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  แผนปฏิบตัิการและงบประมาณธนาคารออมสิน ประจําป� 2562 

คํานํา   แผนปฏิบัติการและงบประมาณธนาคารออมสินประจําป� 2562 ได�จัดทําข้ึนให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร)การดําเนินงานของธนาคารออมสิน ป� 2562 – 2566 ท่ีเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ ฉบับที่ 12 เป9าหมายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด�วยนวัตกรรม (Thailand 4.0) แผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) ยุทธศาสตร)กระทรวงการคลังและแนวนโยบายผู�ถือหุ�นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) โดยมุ6งเน�นจัดทําแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจท่ีสอดคล�องกับนโยบายของภาครัฐ โดยในป� 2562 ธนาคารออมสินมีนโยบายมุ6งสู6การเป]น “GSB NEW Century : Digi-Thai Banking - Digital for All Thais” ต6อเนื่องจากป� 2561 ท่ีเน�นการพัฒนาและร6วมกับพันธมิตรในการใช�ประโยชน)                   จากเทคโนโลยีท่ีล้ําสมัย มาพัฒนาผลิตภัณฑ) บริการ และช6องทางการให�บริการ เพ่ือส6งมอบให�ลูกค�าได�ใช�อย6างสะดวกสบาย ปลอดภัยและตอบสนองต6อวิถีชีวิตและความต�องการของลูกค�า ภายใต�แนวคิด “รวดเร็ว ปลอดภัย ล้ําสมัย ใช�ง6าย ตอบสนองต6อวิถีชีวิตของคนไทยทุกคน” นอกจากนั้น ยังมุ6งเน�นการส6งเสริมการออม                  การสร�างวินัยและความรู�ทางการเงิน (Financial Literacy) ในรูปแบบต6างๆ ท้ังในกลุ6มเด็ก เยาวชน ประชาชนฐานรากและประชาชนทั่วไปอย6างต6อเนื่อง รวมถึงการสร�างความเข�าใจในผลิตภัณฑ)และบริการดิจิทัล เพ่ือให�ลูกค�า            มีความพร�อมในการใช�บริการ และเข�าถึงรูปแบบการให�บริการในยุคดิจิทัล ส6งผลต6อการสร�างความรู�และวินัยทางการเงินเพ่ือการพัฒนาประเทศอย6างยั่งยืน รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให�เป]นมาตรฐานสากลตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)  การบริหารจัดการเพ่ือสร�างมูลค6าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร) (EVM) โดยกําหนดวิสัยทัศน)ของธนาคาร คือ “เป]นผู�นําในการส6งเสริมการออม ด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างย่ังยืน เสริมสร�างความสุข และอนาคตท่ีม่ันคงของประชาชน” และจัดทํายุทธศาสตร)การดําเนินงานตามหลักการ Balanced Scorecard (BSC) ประกอบด�วยยุทธศาสตร)การดําเนินงาน 4 ด�าน ดังนี้ ยุทธศาสตร)ท่ี 1 : การสร�างความม่ันคงทางการเงินและขีดความสามารถในการแข6งขัน (Traditional Banking) ยุทธศาสตร)ท่ี 2 : การพัฒนาสู6ความยั่งยืน (Social Banking) ยุทธศาสตร)ท่ี 3 : การพัฒนาและยกระดับสู6การเป]น Digital Bank (Digital Banking)  ยุทธศาสตร)ท่ี 4 : การเพ่ิมศักยภาพโครงสร�างพ้ืนฐาน (Fundamental Capabilities) การจัดทําแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจําป� 2562 นี้ ได�รับความร6วมมือจากคณะกรรมการฯ ผู�บริหารและหน6วยงานต6าง ๆ ภายในธนาคารทุกส6วนงาน รวมท้ังหน6วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข�อง  ฝrายบริหารแผนงานและงบประมาณ มุ6งหวังว6าแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจําป� 2562 ฉบับนี้ จะเป]นประโยชน)ต6อการปฏิบัติงานของทุกหน6วยงานให�บรรลุตามเป9าหมายท่ีกําหนด ซ่ึงจะนําไปสู6การบรรลุเป9าหมายของธนาคารต6อไป     ธนาคารออมสิน  ตุลาคม 2561 
