ิ
แผนวิสาหกิจธนาคารออมสน
ปี 2562-2566

ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร

คํานํา
แผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2562 - 2566 จัดทําขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานและ
ยุทธศาสตร์ของธนาคารในระยะยาว เพื่อมุ่งสู่การ “เป็นผู้นําในการส่งเสริมการออม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความสุข และอนาคตที่มั่นคงของประชาชน” โดยได้น้อม
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพิจารณาความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) ของสหประชาชาติ นโยบาย Thailand 4.0 แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจภาพรวม และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
กํากับด้านนโยบาย อาทิ กระทรวงการคลังสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตลอดจนแนวโน้มสถานการณ์ต่างๆ อาทิ
ภาวะเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) เพื่อตอบสนองความท้า
ทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความสามารถพิเศษขององค์กร ปัจจัยเสี่ยง ภารกิจและรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและลูกค้าอย่างสมดุล โดยมีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรตามระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (SEPA) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล
การจัดทําแผนวิสาหกิจ ปี 2562-2566 ได้ดําเนินการตามกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดย
คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนหน่วยงานกํากับได้มีส่วนร่วมใน
การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะมีการทบทวนและปรับปรุงแผนวิสาหกิจในช่วง
ระยะเวลาของแผนฯ หากปัจจัยสภาพแวดล้อมการดําเนินงานทั้งภายในและภายนอกเปลี่ยนแปลงไป จน
อาจส่ง ผลกระทบต่อ การดํ า เนินธุร กิ จ และการบริหารงานของธนาคารอย่า งมีนัย สําคัญ เพื่อ ให้ ก ลยุ ท ธ์
เป้าหมาย และประมาณการทางการเงินในแผนวิสาหกิจมีความเหมาะสมและมีความคล่องตัวต่อการปรับตัว
ให้ทันต่อภาวะการแข่งขันในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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1.วิสัยทััศน์ พันธกิจ และค่านิยม

แนวทางกการจัดทําแผนนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2562 – 25566 ได้น้อมนํนําหลักปรัชญาาเศรษฐกิจ
พอเพีพียง และพิจารณาความสอ
า
อดคล้องและเชื่อมโยงกับยุยทธศาสตร์ชาติ
ช 20 ปี แผผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมมแห่งชาติฉบับที
บ ่ 12 แผนปปฏิรูปประเทศศ และเป้าหมาายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGGs) ของสหปประชาชาติ
นโยบบาย Thailandd 4.0 แผนดิดิจิทัลเพื่อเศรษษฐกิจและสังคม
ค แผนยุทธศศาสตร์รัฐวิสาาหกิจภาพรวมม และแผน
ยุทธศศาสตร์รัฐวิสาหหกิจสาขาสถาาบันการเงิน รวมทั
ร ้งข้อเสนอแนะของหนน่วยงานกํากับ อาทิ กระทรวงการคลัง
สํานักงานคณะกรร
ก
รมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สํานักงานคณะกรร
ก
รมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั
จ
งคม
แห่งชาติ
ช (สศช.)ภาายใต้สภาพแววดล้อมปัจจุบับันและแนวโน้น้มในอนาคตทีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะะกรรมการ
ธนาคคารออมสินได้ด้กําหนดวิสัยทัทศน์ พันธกิจ ค่านิยม และะกรอบทิศทาางการดําเนินงงานสําหรับปี 2562 25666 ไว้ดังนี้
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วิสัยทัศน์
ใ
ง เส ริิ ม การออม ด้ ว ยเทคโน โลยี ดิ จิ ทั ล เพืพื่ อ การพั ฒ นนาประเทศอ ย่ า งยั่ ง ยื น
เป็ น ผู้ นํ า ในการส่
เสริมสร้
ส างความสุข และอนาคตทที่มั่นคงของประชาชน
พันธกิกิจ
ท
น
1. ส่งเสริริมการออมแลละสร้างวินัยทางการเงิ
2. สนับสนุ
ส นการลงทุนและการพั
น
ฒนาประเทศ
3. ส่งเสริริมและยกระดัดับเศรษฐกิจฐาานรากและวิสาหกิจขนาดกลลางและขนาดดย่อมให้มีศักยภาพอย่
ย
าง
ยั่งยืน
4. ให้บริการทางการเงินิ ครบวงจรทีที่ล้ําสมัยและเเหนือความคาาดหวังภายใต้คความเสี่ยงที่ยอมรับได้
5. เป็นธนาคารเพื่อสังคมที
ง ่มีธรรมาาภิบาล
ค่านิยม
ย :

