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คํานํา
แผนปฏิ บั ติ ก ารและงบประมาณธนาคารออมสิ น ประจํ า ป 2562 ไดจั ด ทํ า ขึ้ น ใหสอดคลองกั บ
ยุทธศาสตร)การดํา เนิน งานของธนาคารออมสิ น ป 2562 – 2566 ที่เชื่อมโยงกับ แผนการปฏิรู ปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6ง ชาติ ฉบับ ที่ 12 เป9า หมายการพัฒ นาประเทศที่ยั่ง ยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม (Thailand 4.0) แผนดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) ยุทธศาสตร)กระทรวงการคลังและแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ
(Statement of Direction : SOD) โดยมุ6งเนนจัดทําแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่สอดคลองกับนโยบายของ
ภาครัฐ โดยในป 2562 ธนาคารออมสินมีนโยบายมุ6งสู6การเป]น “GSB NEW Century : Digi-Thai Banking Digital for All Thais” ต6อเนื่องจากป 2561 ที่เนนการพัฒนาและร6วมกับพันธมิตรในการใชประโยชน)
จากเทคโนโลยีที่ล้ําสมัย มาพัฒนาผลิตภัณฑ) บริการ และช6องทางการใหบริการ เพื่อส6งมอบใหลูกคาไดใชอย6าง
สะดวกสบาย ปลอดภั ย และตอบสนองต6 อ วิ ถี ชี วิ ต และความตองการของลู ก คา ภายใตแนวคิ ด “รวดเร็ ว
ปลอดภัย ล้ําสมัย ใชง6าย ตอบสนองต6 อวิถีชีวิตของคนไทยทุ กคน” นอกจากนั้ น ยั งมุ6งเนนการส6งเสริมการออม
การสรางวินัยและความรูทางการเงิน (Financial Literacy) ในรูปแบบต6างๆ ทั้งในกลุ6มเด็ก เยาวชน ประชาชนฐานราก
และประชาชนทั่วไปอย6างต6อเนื่อง รวมถึงการสรางความเขาใจในผลิตภัณฑ)และบริการดิจิทัล เพื่อใหลูกคา
มีความพรอมในการใชบริการ และเขาถึงรูปแบบการใหบริการในยุคดิจิทัล ส6งผลต6อการสรางความรูและวินัย
ทางการเงิ น เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศอย6 า งยั่ ง ยื น รวมทั้ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การใหเป] น
มาตรฐานสากลตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)
การบริหารจัดการเพื่อสรางมูลค6าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร) (EVM) โดยกําหนดวิสัยทัศน)ของธนาคาร คือ “เป]นผูนํา
ในการส6งเสริมการออม ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน เสริมสรางความสุข และ
อนาคตที่มั่นคงของประชาชน” และจัดทํายุทธศาสตร)การดําเนินงานตามหลักการ Balanced Scorecard
(BSC) ประกอบดวยยุทธศาสตร)การดําเนินงาน 4 ดาน ดังนี้
ยุทธศาสตร)ที่ 1 : การสรางความมั่นคงทางการเงินและขีดความสามารถในการแข6งขัน
(Traditional Banking)
ยุทธศาสตร)ที่ 2 : การพัฒนาสู6ความยั่งยืน (Social Banking)
ยุทธศาสตร)ที่ 3 : การพัฒนาและยกระดับสู6การเป]น Digital Bank (Digital Banking)
ยุทธศาสตร)ที่ 4 : การเพิ่มศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน (Fundamental Capabilities)
การจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจําป 2562 นี้ ไดรับความร6วมมือจากคณะกรรมการฯ
ผูบริหารและหน6วยงานต6าง ๆ ภายในธนาคารทุกส6วนงาน รวมทั้งหน6วยงานภายนอกที่เกี่ยวของ ฝrายบริหาร
แผนงานและงบประมาณ มุ6งหวังว6าแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจําป 2562 ฉบับนี้ จะเป]นประโยชน)
ต6อการปฏิบั ติงานของทุกหน6ว ยงานใหบรรลุตามเป9า หมายที่ กําหนด ซึ่ งจะนําไปสู6 การบรรลุ เป9 าหมายของ
ธนาคารต6อไป
ธนาคารออมสิน
ตุลาคม 2561
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บทสรุปผูบริหาร