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บทสรุปผู�บริหาร  ธนาคารออมสินกําหนดแนวทางการดําเนินงานของแผนวิสาหกิจป� 2562–2566 เป�นไปตามกรอบทิศทาง การดําเนินงาน (Statement of Direction : SOD) ที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยกําหนดวิสัยทัศน9              “เป�นผู�นําในการส�งเสริมการออม ด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างย่ังยืน เสริมสร�างความสุข และอนาคตท่ีม่ันคงของประชาชน” ภายใต<พันธกิจ 5 ด<าน ได<แก> 1) ส>งเสริมการออมและสร<างวินัยทางการเงิน 2) สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศ 3) ส>งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย>อมให<มีศักยภาพอย>างยั่งยืน 4) ให<บริการทางการเงินครบวงจรท่ีล้ําสมัยและเหนือความคาดหวังภายใต<ความเสี่ยงท่ียอมรับได< 5) เป�นธนาคารเพ่ือสังคมท่ีมีธรรมาภิบาล เพ่ือให<การดําเนินงานของธนาคารบรรลุตามวิสัยทัศน9 พันธกิจและกรอบทิศทางการดําเนินงาน จึงกําหนดยุทธศาสตร9การดําเนินงานตามแนวทางของ Balanced Scorecard ในมุมมอง 5 ด<าน และหลักการบริหารจัดการคุณภาพขององค9กรตามแนวทาง SEPA โดยมุ>งสู>การเป�น “GSB NEW Century : Digi-Thai Banking –  Digital for all Thais” โดยเน<นการให<บริการในยุคดิจิทัล โดยการพัฒนาหรือร>วมกับพันธมิตร ในการใช<ประโยชน9จากเทคโนโลยีท่ีล้ําสมัย มาพัฒนาผลิตภัณฑ9 บริการ และช>องทางการให<บริการ เพ่ือส>งมอบผลิตภัณฑ9และบริหารให<ลูกค<าได<อย>างรวดเร็ว ปลอดภัย ล้ําสมัย ใช<ง>าย และตอบสนองต>อวิถีชีวิตของคนไทยทุกคน พร<อมกับการให<ความรู<ทางการเงิน สร<างความเข<าใจในผลิตภัณฑ9และบริการดิจิทัล เพ่ือให<ลูกค<ามีความพร<อมในการใช<บริการ ธนาคารจึงได<กําหนดยุทธศาสตร9การดําเนินงาน ดังนี้ ยุทธศาสตร9ท่ี 1 : การสร<างความม่ันคงทางการเงินและขีดความสามารถในการแข>งขัน (Traditional Banking) ยุทธศาสตร9ท่ี 2 : การพัฒนาสู>ความยั่งยืน (Social Banking) ยุทธศาสตร9ท่ี 3 : การพัฒนาและยกระดับสู>การเป�น Digital Bank (Digital Banking)  ยุทธศาสตร9ท่ี 4 : การเพ่ิมศักยภาพโครงสร<างพ้ืนฐาน (Fundamental Capabilities) สรุปแผนปฏิบัติการจําแนกตามยุทธศาสตร0 ยุทธศาสตร0ท่ี 1  : การสร�างความม่ันคงทางการเงินและขีดความสามารถในการแข�งขัน (Traditional Banking) มุ>งเน<นการเป�นธนาคารท่ีมีการบริหารจัดการองค9กรท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังในด<าน                  การให<บริการและการบริหารจัดการองค9กร โดยปรับรูปแบบการให<บริการของสาขา ปรับปรุงกระบวนการให<บริการท่ีมีการนําเทคโนโลยีมาใช< โดยร>วมมือกับหน>วยงานพันธมิตรเพ่ือลดต<นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถ                 ในการแข>งขัน พร<อมท้ังบริหารคุณภาพสินทรัพย9ในเชิงปfองกัน รวมถึงบริหารสัดส>วนธุรกิจให<มีผลตอบแทนและความเสี่ยงท่ีเหมาะสม เพ่ือสร<างความม่ันคงทางการเงินให<กับองค9กร  ยุทธศาสตร0ท่ี 2 : การพัฒนาสู�ความย่ังยืน (Social Banking) มุ>งเน<นการเป�นธนาคารเพ่ือสังคม   ท่ีมีการดําเนินธุรกิจอย>างมีธรรมาภิบาล คํานึงถึงความสมดุลท้ังด<านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล<อม                 โดยยกระดับการส>งเสริมการออม การสร<างวินัยทางการเงินให<แก> กลุ>มเด็ก เยาวชน ประชาชนและผู<สูงวัย พร<อมท้ังสนับสนุนและสร<างโอกาสในการเข<าถึงแหล>งเงินทุน ให<แก>เศรษฐกิจฐานรากและผู<ประกอบการใหม> (Start-Up) เพ่ือพัฒนาให<มีความเข<มแข็ง และเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีการบริหารจัดการภารกิจด<านสังคมและนโยบายรัฐอย>างมีประสิทธิภาพและควบคุมความเสี่ยงได<               