Aspiration 25622 – 2566 “GSB NEW Century
C
: Diggi-Thai Bannking - Digitaal for All Thhais”
มุ่ ง เน้ น การให้
ก
บ ริ ก า รในยุ ค ดิ จิ ทั ล โดยการพัพั ฒ นาหรื อ ร่ วมกั
ว บ พั น ธมิ ตตรในการใช้ ประโยชน์
ฒ
ตภั ณฑ์ฑ บริ การ แลละช่ องทางกาารให้ บริ การ เพื่ อส่ งมอบคคุ ณค่ าและ
จากเทคโนโลยี ที่ ล้ลํ้ าสมั ยมาพั ฒนาผลิ
อ างรวดเร็ว ปลอดภัย ล้ําสมั
า ย ใช้ง่าย และตอบสนอองต่อวิถีชีวิตของคนไทย
ข
ประสสบการณ์ที่ดีให้หกับลูกค้าได้อย่
ทุกคนนควบคู่กับการรให้ความรู้ทางการเงิน สร้างคความเข้าใจในผผลิตภัณฑ์และบบริการดิจิทัล เเพื่อให้ลูกค้ามีความพร้
ค
อม
ในการรใช้บริการ
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2. ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
จากการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ภายนอกและภายใน การกํ า หนดความได้ เ ปรี ย บและความท้ า ทาย
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ และความสามารถพิ เ ศษขององค์ ก รที่ นํ า มาสู่ ก ารกํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารดํ า เนิ น งาน
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) เป้าหมายทิศทางขององค์กร และกลยุทธ์ ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับธนาคาร เกิดการถ่ายทอด เชื่อมโยง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย/ทิศทางขององค์กรสู่การปฏิบัติ
โดยคํานึงถึงเป้าหมายตามตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) และปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
ทางการเงินที่สําคัญ (Key Financial Drivers) ของธนาคาร
ธนาคารกําหนด House of Strategy ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลักในการดําเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่
1) Traditional Banking : การสร้างความมั่นคงทางการเงินและขีดความสามารถในการแข่งขัน
2) Social Banking : การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
3) Digital Banking : การพัฒนาและยกระดับสู่การเป็น Digital Banking
4) Fundamental Capabilities : การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน
Vision
Vision : เป็นผูน
้ ํ าในการส่งเสร ิมการออม ด ้วยเทคโนโลยีด ิจิท ัล
เพือการพ
่
ัฒนาประเทศอย่างยง่ ั ยืน เสร ิมสร ้างความสุข และอนาคตทีม
่ น
่ ั คงของประชาชน

Aspiration

GSB NEW Century : Digi-Thai Banking “Digital for All Thais”
Customer Engagement
ลูกค ้าฐานราก

Main Strategy

ลูกค ้าบุคคล



Traditional Banking
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1
การสร้า งความมน
่ ั คงทางการเงิน
และขีดความสามารถในการแข่ งขน
ั




ลูกค ้าธุรก ิจและภาครฐั



Social Banking
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 การพฒ
ั นาสู่ความยัง่ ยืน

Digital Banking
ั นาและยกระดบ
ั สู่การเป็ น Digital Bank
ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 การพฒ

