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แผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2561 - 2565 

ค าน า 

แผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2561 - 2565 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานและ
ยุทธศาสตร์ของธนาคารในระยะยาว เพ่ือมุ่งสู่การ “เป็นผู้น าในการส่งเสริมการออม เพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความสุข และอนาคตที่ม่ันคงของประชาชน” โดยได้น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และพิจารณาความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ นโยบาย 
Thailand 4.0 และแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD) 
แนวนโยบายส านักงานเศรษฐกิจการคลัง แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม และแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน ตลอดจนทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจไทย เพ่ือตอบสนองความท้าทาย
และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความสามารถพิเศษขององค์กร ปัจจัยเสี่ยง ภารกิจและรูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและลูกค้าอย่างสมดลุ โดยมีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
(SEPA) เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 

การจัดท าแผนวิสาหกิจ ปี 2561-2565 ได้ด าเนินการตามกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดย
คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนหน่วยงานก ากับได้มีส่วนร่วมใน
การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งธนาคารจะมีการทบทวนแผนวิสาหกิจ หากปัจจัยสภาพแวดล้อมการ
ด าเนินงานทั้งภายในและภายนอกเปลี่ยนแปลงไป จนอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและการ
บริหารงานของธนาคารอย่างมีนัยส าคัญ เพ่ือให้กลยุทธ์ เป้าหมาย และประมาณการทางการเงินใน 
แผนวิสาหกิจมีความเหมาะสมและมีความคล่องตัวต่อการปรับตัวให้ทันต่อภาวะการแข่งขันในปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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แผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2561 - 2565 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
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แผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2561 - 2565 

แนวทางการจัดท าแผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2561 – 2565 ได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และพิจารณาความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ นโยบาย Thailand 
4.0 และแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD) แนวนโยบาย
ส านักงานเศรษฐกิจการคลังแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขา
สถาบันการเงิน ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการ
ธนาคารออมสินได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกรอบทิศทางการด าเนินงานส าหรับปี 2561 - 
2565 ไว้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้น าในการส่งเสริมการออม เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความสุข และอนาคต
ที่มั่นคงของประชาชน 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน 
2. สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศ 
3. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน 
4. ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่ล้ าสมัยและเหนือความคาดหวังภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
5. เป็นธนาคารเพ่ือสังคมท่ีมีธรรมาภิบาล 
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แผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2561 - 2565 

 

ค่านิยม  :  SAVE  

 

ความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency) 

 ความสามารถในการเข้าใจ เข้าถึงลูกค้าฐานราก รายย่อยและกลุ่มองค์กรชุมชน 

 ความสามารถในการระดมเงินฝากได้อย่างรวดเร็ว 

 ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ 

 ความสามารถในการสร้างเครือข่ายให้บริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ (สาขา รถ/เรือเคลื่อนที่หน่วย
ให้บริการ กลุ่มองค์กรชุมชน และพันธมิตร) 

Aspiration 2561 – 2565  “GSB NEW Century: Digi-Thai Banking - Digital for All Thais” 

มุ่งเน้นการให้บริการในยุคดิจิทัล โดยการพัฒนาหรือร่วมกับพันธมิตรในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ที่ล้ าสมัย มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการให้บริการ เพ่ือส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีให้กับ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ล้ าสมัย ใช้ง่าย และตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนไทยทุกคน ควบคู่กับการให้
ความรู้ทางการเงิน สร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล เพ่ือให้ลูกค้ามีความพร้อมในการใช้บริการ  
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4 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 

แผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2561 - 2565 

 2. ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
 

จากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ อันประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน การก าหนด
ความสามารถพิเศษขององค์กรที่พิจารณาจากจุดแข็งที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน การใช้ 
TOWS Matrix ก าหนดความได้เปรียบและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงาน วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) เป้าหมาย ทิศทางขององค์กร และกลยุทธ์  
ทีส่ร้างมลูค่าเพ่ิมใหก้ับธนาคาร เกิดการถ่ายทอด เชื่อมโยง และสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย/
ทิศทางขององค์กรสู่การปฏิบัติ โดยค านึงถึงเป้าหมายตามต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
และปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าทางการเงินที่ส าคัญ (Key Financial Drivers) ของธนาคาร  