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ยุทธศาสตร0ท่ี 3 : การพัฒนาและยกระดับสู�การเป�น Digital Bank (Digital Banking) มุ>งเน<นการยกระดับองค9กรสู> Digital Banking ท่ีสอดรับกับพฤติกรรมผู<บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยนําเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) มาใช<ในการพัฒนาร>วมกับพันธมิตร เพ่ือพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ9 บริการ                     ช>องทางการให<บริการ โดยสร<าง Business Model บน Digital Platform ท่ีมีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ9และบริการต>างๆ เข<าด<วยกัน รวมท้ังปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค9กร ท้ังด<านโครงสร<างองค9กร กระบวนการ ระเบียบคําสั่ง และพัฒนาทักษะและพฤติกรรมของบุคลากร เพ่ือสร<างวัฒนธรรมองค9กรสู>การเป�น Digital Banking  ยุทธศาสตร0ท่ี 4  :  การเพ่ิมศักยภาพโครงสร�างพ้ืนฐาน (Fundamental Capabilities) มุ>งเน<นการพัฒนาโครงสร<างพ้ืนฐาน และยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค9กร เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เพ่ือให<ธนาคารมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถในการแข>งขัน ท้ังในด<านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด<านบุคลากร ด<านการบริหารข<อมูล และพร<อมยกระดับและบูรณาการ การกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน (GRC) อย>างเป�นมาตรฐาน เพ่ือสร<างความเชื่อม่ันและความเชื่อถือให<กับผู<มีส>วนได<ส>วนเสีย (Stakeholders)   งบประมาณประจําป� 2562 ท้ังสิ้น 42,326 ล<านบาท ประกอบด<วย งบประมาณของแผนงานท่ีจัดทําเพ่ือสนับสนุนการบรรลุเปfาหมายตามยุทธศาสตร9การดําเนินงานท้ัง 4 ยุทธศาสตร9 จํานวน 14,150 ล<านบาท งบประมาณงานประจําสําหรับการดําเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน จํานวน 27,756 ล<านบาท และงบประมาณสํารองจ>ายระหว>างป� จํานวน 420 ล<านบาท   
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3  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ป� 2562  ธนาคารได�จัดทําแผนยุทธศาสตร�ท้ัง 4 ด�าน ให�สอดคล�องกับแผนวิสาหกิจของธนาคารออมสิน ป$ 2562-2566 ท่ีกําหนด Aspiration สอดคล�องกับวิสัยทัศน�ท่ีมุ4งสู4การเป7น “GSB NEW Century : Digi-Thai Banking – Digital for all Thais” โดยได�รับอนุมัติงบประมาณเพ่ือดําเนินงานตามภารกิจหลัก สนับสนุนยุทธศาสตร�และนโยบายธนาคาร ประจําป$ 2562 เป7นเงิน 42,326 ล�านบาท ประกอบด�วยรายจ4ายดําเนินงาน เป7นเงิน 33,132 ล�านบาท รายจ4ายลงทุน เป7นเงิน 8,774 ล�านบาท และงบสํารองจ4าย เป7นเงิน 420 ล�านบาท ดังนี้  รายละเอียดแผนงานตามแผนยุทธศาสตร           
        

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร  ตัวชี้วัด เป(าหมาย 1. โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการให�บริการสาขา (Traditional Branch) ร�อยละความสําเร็จของการปรับปรุงรูปแบบให�บริการของสาขาตามแผนงาน ร�อยละ 100    2. การปรับปรุงกระบวนการสําคัญ ร�อยละความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการหน้ีและกระบวนการสินเช่ือแบบบูรณาการตามแผนงาน ร�อยละ 100   3. โครงการพัฒนาระบบ เครื่องมือ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการหน้ี ความสําเร็จของการเปbดให�บริการเครื่องมือบริหารจัดการหน้ี ภายในป$ 2562 4. โครงการ Outsourcing งานบริการ ร�อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน ร�อยละ 100   ยุทธศาสตร ท่ี 1 การสร,างความม่ันคงทางการเงินและขีดความสามารถ       ในการแข0งขัน (Traditional Banking) 



  