Fundamental Capabilities
ั ยภาพโครงสร้า งพืน
้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 การเพิม
่ ศก
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ยุทธศาสตร์การดําเนินงานของธนาคารออมสิน ปี 2562-2566 มีแนวทางการดําเนินงานที่จะสร้าง
ความสมดุลระหว่างความมั่นคงขององค์กร และการดําเนินงานที่คํานึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล
ซึ่งจะนําพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน บริหาร
ผลตอบแทนและความเสี่ยง เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน และขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์
(Traditional Banking) ผนวกกับการดําเนินงานในเชิงสังคมและตอบสนองนโยบายรัฐอย่างมีธรรมาภิบาล
ด้วยการยกระดับการส่งเสริมการออม การสร้างวินัยทางการเงิน สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินพื้นฐาน
และแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่เศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเยาวชนและผู้สูงวัย
รวมถึงพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (Social Banking) ควบคู่กับการยกระดับองค์กรสู่ Digital Banking
โดยนําเทคโนโลยีทางการเงินมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ช่องทางการให้บริการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และ
รองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ (Fundamental Capabiltities)
ที่เป็นกลไกสนับสนุนที่สําคัญในการผลักดันให้การดําเนินการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
1. Traditional Banking : การสร้างความมั่นคงทางการเงินและขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์
เป็นธนาคารที่ มี ก ารบริหารจั ดการองค์กรที่ มีประสิ ท ธิภาพ ทั้งในด้านช่ อ งทางและกระบวนการ
ให้บริการ การบริหารหนี้คุณภาพหนี้ การบริห ารสัดส่วนธุร กิจ ภายใต้ความเสี่ยงและต้นทุนที่เหมาะสม
เพื่อสร้างผลตอบแทนให้องค์กรมีความมั่นคงทางการเงิน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคง
ทางการเงิน
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
1. ปรับรูปแบบการให้บริการของสาขาและปรับบทบาทพนักงานให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น
(Touch point) เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุงกระบวนการทั้ง Front, Middle และ Back โดยใช้เทคโนโลยี/ Outsource/ Partner
3. บริหารจัดการหนี้ในเชิงป้องกัน
4. บริหารสัดส่วนธุรกิจให้มีผลตอบแทนและความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม

แผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2562– 2566

ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน

55

2. Social Banking : การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์
เป็นธนาคารเพื่อสังคมที่มีการดําเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล คํานึงถึงความสมดุลใน 3 ด้าน คือ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-Efficiency) ให้แก่องค์กรและ
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยผนวกความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในทุกกระบวนการทางธุรกิจจนพัฒนาเป็นส่วนหนึ่ง
ของขีดความสามารถขององค์กร มีการบริหารจัดการภารกิจด้านสังคมและนโยบายรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
และควบคุมความเสี่ยงได้ พร้อมทั้งยกระดับการส่งเสริมการออม การสร้างวินัยทางการเงิน สนับสนุนและ
สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่เศรษฐกิจฐานรากและผู้ประกอบการใหม่ (Startup) เยาวชน
และผู้สูงวัย เพื่อพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
1. จัดโครงสร้าง และกระบวนการบริหารจัดการภารกิจด้านสังคมและนโยบายรัฐ
2. บริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและควบคุมความเสี่ยงได้
3. แยกบัญชีธุรกรรมตามนโยบายรัฐและสังคมออกจากเชิงพาณิชย์
4. สร้างกลไกส่งเสริมการออมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
5. ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

