ในตลำดทุน

            200,000 กำรจดัประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น
 - หลกักำรในกำรแกไ้ข พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์
 - ร่ำง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ 
 - หลกักำรและร่ำงประกำศท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก ำกบัดูแล สนง.สอบบญัชี

Key success factors & initiatives :  ปรับปรุงกฎเกณฑ์อ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ

21 ทบทวนเกณฑก์ำรน ำส่งงบกำรเงินของ
บริษทัจดทะเบียน

         3,577,200  - ศึกษำเกณฑก์ำรจดัท ำและน ำส่งงบกำรเงินของต่ำงประเทศ
 - จดัจำ้งส ำรวจผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย (stakeholder) เพ่ือประเมินรูปแบบและ
ระยะเวลำในกำรจดัท ำขอ้มูลท่ีเหมำะสม
 - ท ำประชำพิจำรณ์ (public hearing) กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย
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22 Regulatory Guillotine (ongoing)             708,000 ทบทวนหลกัเกณฑ ์on going ของบริษทัจดทะเบียน เช่น takeover MT และ RPT 
ให้มีควำมชดัเจน เขำ้ใจง่ำย และไม่มีภำระเกินจ ำเป็น เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสำมำรถ
ปฏิบติัตำมไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง

23 กำรปฏิรูปกฎเกณฑ ์(regulatory reform)
ท่ีใชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
และสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้

              92,000  - ประเมินผลกระทบของกฎเกณฑ ์(Regulatory Impact Assessment - RIA) 
 - สงัคยำนำกฎเกณฑ ์(Regulatory Guillotine) โดยจะยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำย
ท่ีไม่มีควำมจ ำเป็นและไม่ทนัต่อกำรเปล่ียนแปลงของสงัคม หรือสร้ำงตน้ทุนภำระ
ให้กบัผูป้ระกอบธุรกิจมำกกวำ่ให้ผลประโยชน์
 - จดัรับฟังควำมคิดเห็นจำกผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยำ่งต่อเน่ือง และแถลงข่ำว

24 Regulatory Guillotine (cost reduction)               94,000 ปรับปรุงประกำศท่ีเก่ียวขอ้งและคู่มือประชำชน เพ่ือพิจำรณำยกเลิกค ำขอ 
เอกสำรประกอบค ำขอ หรือกำรส่งรำยงำนบำงเร่ือง

25 กำรปรับปรุงทบทวนหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
ธุรกิจจดักำรลงทุนท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั
 (RIA/Regulatory Guillotine)

              93,000  - รวบรวมหลกัเกณฑท่ี์ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั เพ่ือวิเครำะห์และประมวลผลแนวทำง
ด ำเนินกำร รวมถึงสอบถำมควำมคิดเห็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
 - ปรับปรุงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง

26 Regulatory Guillotine (กำรออกหลกัทรัพย)์                 8,000  - ประสำนงำนกบั SET เพ่ือศึกษำหลกัเกณฑส์ำกล และส ำรวจควำมคิดเห็นของ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือน ำควำมเห็นมำประกอบกำรด ำเนินกำร
 - ปรับปรุงประกำศท่ีเก่ียวขอ้งและออกคู่มือ

Key success factors & initiatives : สร้างโอกาสจากการเช่ือมโยงกับต่างประเทศ

27 ให้ควำมช่วยเหลือแก่ตลำดทุนในประเทศ
เพ่ือนบำ้น

         4,695,000  - ให้เงินสนบัสนุน  DCP Residential 1 ลบ. เพ่ือพฒันำดำ้น Corporate Governance
ประเทศเพ่ือนบำ้น
 - จดั Capacity Building ส ำหรับประเทศเพ่ือนบำ้น เช่น สมัมนำ กำรรับพนกังำนจำก
หน่วยงำนก ำกบัดูแลของประเทศเพ่ือนบำ้นร่วมโครงกำร Secondment Program