ธนาคารออมสินกําหนดแนวทางการดําเนินงานของแผนวิสาหกิจป 2562–2566 เปนไปตามกรอบทิศทาง
การดํา เนิน งาน (Statement of Direction : SOD) ที่กระทรวงการคลังกํา หนด โดยกํา หนดวิสัย ทัศน9
“เปนผูนําในการสงเสริมการออม ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน เสริมสราง
ความสุข และอนาคตที่มั่นคงของประชาชน” ภายใต<พันธกิจ 5 ด<าน ได<แก> 1) ส>งเสริมการออมและสร<างวินัย
ทางการเงิน 2) สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศ 3) ส>งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและ
วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย>อมให<มีศักยภาพอย>างยั่งยืน 4) ให<บริการทางการเงินครบวงจรที่ล้ําสมัยและเหนือ
ความคาดหวังภายใต<ความเสี่ยงที่ยอมรับได< 5) เปนธนาคารเพื่อสังคมที่มีธรรมาภิบาล เพื่อให<การดําเนินงาน
ของธนาคารบรรลุตามวิสัยทัศน9 พันธกิจและกรอบทิศทางการดําเนินงาน จึงกําหนดยุทธศาสตร9การดําเนินงาน
ตามแนวทางของ Balanced Scorecard ในมุมมอง 5 ด<าน และหลักการบริหารจัดการคุณภาพขององค9กรตาม
แนวทาง SEPA โดยมุ>งสู>การเปน “GSB NEW Century : Digi-Thai Banking – Digital for all Thais” โดยเน<น
การให<บริการในยุคดิจิทัล โดยการพัฒนาหรือร>วมกับพันธมิตร ในการใช<ประโยชน9จากเทคโนโลยีที่ล้ําสมัย มา
พัฒนาผลิตภัณฑ9 บริการ และช>องทางการให<บริการ เพื่อส>งมอบผลิตภัณฑ9และบริหารให<ลูกค<าได<อย>างรวดเร็ว
ปลอดภัย ล้ําสมัย ใช<ง>าย และตอบสนองต>อวิถีชีวิตของคนไทยทุกคน พร<อมกับการให<ความรู<ทางการเงิน สร<าง
ความเข< าใจในผลิตภัณฑ9และบริ การดิ จิทัล เพื่ อให<ลู กค< ามี ความพร< อมในการใช<บ ริการ ธนาคารจึ งได<กําหนด
ยุทธศาสตร9การดําเนินงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร9ที่ 1 : การสร<างความมั่นคงทางการเงินและขีดความสามารถในการแข>งขัน
(Traditional Banking)
ยุทธศาสตร9ที่ 2 : การพัฒนาสู>ความยั่งยืน (Social Banking)
ยุทธศาสตร9ที่ 3 : การพัฒนาและยกระดับสู>การเปน Digital Bank (Digital Banking)
ยุทธศาสตร9ที่ 4 : การเพิ่มศักยภาพโครงสร<างพื้นฐาน (Fundamental Capabilities)
สรุปแผนปฏิบัติการจําแนกตามยุทธศาสตร0
ยุทธศาสตร0ที่ 1 : การสรางความมั่ น คงทางการเงิ น และขี ด ความสามารถในการแขงขั น
(Traditional Banking) มุ>งเน<นการเปนธนาคารที่มีการบริหารจัดการองค9กรที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด<าน
การให<บริการและการบริหารจัดการองค9กร โดยปรับรูปแบบการให<บริการของสาขา ปรับปรุงกระบวนการ
ให<บริการที่มีการนําเทคโนโลยีมาใช< โดยร>วมมือกับหน>วยงานพันธมิตรเพื่อลดต<นทุนและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข>งขัน พร<อมทั้งบริหารคุณภาพสินทรัพย9ในเชิงปfองกัน รวมถึงบริหารสัดส>วนธุรกิจให<มีผลตอบแทน
และความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสร<างความมั่นคงทางการเงินให<กับองค9กร
ยุทธศาสตร0ที่ 2 : การพัฒนาสูความยั่งยืน (Social Banking) มุ>งเน<นการเปนธนาคารเพื่อสังคม
ที่ มี ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย> า งมี ธ รรมาภิ บ าล คํ า นึ ง ถึ ง ความสมดุ ล ทั้ ง ด< า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล< อ ม
โดยยกระดับการส>งเสริมการออม การสร<างวินัยทางการเงินให<แก> กลุ>มเด็ก เยาวชน ประชาชนและผู<สูงวัย
พร<อมทั้งสนับสนุนและสร<างโอกาสในการเข<าถึงแหล>งเงินทุน ให<แก>เศรษฐกิจฐานรากและผู<ประกอบการใหม>