3. Digital Banking : การพัฒนาและยกระดับสู่การเป็น Digital Banking
เป้าประสงค์
เป็นธนาคารที่มีนวัตกรรมทางการเงินที่ล้ําสมัย โดยยกระดับองค์กรสู่ Digital Banking ที่สอดรับกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนําเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : FinTech) มาใช้
ในการพัฒนาหรือร่ วมกับพันธมิตรในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภั ณฑ์ บริการ ช่ องทางการให้บริ การและ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model) บน Digital Platform ที่มีการเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดเป็นระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) รวมทั้งปรับปรุง
การบริหารจัดการภายในองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ทั้งด้านโครงสร้างองค์กร กระบวนการ
ระเบีย บคํา สั่ง ตลอดจนพัฒ นาทัก ษะและพฤติก รรมของบุค ลากร เพื่อ สร้า งวัฒ นธรรมองค์ก รสู่การเป็น
Digital Banking
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
1. พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ และการส่งมอบในรูปแบบดิจิทัล
2. ออกแบบ ปรับปรุงโครงสร้าง กระบวนการให้เป็นอัตโนมัติ รองรับ Digital Banking
3. ร่วมกับพันธมิตรสร้าง Business Model บน Digital Platform
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ Digital Banking ( Data Driven - Innovation)
4. Fundamental Capabilities : การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
และการเปลี่ ย นแปลงในยุ ค ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ ธ นาคารมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั ด เที ย มกั บ
มาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถการในแข่งขัน สร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) ในกลไกการดําเนินงานของธนาคาร และผลักดันให้การดําเนินงานของธนาคารบรรลุ
เป้าหมายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธนาคารได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
1. บริหารและพัฒนาผู้นํา/บุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Change Mindset, Culture, Skill)
2. ปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลังให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร
3. บริหารจัดการข้อมูลเพื่อใช้สร้างโอกาสในเชิงธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
4. พัฒนา IT ให้มีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือและทันต่อการแข่งขัน
5. สร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหวังในการใช้บริการของลูกค้า (Customer Experience)
6. บูรณาการ GRC อย่างเป็นมาตรฐานและเอื้อต่อการดําเนินธุรกิจ
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3. เป้าหมายธุรกิจปี 2562 - 2566
เป้าหมายธุรกิจของธนาคารออมสิน ปี 2562– 2566 ได้กําหนดตามกรอบทิศทางการดําเนินงาน
(Strategic Positioning) และขอบเขตการดําเนินธุรกิจ (Business Model) ปี 2562– 2566 ที่คณะกรรมการธนาคาร
ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561
เป้าหมายธุรกิจ
เงินฝาก (รวมหุ้นกู้) เติบโต
สินเชื่อเติบโต1/
ขอบเขตธุรกิจ 2/
(รายย่อย3/: รายใหญ่)
L/D(รวมหุ้นกู้) (%)

ประมาณการ
ปี 2561
ร้อยละ 3.5
ร้อยละ 7.1

NPLs ของสินเชื่อรวม (ร้อยละ)
รายได้ค่าธรรมเนียมต่อรายได้รวม (%)
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง4/
(BIS Ratio)
1/

2562

14.20

2564

2565

2566

ร้อยละ 4.0 (1 เท่าของ GDP)
ร้อยละ 6.0 (1.5 เท่าของ GDP)
รายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
รายใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ร้อยละ 85 - 97

89.4
2.71
5.7

2563

6.5

ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย 5 ธพ. ใหญ่ ~20 bps.
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10 ในปี 2566
สูงกว่าเกณฑ์ ธปท.และระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ / Trigger

ไม่รวมสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ 2/ไม่รวมสินเชื่อภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบัน
สินเชื่อลูกค้าบุคคล สินเชื่อเศรษฐกิจฐานราก และสินเชื่อ SMEs ≤20 ล้านบาท
4/
ยังไม่คํานวณผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS9 (อยู่ระหว่างการศึกษา)
3/