28 เป็นเจำ้ภำพจดัประชุม IOSCO Asia-Pacific
 regional Committee (APRC) ปี 2563

         3,000,000 เป็นเจำ้ภำพจดัประชุม IOSCO APRC ระหวำ่งวนัท่ี 7 - 9 ต.ค. 63
 - จดัหำสถำนท่ีและจดัประชุม 3 วนั (ประมำณ 80 - 110 คน)

29 ยกระดบักำรเช่ือมโยงกบั major markets          1,400,000 ผลกัดนัให้มีกำรทบทวนหรือริเร่ิม ควำมร่วมมือระหวำ่งตลำดทุนไทยกบัศูนยก์ลำง
ทำงกำรเงิน ตลอดจนตลำดหลกัอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกภูมิภำค 
 - กำรเดินทำงต่ำงประเทศเพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือ ประมำณ 3 คร้ัง
 - กำรจดัพิธีลงนำม MoU ในประเทศไทย  ประมำณ 1 คร้ัง

30 เป็นเจำ้ภำพจดัประชุม IOSCO Annual 
Meeting ปี 2565

         1,300,000 เป็นเจำ้ภำพจดัประชุม IOSCO Annual Meeting ปี 2565
 - IOSCO Annual Meeting ระหวำ่งวนัท่ี 9 - 11 พ.ค. 65
 - Public conference ระหวำ่งวนัท่ี 12 - 13 พ.ค. 65

31 กำรสนบัสนุนให้เกิด product จำก CLMV 
ในตลำดทุนไทย

            133,000  - แกไ้ขกฎเกณฑ์
 - ประสำนงำนกบัฝ่ำยยทุธศำสตร์ฯ เพ่ือร่วมกนัก ำหนดเป้ำหมำยกำรเดินสำยไป CLMV
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S5. Digital for capital market 20,649,500      

Key success factors & initiatives :  Digital infrastructure

32 พฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำหรับขอ้มูล
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (Digital Asset Data 
Center)

         2,079,500  - จดัหำ Cloud Provider
 - จดัหำผูด้  ำเนินกำรพฒันำและดูแล Digital asset infrastructure บนระบบ Cloud 
ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ภำยใต ้Cloud Provider ท่ีผ่ำนกำรคดัเลือกจำกส ำนกังำน

Key success factors & initiatives :  Single form เพ่ือประโยชน์เร่ืองการเข้าถึง

33 กำรยกระดบัมำตรฐำนและผลกัดนั
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Infrastructure) รองรับ
กำรเปิดบญัชีซ้ือขำยและกำรท ำธุรกรรม
ออนไลน์ไดโ้ดยสะดวก (ease of 
onboarding) single form

              70,000 ประชุมและแถลงข่ำวเพ่ือ
 - ยกระดบัมำตรฐำน e-KYC ให้สูงข้ึน
 - ผลกัดนัให้ผูป้ระกอบธุรกิจเขำ้ร่วมเป็นสมำชิก National Digital ID (NDID)
ซ่ึงจะช่วยให้กำรเปิดบญัชีออนไลน์ท  ำไดส้ะดวกข้ึน
 - ผลกัดนัให้มี standardization ชุดขอ้มูลในกำรท ำธุรกรรม เป็นกำรสนบัสนุน
กำรเช่ือมโยงขอ้มูลระหวำ่งผูป้ระกอบธุรกิจ (data portability)

Key success factors & initiatives :  Cyber Resilience

34 Co-sourcing onsite audit ส ำหรับกำร
ตรวจสอบดำ้น IT

       15,000,000 จดัจำ้งผูเ้ช่ียวชำญเขำ้ร่วมกบัทีมตรวจสอบของส ำนกังำนในกำรตรวจ onsite 
(ผูป้ระกอบธุรกิจสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้)