 

ธนาคารก าหนด House of Strategy ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลักในการด าเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่  

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน (Financial Strengthening)  

2) การพัฒนาสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sustainable Development: SD) 

3) การส่งมอบคุณค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าด้วยนวัตกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล 
(Customer Life Time Value Proposition) 

4) การเพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 
(Fundamental Capabilities) 
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ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน (Financial Strengthening) 
 

เป้าประสงค์  

สร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้ธนาคารมีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว เพ่ือให้ธนาคารมี
เงินกองทุนเพ่ือรองรับการขยายภารกิจหลักและธุรกิจได้ในอนาคต มีการสร้างผลตอบแทนเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับธนาคารอย่างยั่งยืน ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการคุณภาพ
สินทรัพย์ที่ดี รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรและสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งลดการพ่ึงพา
รายได้ดอกเบี้ย ซึ่งเป็นรายได้ที่มีความอ่อนไหวต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 

1. บริหารคุณภาพสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
2. บริหารสัดส่วนธุรกิจให้มีผลตอบแทนและความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม  
3. บริหารจัดการทรัพยากรและสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนของธนาคาร 
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แผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2561 - 2565 

 
 
 
 

2. การพัฒนาสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sustainable Development: SD) 
 

เป้าประสงค์ 

เป็นธนาคารเพ่ือสังคมที่มีการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลค านึงถึงการสร้างความสมดุลใน 3 ด้าน 
คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดย
ยกระดับการส่งเสริมการออม การสร้างวินัย ทางการเงิน และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและธุรกิจเริ่มต้น 
ให้มีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนวกความรับผิดชอบต่อ
สังคมเข้าไปในทุกกระบวนการทางธุรกิจจนพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของขีดความสามารถขององค์กร 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 

1. ปลูกฝังค่านิยมการออมและการสร้างวินัยทางการเงินทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2. พัฒนาความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพ่ือยกระดับสู่ธุรกิจเริ่มต้นได้อย่างยั่งยืน 
3. ด าเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล โดยรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. การส่งมอบคุณค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าด้วยนวัตกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล 
(Customer  Life Time Value Proposition) 
 

เป้าประสงค์ 

ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีนวัตกรรมล้ าสมัย ตอบสนองความต้องการและเหนือความคาดหวัง
ของลูกค้า เพ่ือรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เกิดการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ตลอดทุกช่วง
ชีวิตของลูกค้าผ่านการน าเสนอคุณค่าท่ีแตกต่างและเหมาะสมในตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าทั้ง 3 กลุ่มหลักของ
ธนาคาร โดยการใช้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ามาวิเคราะห์เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างนวัตกรรมที่ล้ า
สมัยในด้านผลิตภัณฑ์ บริการทางการเงิน และช่องทางให้บริการ ตลอดจนน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการ
ธุรกิจหลัก เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้บริการ อีกทั้งการสร้าง 
Engagement ของลูกค้าผ่านนวัตกรรมทางการตลาด ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละกลุ่มและ
การแข่งขันในยุคดิจิทัล 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 

1. สร้างนวัตกรรมทางการเงิน ที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า โดยการพัฒนาหรือแสวงหา
ความร่วมมือกับพันธมิตร 

2. สร้างและส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้าในทุกจุดสัมผัส (Touch Point) 
3. พัฒนารูปแบบและช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้า 
4. พัฒนากระบวนการธุรกิจหลักด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และปลอดภัย 
5. พัฒนานวัตกรรมการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล เพ่ือสร้าง Engagement ของลูกค้า 

 
4. การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

(Fundamental Capabilities) 

เป้าประสงค์ 
ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กร พร้อมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือรองรับ

การขยายธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เพ่ือให้ธนาคารมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถการในแข่งขันในยุคดิจิทัล สร้างความเชื่อมั่นและความ
เชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  ในกลไกการด าเนินงานของธนาคาร และผลักดันให้การ
ด าเนินงานของธนาคารบรรลุเป้าหมายในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธนาคารได้อย่างยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 