(Start-Up) เพื่อพัฒนาให<มีความเข<มแข็ง และเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีการบริหาร
จัดการภารกิจด<านสังคมและนโยบายรัฐอย>างมีประสิทธิภาพและควบคุมความเสี่ยงได<
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ยุทธศาสตร0ที่ 3 : การพัฒนาและยกระดับสูการเปน Digital Bank (Digital Banking) มุ>งเน<น
การยกระดับองค9กรสู> Digital Banking ที่สอดรับกับพฤติกรรมผู<บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนําเทคโนโลยี
ทางการเงิ น (Fintech) มาใช< ใ นการพั ฒ นาร> ว มกั บ พั น ธมิ ต ร เพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ9 บริ ก าร
ช>องทางการให<บริการ โดยสร<าง Business Model บน Digital Platform ที่มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ9และ
บริ ก ารต> า งๆ เข< า ด< ว ยกั น รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การภายในองค9 ก ร ทั้ ง ด< า นโครงสร< า งองค9 ก ร
กระบวนการ ระเบียบคําสั่ง และพัฒนาทักษะและพฤติกรรมของบุคลากร เพื่อสร<างวัฒนธรรมองค9กรสู>การเปน
Digital Banking
ยุทธศาสตร0ที่ 4 : การเพิ่มศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน (Fundamental Capabilities) มุ>งเน<น
การพัฒนาโครงสร<างพื้นฐาน และยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค9กร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและ
การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เพื่อให<ธนาคารมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล
เพิ่มขีดความสามารถในการแข>งขัน ทั้งในด<านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด<านบุคลากร ด<านการบริหารข<อมูล และ
พร<อมยกระดับและบูรณาการ การกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน (GRC) อย>าง
เปนมาตรฐาน เพื่อสร<างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือให<กับผู<มีส>วนได<ส>วนเสีย (Stakeholders)
งบประมาณประจําป 2562 ทั้งสิ้น 42,326 ล<านบาท ประกอบด<วย งบประมาณของแผนงานที่จัดทํา
เพื่อสนับสนุนการบรรลุเปfาหมายตามยุทธศาสตร9การดําเนินงานทั้ง 4 ยุทธศาสตร9 จํานวน 14,150 ล<านบาท
งบประมาณงานประจําสําหรับการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน จํานวน 27,756 ล<านบาท และงบประมาณ
สํารองจ>ายระหว>างป จํานวน 420 ล<านบาท
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แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ป 2562
ธนาคารไดจัดทําแผนยุทธศาสตรทั้ง 4 ดาน ใหสอดคลองกับแผนวิสาหกิจของธนาคารออมสิน
ป$ 2562-2566 ที่กําหนด Aspiration สอดคลองกับวิสัยทัศนที่มุ4งสู4การเป7น “GSB NEW Century :
Digi-Thai Banking – Digital for all Thais” โดยไดรับอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินงานตามภารกิจหลัก
สนับสนุนยุทธศาสตรและนโยบายธนาคาร ประจําป$ 2562 เป7นเงิน 42,326 ลานบาท ประกอบดวย
รายจ4ายดําเนินงาน เป7นเงิน 33,132 ลานบาท รายจ4ายลงทุน เป7นเงิน 8,774 ลานบาท และงบสํารองจ4าย
เป7นเงิน 420 ลานบาท ดังนี้
รายละเอียดแผนงานตามแผนยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1 การสร,างความมั่นคงทางการเงินและขีดความสามารถ
ในการแข0งขัน (Traditional Banking)
แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เป(าหมาย

1. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใหบริการสาขา (Traditional Branch)

รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงรูปแบบใหบริการของ
สาขาตามแผนงาน

รอยละ 100

2. การปรับปรุงกระบวนการสําคัญ

รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการหนี้และ
กระบวนการสินเชื่อแบบบูรณาการตามแผนงาน

รอยละ 100

3. โครงการพัฒนาระบบ เครื่องมือ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการหนี้

ความสําเร็จของการเปbดใหบริการเครื่องมือบริหารจัดการหนี้ ภายในป$ 2562

4. โครงการ Outsourcing งานบริการ

รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน

แผนปฏิบตั ิการและงบประมาณธนาคารออมสิน ประจําป 2562

รอยละ 100

4

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสู0ความยั่งยืน (Social Banking)
แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เป(าหมาย

1. โครงการปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ
สาขาเชิงสังคม (Social Branch)

รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงรูปแบบใหบริการของ
สาขาตามแผนงาน

รอยละ 100

2. โครงการธนาคารภูมิปdญญา

ความสําเร็จของการเผยแพร4องคความรูภูมิปdญญาทองถิ่น
เพื่อสรางอาชีพใหกับชุมชน

3. โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น

ทั่วประเทศภายใน
ป$ 2562
รอยละ 50

4.

> 20,000 ราย

5.
6.
7.
8.

รอยละของผูประกอบการในชุมชนที่เขาร4วมโครงการมี
Productivity/ลดตนทุน/สรางคุณค4าผลิตภัณฑและบริการเพิ่มขึ้น
โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน
จํานวนของผูมีบัตรสวัสดิการแห4งรัฐ/ลูกหนี้นอกระบบที่ไดรับ
การพัฒนาอาชีพ
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสราง รอยละของจํานวนผูไดรับการอบรมมีความรูที่ดีขึ้น
ความเขมแข็งลูกคาตามนโยบายรัฐ
ผูไดรับการอบรมจัดทําบัญชีครัวเรือน
(Financial Literacy)
(ต4อเนื่องอย4างนอย 3 เดือน)
โครงการส4งเสริมศักยภาพเยาวชน
จํานวนนักเรียนเขาร4วมโครงการดนตรี/กีฬา/ส4งเสริม
สู4ความเป7นเลิศ
การศึกษาเยาวชนทางดานวิชาการเป7นไปตามแผนงาน
โครงการออมสินจากรอยสู4ลาน
จํานวนผลงานนวัตกรรมที่สามารถนําไปประกอบธุรกิจไดจริง
โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
รอยละความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพผูสูงวัย

รอยละ 90
3,000 บัญชี
นักเรียนเขาร4วม
> 165,000 คน
> 100 ผลงาน
รอยละ 100

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและยกระดับสู0การเปCน Digital Bank
(Digital Banking)
แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร
1. โครงการพัฒนารูปแบบสาขา Digital
Branch
2. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจ Digital
Life Solution
3. โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย
National e-Payment
4. โครงการพัฒนารองรับนโยบาย Digital
Identity

ตัวชี้วัด

เป(าหมาย

รอยละความสําเร็จของการพัฒนารูปแบบสาขา

รอยละ 100

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการ
ในรูปแบบ Digital ไดตามแผน
รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานไดตามแผน

รอยละ 100

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบงานรองรับ
นโยบาย Digital Identity

รอยละ 100

แผนปฏิบตั ิการและงบประมาณธนาคารออมสิน ประจําป 2562

รอยละ 100

5

ยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่มศักยภาพโครงสร,างพื้นฐาน
(Fundamental Capabilities)
แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

1. โครงการพัฒนาพนักงานผูมีศักยภาพสูง

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาพนักงานไดตามแผน/
มีผลงานดานความคิดเชิงนวัตกรรม
รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน

รอยละ 100

ความสําเร็จของการเปbดใหบริการ

ภายในไตรมาส 3

ระดับการรับรูธุรกิจและบริการของธนาคาร

รอยละ 80

2. โครงการ IT Infrastructure &
Security
3. โครงการศูนยวิจัย GSB Reserch &
Innovation Center
4. โครงการสื่อสารธุรกิจภาพลักษณ
ธนาคารออมสิน

แผนปฏิบตั ิการและงบประมาณธนาคารออมสิน ประจําป 2562

เป(าหมาย

รอยละ 100