35 ยกระดบั Cyber resilience ของตวักลำงใน
ตลำดทุน

         3,500,000  - จดัอบรมให้กบั BoD ของ SET บล. บลจ. บลน. เพ่ือสร้ำง awareness และผลกัดนั
ให้เกิด cybersecurity ในองคก์ร
 - ซอ้มรับมือภยัคุกคำมไซเบอร์ระหวำ่งผูป้ระกอบธุรกิจในภำคตลำดทุน
 - ซอ้มรับมือภยัคุกคำมไซเบอร์ร่วมกบัหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในภำคกำรเงิน เช่น 
ธปท. คปภ. (financial market cyber exercise)

Goal เช่ือถือได้ : Trust & Confidence

S6. Effective enforcement 42,160,000      

Key success factors & initiatives :  ยกระดับ e-enforcement

36 จดัหำซอฟทแ์วร์คน้หำขอ้มูลบน web / 
social media  (web intelligence software)

       30,000,000 จดัหำและติดตั้งกำรใชง้ำน web intelligence software เพ่ือช่วยในกำรหำหลกัฐำน
ผูก้ระท ำผิดและผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีควำมสมัพนัธ์ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ

37 พฒันำระบบติดตำมและวิเครำะห์สภำพ
และพฤติกรรมกำรซ้ือขำยสินทรัพยดิ์จิทลั 
(DA Market Surveillance)

       12,160,000 จดัจำ้งพฒันำระบบเพ่ือต่อยอดระบบ Market Surveillance (หุน้และอนุพนัธ์) 
ของส ำนกังำนให้รองรับสินทรัพยดิ์จิทลัดว้ย โคยจะไดรั้บขอ้มูลจำกศูนยซ้ื์อขำย
สินทรัพยดิ์จิทลัต่ำงๆ
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แผนองค์กรเข้มแข็ง 182,461,500    

1. เสริมสร้างวฒันธรรมในองค์กรและ ESG        12,876,000

Key success factors & initiatives : ยกระดับวฒันธรรมองค์กร

38 สร้ำงนวตักรรม สร้ำงวฒันธรรม และศึกษำ
เคร่ืองมือทำงดิจิทลัเทคโนโลยี

       10,000,000  - ศึกษำและน ำเทคโนโลยใีหม่ ๆ มำทดลองประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์กบัองคก์ร
 - จดักิจกรรมส่งเสริมให้พนกังำนมีควำมรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยใีหม่ ๆ เท่ำทนัต่อ
กำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีและสำมำรถคิดนวตักรรมมำประยกุตใ์ชใ้น
กำรท ำงำนได้

39 ยกระดบัวฒันธรรมองคก์ร          1,500,000 จดักิจกรรมต่ำงๆ ท่ีส่งเสริมกำรยกระดบัวฒันธรรมองคก์รอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยเนน้เร่ือง
 "ควำมร่วมมือ" เป็นส ำคญั  และจดัท ำส่ือประชำสมัพนัธ์ต่ำงๆ

Key success factors & initiatives : ยกระดับมาตรฐานองค์กร

40 ยกระดบักำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง             500,000  - ศึกษำแนวทำงสำกล และจดัจำ้งท่ีปรึกษำ
 - วิเครำะห์ gap ของกรอบกำรบริหำรจดักำรเดิมและแนวทำงสำกล
 - ก ำหนดแผนปิด gap และด ำเนินกำรปิด gap ตำมแผน

Key success factors & initiatives : พัฒนาองค์กรสู่ความยัง่ยืน (ESG/CSR/องค์กรสีเขียว)

41 ยกระดบักำรบริหำรจดักำรองคก์รสู่ควำม
เป็นเลิศ
(ลดลง 1.5 ลบ. จำก 2 ลบ.)