 แผนปฏิบตัิการและงบประมาณธนาคารออมสิน ประจําป� 2562 

4     แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร  ตัวชี้วัด เป(าหมาย 1. โครงการปรับปรุงรูปแบบการให�บริการสาขาเชิงสังคม (Social Branch) ร�อยละความสําเร็จของการปรับปรุงรูปแบบให�บริการของสาขาตามแผนงาน ร�อยละ 100    2. โครงการธนาคารภูมิปdญญา ความสําเร็จของการเผยแพร4องค�ความรู�ภูมิปdญญาท�องถิ่นเพ่ือสร�างอาชีพให�กับชุมชน ท่ัวประเทศภายใน     ป$ 2562 3. โครงการออมสินยุวพัฒน�รักษ�ถิ่น ร�อยละของผู�ประกอบการในชุมชนท่ีเข�าร4วมโครงการมี Productivity/ลดต�นทุน/สร�างคุณค4าผลิตภัณฑ�และบรกิารเพ่ิมขึ้น ร�อยละ 50   4. โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน จํานวนของผู�มีบัตรสวัสดิการแห4งรัฐ/ลูกหน้ีนอกระบบท่ีได�รับการพัฒนาอาชีพ  > 20,000 ราย 5. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร�างความเข�มแข็งลูกค�าตามนโยบายรัฐ (Financial Literacy) ร�อยละของจํานวนผู�ได�รับการอบรมมีความรู�ท่ีดีขึ้น ร�อยละ 90 ผู�ได�รับการอบรมจัดทําบัญชีครัวเรือน (ต4อเน่ืองอย4างน�อย 3 เดือน) 3,000 บัญชี 6. โครงการส4งเสริมศักยภาพเยาวชน         สู4ความเป7นเลิศ จํานวนนักเรียนเข�าร4วมโครงการดนตรี/กีฬา/ส4งเสริมการศึกษาเยาวชนทางด�านวิชาการเป7นไปตามแผนงาน นักเรียนเข�าร4วม  > 165,000 คน 7. โครงการออมสินจากร�อยสู4ล�าน จํานวนผลงานนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปประกอบธุรกิจได�จริง > 100 ผลงาน 8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู�สูงอายุ ร�อยละความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพผู�สูงวัย ร�อยละ 100      แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร  ตัวชี้วัด เป(าหมาย 1. โครงการพัฒนารูปแบบสาขา Digital Branch ร�อยละความสําเร็จของการพัฒนารูปแบบสาขา ร�อยละ 100 2. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจ Digital Life Solution  ร�อยละความสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ�/บริการ   ในรูปแบบ Digital ได�ตามแผน ร�อยละ 100  3. โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย  National e-Payment ร�อยละความสําเร็จของการดําเนินงานได�ตามแผน  ร�อยละ 100  4. โครงการพัฒนารองรับนโยบาย Digital Identity ร�อยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Digital Identity ร�อยละ 100   
ยุทธศาสตร ท่ี 3 การพัฒนาและยกระดับสู0การเปCน Digital Bank                     (Digital Banking)  ยุทธศาสตร ท่ี 2 การพัฒนาสู0ความย่ังยืน (Social Banking) 



  
 แผนปฏิบตัิการและงบประมาณธนาคารออมสิน ประจําป� 2562 

5    แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร  ตัวชี้วัด เป(าหมาย 1.  โครงการพัฒนาพนักงานผู�มีศักยภาพสูง ร�อยละความสําเร็จของการพัฒนาพนักงานได�ตามแผน/     มีผลงานด�านความคิดเชิงนวัตกรรม ร�อยละ 100    2.  โครงการ IT Infrastructure & Security  ร�อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน ร�อยละ 100   3.  โครงการศูนย�วิจัย GSB Reserch & Innovation Center  ความสําเร็จของการเปbดให�บริการ ภายในไตรมาส 3 4.  โครงการส่ือสารธุรกิจภาพลักษณ�ธนาคารออมสิน  ระดับการรับรู�ธุรกิจและบริการของธนาคาร ร�อยละ 80                    ยุทธศาสตร ท่ี 4 การเพ่ิมศักยภาพโครงสร,างพ้ืนฐาน                     (Fundamental Capabilities)  