ขอบเขตธุรกิจ กําหนดสัดส่วนสินเชื่อรายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และรายใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของสินเชื่อทั้งหมด (ไม่รวมสินเชื่อภาครัฐรัฐวิสาหกิจและสถาบัน) เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในระบบอย่างทั่วถึงให้แก่ลูกค้าบุคคลลูกค้าฐานรากและผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs (วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท)
รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เป้าหมายทางการเงิน
 เงินฝากและสินเชื่อเติบโตตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) โดยเน้นขับเคลื่อนภารกิจ
ให้เป็นไปตามกรอบทิศทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและรักษาสภาพคล่องด้วยการดํารง
สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากที่ร้อยละ 85-97
 เพิ่มสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมต่อรายได้รวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10 ในปี 2566
 ดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําตามเกณฑ์ Basel II (Pillar I) โดยให้มีระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การกํากับดูแล
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ของธนาคารแห่งประเทศไทยและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้/Trigger
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4. การบริหารแผนและติดตามประเมินผล
แผนวิสาหกิจของธนาคารออมสินเป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานของธนาคารในระยะ 5 ปี ซึ่งจะมี
การทบทวนทุกปี หรือเมื่อมีปัจจัยสภาพแวดล้อมการดําเนินงานทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป
จนส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยสําคัญ โดยการบริหารแผนวิสาหกิจธนาคาร
ได้นําหลักการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM)
และระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) มาเชื่อมโยง
กับหลักการของ Balanced Scorecard (BSC)
โดยการบริหารแผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2562 – 2566 ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การทบทวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
2. การวางแผนยุทธศาสตร์
3. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนําไปปฏิบัติ
4. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
1. การทบทวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมกับกลุ่ม/สายงาน
ที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนธุรกิจและแผนแม่บทประชุมหารือร่วมกัน โดยนําผลจากการดําเนินงานตาม
กระบวนการวางแผนในปีก่อน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนมาพิจารณาร่วมกับ
แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อสังเกตของหน่วยงานกํากับ และ
กรอบการจัดทําแผนของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาเป็นข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคของกระบวนการ โดยบูรณาการกับการบริหารความเสี่ยง และร่วมกันพิจารณา
ทบทวนแนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และกําหนดเป็นปฏิทินกระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดทําแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
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2. การวางแผนยุทธศาสตร์
การวางแผนยุทธศาสตร์ได้ดําเนินการตามกรอบปฏิทินกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
รายละเอียดการดําเนินการ
 รวมรวมและศึกษาข้อมูล
 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มที่ สํ า คั ญ ด้ ว ยเทคนิ ค และ
เครื่องมือต่างๆ
 วิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส อุ ป สรรค จุ ด บอดองค์ ก ร และ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
 รองผู้ อํ า นวยการ ผู้ ช่ ว ยผู้ อํ า นวยการ ผู้ อํ า นวยการฝ่ า ย/ภาค ร่ ว ม
พิจารณาและประเมินเพื่อจัดลําดับความสําคัญ SWOT
 บูรณาการและกําหนด SWOT องค์กร
2) วิเคราะห์ และกําหนด
 นํา SWOT มาวิเคราะห์และกําหนดความสามารถพิเศษ ความ
ความสามารถพิเศษ
ได้เปรียบและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
ความได้เปรียบและ
 นําความสามารถพิเศษ ความได้เปรียบและความท้าทายเชิง
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า ปัจจัยเสี่ยง และการบริหารความ
เสี่ยงของการสูญเสีย “โอกาสทางธุรกิจ”มากําหนดร่างยุทธศาสตร์
และร่างกรอบทิศทางการดําเนินงาน
 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคาร พิจารณาทบทวนและกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
และกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานระยะยาว
3.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง
3) กําหนดกรอบทิศทาง
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณา
การดําเนินงาน
 ทบทวน SWOT ความสามารถพิเศษ ความได้เปรียบและความท้า
ทายเชิงยุทธศาสตร์
 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และระบุจุดบอดองค์กร
 กําหนดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ กรอบทิศทางและตําแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี
 กําหนดกรอบเป้าหมายทางการเงินระยะ 5 ปี
 Initiative ที่สําคัญของแต่ละยุทธศาสตร์
 Strategy Map องค์กร
3.2) จัดทํารายละเอียดร่างแผนวิสาหกิจและประมาณการทางการเงิน
ขั้นตอน
1) รวบรวมและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมการ
ดําเนินงาน
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ขั้นตอน
ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน
ถ่ายทอดนโยบาย
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รายละเอียดการดําเนินการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ยุทธศาสตร์ กรอบทิศทางการดําเนินงาน ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์
และเป้าหมายทางการเงินระยะยาวให้หน่วยงานนําไปเป็นกรอบใน
การจัดทําแผนแม่บท แผนธุรกิจ และแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

ระยะเวลา
ก.ค. –ส.ค.

ก.ค.- ก.ย.

ทบทวนและจัดทําแผน
แม่บท



หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนแม่บทแต่ละด้านทบทวนแผนแม่บทและ
ปรับให้สอดคล้องกับกรอบทิศทางการดําเนินงาน

พิจารณาแผนวิสาหกิจ



นําเสนอแผนวิสาหกิจต่อคณะจัดการ คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ต.ค.

นําเสนอกระทรวงการคลัง
เห็นชอบ
ทบทวนและติดตาม
สภาพแวดล้อมการ
ดําเนินงาน



นําเสนอแผนวิสาหกิจต่อกระทรวงการคลัง

ต.ค.