            500,000  - จดัจำ้งท่ีปรึกษำโครงกำร
 - วิเครำะห์ ก ำหนดเป้ำหมำย/ขอบเขต ประเมิน gap และจดัท ำแผนพฒันำ
 - ด ำเนินกำรตำมแผน และประเมินผล

42 จดักำรขยะในอำคำรส ำนกังำน             376,000 จดัจำ้งบริษทัมำให้ควำมรู้ในกำรจดักำรขยะของส ำนกังำน และน ำเสนอแนวทำงกำร
บริหำรจดักำรขยะภำยในส ำนกังำน

2. สร้างศักยภาพบุคคล        26,000,000

Key success factors & initiatives : สร้างศักยภาพบุคลากร

43 พฒันำ Digital Capabilities ของส ำนกังำน 
และกำรพฒันำ upskill / reskill

       19,000,000 หำหลกัสูตรอบรมทั้งไทย (9 ลบ.) และต่ำงประเทศ (10 ลบ.) เช่น สิงคโปร์ 
ดำ้นดิจิทลัท่ีจ  ำเป็นและสอดคลอ้งกบัแต่ละหน่วยงำนท่ีมีควำมหลำกหลำย 
ส ำหรับกลุ่ม strategic position เนน้ให้สำมำรถน ำเทคโนโลยมีำปรับใชใ้นงำนได้

Key success factors & initiatives : เตรียมบุคลากรให้เพียงพอและต่อเน่ือง

44 พฒันำบุคลำกรเพ่ือเตรียมกำรทดแทน
ต ำแหน่งส ำคญั (succession plan)

         4,000,000  - จดัท ำกำรประเมินควำมสำมำรถ Acessment center
 - จดัท ำ Success Profile ต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรข้ึนไป
 - จดัท ำแผนพฒันำรำยบุคคล
 - จดัหลกัสูตรฝึกอบรม/วำงแนวทำงกำรพฒันำอ่ืนๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัต ำแหน่งส ำคญั

45 ควำมเพียงพอของบุคลำกรส ำคญั          3,000,000 จำ้ง head hunter เพ่ือสรรหำบุคลำกรกลุ่ม strategic position ท่ีสรรหำไดย้ำก
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3. เพิม่ประสิทธิภาพการท างาน 123,465,500    

Key success factors & initiatives : ยกระดับกระบวนการท างาน/ ระบบงาน

46 Enterprise Information Management (EIM)        98,465,500  - จดัหำระบบ Enterprise Content Management และ implement กำร capture เอกสำร
ทั้งส ำนกังำน
 - จดัหำ Business Process Management tool เพ่ือใชพ้ฒันำระบบงำนภำยใน
 - พฒันำระบบงำนรองรับกระบวนกำรออกและเสนอขำย รวมทั้งกำรรำยงำน
ตรำสำรทุน ตรำสำรหน้ี
 - พฒันำระบบงำนรองรับกระบวนกำรบริหำรจดักำรเคส ตั้งแต่กำรรับเร่ืองร้องเรียน
กำร investigate กำรด ำเนินกำรกบัผูก้ระท ำผิด และกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย

47 ระบบคอมพิวเตอร์ดำ้นกำรตรวจสอบผู้
ประกอบธุรกิจตวักลำง

       15,000,000  - กำรพฒันำระบบ เช่น กำรออกแบบและพฒันำระบบคอมพิวเตอร์ดำ้นกำรตรวจสอบ
 - กำรบ ำรุงรักษำระบบ (maintenance) เช่น กำรด ำเนินกำรดูแลระบบให้ด ำเนินงำนได้
และกำรให้บริกำรงำนสนบัสนุนในกรณีท่ีเกิดปัญหำต่ำง ๆ
 - ควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบ (security) 
 - กำรฝึกอบรมกำรใชร้ะบบ เช่น อบรมกำรใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ดำ้นกำรตรวจสอบ
ให้พนกังำนสำมำรถสร้ำง/แกไ้ข เน้ือหำของงำนตรวจสอบไดด้ว้ยตวัเอง

48 HR Solution          8,000,000  - จดัหำระบบ HR Total solution รูปแบบ SAAS : cloud
 - มี ESS chatbot mobile application ส ำหรับพนกังำน

49 กำรยกระดบักำรจดัท ำแผนยทุธศำสตร์ของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ดำ้นตลำดทุน

         2,000,000 จดั workshop เตรียมควำมพร้อมดำ้นแนวคิด และองคค์วำมรู้ในกำรจดัท ำและผลกัดนั
ตำมแผนยทุธศำสตร์แก่ผูบ้ริหำร และพนกังำน

4. เช่ือมโยงและสร้างความเข้มแข็งของ

ข้อมูลและโครงสร้างพืน้ฐาน

         8,750,000

Key success factors & initiatives : ยกระดับด้านความปลอดภยัทางไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคล

50 ติดตั้งระบบกำรป้องกนัขอ้มูลร่ัวไหล (data
 Leak prevention : DLP)

         2,000,000 จดัจำ้งผูเ้ช่ียวชำญ Implement Data Leakage Prevention technology เพ่ือป้องกนั
ขอ้มูลร่ัวไหล และอบรมพนกังำนและเจำ้หนำ้ท่ีดูแลระบบ

51 ยกระดบัควำมพร้อมรับมือภยัคุกคำม 
(Cyber resilience)

         3,200,000 จดัจำ้งผูเ้ช่ียวชำญด ำเนินกำรปิด Gap ตำมท่ีส ำนกังำนก ำหนดตำม resilience roadmap 
และอบรมพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้ง

52 เสริมสร้ำงควำมตระหนกัควำมมัน่คง
ปลอดภยัดำ้นสำรสนเทศ และกำรจดัท ำส่ือ
สร้ำงควำมตระหนกักำรใชเ้ทคโนโลยี
สำรสนเทศให้ปลอดภยั (Cyber security)

         2,500,000 จดัจำ้งผูใ้ห้บริกำรเพ่ือด ำเนินกำรจดักิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือเสริมสร้ำงให้พนกังำน
เกิดควำมตระหนกัตำมควำมเหมำะสมของบริบท และระดบัควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
ของพนกังำน
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หน่วย : บาท

โครงการ จ านวนเงนิ รายละเอียดโครงการ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2563

53 ตรวจประเมินกำรรักษำควำมปลอดภยั
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของส ำนกังำน
โดยบุคคลภำยนอก

         1,050,000 จดัจำ้งผูเ้ช่ียวชำญภำยนอกตรวจประเมินควำมเพียงพอ เหมำะสมระบบกำรรักษำควำม
มัน่คงปลอดภยัระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของส ำนกังำน

5. ยกระดับ user experience และ 

stakeholder engagement

       11,370,000

Key success factors & initiatives : Digital Stakeholders Engagement

54 ส่งเสริม SEC identity          4,000,000  - จดัจำ้งท่ีปรึกษำเพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินกำรตำม priority
 - ประเมินกำรรับรู้จำกสำธำรณชนผ่ำน social media และกำรใชผ้ลส ำรวจจำก 
"โครงกำรส ำรวจควำมเช่ือมัน่ประชำชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อกระบวนกำรท ำงำนของ
ส ำนกังำน"

55 Chatbot          4,370,000  - ออกแบบและพฒันำแพลตฟอร์ม chatbot application ท่ีเป็นแพลตฟอร์มกลำง
 - บ ำรุงรักษำระบบให้ด ำเนินงำนได ้และสนบัสนุนในกรณีเกิดปัญหำต่ำงๆ
 - ควำมปลอดภบัของเวบ็ไซด์ จดัท ำ vulnerability scan เพ่ือหำช่องโหวข่องระบบ
และปรับแกไ้ข
 - ฝึกอบรมกำรใชร้ะบบให้พนกังำน

56 ประชำสมัพนัธ์และปรับปรุงแอป SEC 
Check First

         2,000,000  - ปรับปรุง features and interface ของแอปพลิเคชัน่
 - ประชำสมัพนัธ์ในช่องทำงต่ำงๆ

57 จดัท ำส่ือทนัสมยั เพ่ือเพ่ิม engagement          1,000,000  - จดัท ำส่ือท่ีเขำ้กบัยคุสมยั เทคโนโลย ีและวิถีชีวิตของประชำชน ผูล้งทุน และ
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
 - จดัหำท่ีปรึกษำในกำรผลิตส่ือท่ีทนัสมยั และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง

รวม 335,399,800    
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