ทบทวน รวมรวมและศึกษาข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมที่สําคัญด้วยเทคนิคและ
เครื่องมือต่างๆ



รายไตรมาส

3. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนําไปปฏิบตั ิ
ธนาคารออมสินได้นําระบบ Economic Value Management หรือ EVM มาเป็นเครื่องมือ
ในการบริ ห ารผลงานเพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ธนาคารและผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย และนํ า ระบบ Balanced
Scorecard มาเป็นเครื่องมือในการนํากลยุทธ์ของธนาคารไปสู่การปฏิบัติ และจัดทําระบบประเมินผล
การดําเนินงาน โดยถ่ายทอดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายจากระดับธนาคารลงสู่ระดับศูนย์ EVM
(กลุ่มลูกค้าและหน่วยงานสนับสนุน) เพื่อให้เกิดการประสานการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
(Alignment) อันจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของธนาคาร คือ การสร้างความสมดุลระหว่างการสร้าง
คุณค่าให้กับสังคมควบคู่กับการสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร
ในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Strategic Deployment) นี้ ธนาคารได้เชื่อมโยงวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์กับแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ผ่านตัวชี้วัดระดับองค์กร และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติผ่านการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ที่มีการกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
(Alignment) กับตัวชี้วัดระดับองค์กร และรองรับในทุกกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ต่างๆ ที่กําหนดไว้
จะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
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4. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
สําหรับการถ่ายทอดแผนวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจําเป็น
อย่า งยิ ่ง ที ่จ ะต้อ งมีก ารติด ตามประเมิน ผลและรายงานผลการนํ า แผนวิส าหกิจ ไปปฏิบ ัต ิ เพื ่อ ให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบ
ใช้เป็นเครื่องมื อในการปรั บปรุ งการวางแผนค้นหาวิธีพัฒนางาน และสามารถบริห ารจัดการแผนงาน/
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและ
การรายงานผลที่สามารถจะวัดผลของการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ในหลายมิติและหลายระดับ
4.1 วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินความสําเร็จ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ตามแผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2561 – 2565 พร้อมรายงานผลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมายและกลยุทธ์ รวมถึง
การปรั บ เปลี่ ย นแผนปฏิ บั ติ ง านให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ สถานการณ์ ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ
ที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนวิสาหกิจฉบับต่อไป
4.2 ขอบเขตการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
 การติดตามและประเมินผล
การติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลระดับยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ เป็นการติดตาม
ความก้าวหน้าการดําเนินงานและการประเมินความสําเร็จ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์
ของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การติ ด ตามความก้ า วหน้ า เป็ น การประมวลผลการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยปฏิ บั ติ
ในด้านขีดความสามารถการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กําหนดไว้
2. การประเมินผลยุทธศาสตร์ เป็นการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของยุทธศาสตร์
ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบกับเกณฑ์หรือตัวชี้วัดความสําเร็จ
การรายงานผล
ธนาคารมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจเป็นประจําทุกปี (Annual review)
โดยติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบถึงความเบี่ยงเบนระหว่าง
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กําหนด และทบทวนประเด็นสําคัญในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหา/อุปสรรคของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของธนาคาร ซึ่งจะนําผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการจัดทําแผน และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติของธนาคารในปีถัดไป
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ั ัศน์ (Vision) ปี 2562-2566
วิสยท
่ เสริมการออม ด้วยเทคโนโลยีดจ
เป็นผูน
้ าในการสง
ิ ท
ิ ัล
เพือ
่ การพ ัฒนาประเทศอย่างยง่ ั ยืน
เสริมสร้างความสุข และอนาคตทีม
่ น
่ ั คงของประชาชน

พ ันธกิจ (Mission)
่ เสริมการออมและสร้างวิน ัยทางการเงิน
สง
สน ับสนุนการลงทุนและการพ ัฒนาประเทศ
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ให้บริการทางการเงินครบวงจรทีล
่ า้ สม ัย
ี่ งทีย
และเหนือความคาดหว ังภายใต้ความเสย
่ อมร ับได้
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เป็นธนาคารเพือ
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ค่านิยม (Core Value)
ั
เติมเต็มสร้างคุณค่าสงคมไทย
iving for the greater good

คิดใหม่กา้ วไกลใฝ่สร้างสรรค์
eeking the next possibilities
มุง
่ มน
่ ั สานต่อเหนือขีดจาก ัด
rave beyond the boundary
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