1. ปรับโครงสร้างองค์กร อัตราก าลัง และกระบวนการให้รองรับการด าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล 
2. บริหารและพัฒนาบุคลากร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 
3. บริหารจัดการและวิเคราะห์ Big Data (Platform & Analytics) 
4. บริหารประสิทธิภาพ IT ให้รองรับธุรกิจ และสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  

และการให้บริการ 
5. ยกระดับและบูรณาการการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการตรวจสอบ

ภายใน โดยมีธรรมาภิบาล 
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3. เป้าหมายธุรกิจปี 2561 - 2565 
 

 เป้าหมายธุรกิจของธนาคารออมสิน ปี 2561– 2565 ได้ก าหนดตามกรอบทิศทางการด าเนินงาน
(Strategic Positioning) และขอบเขตการด าเนินธุรกิจ (Business Model) ปี 2561– 2565 ที่
คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 

 

เป้าหมายธุรกิจ 
ประมาณการ 

ปี 2560 
2561 2562 2563 2564 2565 

เงินฝาก (รวมหุ้นกู้) เติบโต ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 3.6 (1 เท่าของ GDP) 

สินเช่ือเติบโต1/ ร้อยละ 7.3 ร้อยละ 5.5 - 6.0 (1.5 เท่าของ GDP) 
ขอบเขตธุรกิจ 2/ 
(รายย่อย3/: รายใหญ่) 

รายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
รายใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

NPLs ของสินเช่ือรวม (ร้อยละ) 2.40 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 
NPLs ไม่รวมสินเช่ือ ช.พ.ค.  ช.พ.ส. 
เกื่อกูลฯ 4/(ร้อยละ) 

2.68 2.80 2.76 2.74 2.72 2.71 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
สัดส่วนต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 

6,400 
5.5 

7,500 
6.0 

9,000 
7.0 

10,800 
8.0 

12,700 
9.0 

14,900 
10.0 

ก าไรสุทธิ 23,500 28,200 31,600 33,800 37,800 42,600 
ก าไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) 11,600 13,100 13,900 14,400 15,400 17,000 

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ง 
(BIS Ratio) 

12.25 
สูงกว่าเกณฑ์ ธปท.และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ / Trigger 

(ร้อยละ 11 – 13) 
1/ไม่รวมสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชพี2/ไม่รวมสินเชื่อภาครัฐรัฐวิสาหกจิและสถาบัน 
3/สินเชื่อลูกค้าบุคคลสินเชื่อเศรษฐกิจฐานรากและสินเชื่อ SMEs ≤20 ล้านบาท 
4/สินเชื่อและหนี้ค้างช าระไม่รวมสินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ช.พ.ค. - ช.พ.ส. และโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 

ขอบเขตธุรกิจ ก าหนดสัดส่วนสินเชื่อรายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และรายใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
สินเชื่อทั้งหมด (ไม่รวมสินเชื่อภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบัน) เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
ระบบอย่างทั่วถึงให้แก่ลูกค้าบุคคล ลูกค้าฐานราก และผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs (วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้าน
บาท) รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
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เป้าหมายทางการเงิน 

 เงินฝากและสินเชื่อเติบโตตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) โดยเน้นขับเคลื่อนภารกิจ
ให้เป็นไปตามกรอบทิศทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและรักษาสภาพคล่องด้วยการ
ด ารงสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากที่ร้อยละ85– 95 

 เพ่ิมสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมต่อรายได้รวมให้มีระดับที่ร้อยละ 6 – 10 

 ด ารงเงินกองทุนข้ันต่ าตามเกณฑ์ Basel II (Pillar I) โดยให้มีระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การก ากับดูแล
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ของธนาคารแห่งประเทศไทยและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้/Trigger 

 

 



 

 

 
 

 

 แผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2561 - 2565 

การบริหารแผนและตดิตามประเมินผล 
10 

4. การบริหารแผนและติดตามประเมินผล 
 

แผนวิสาหกิจของธนาคารออมสินเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานของธนาคารในระยะ 5 ปี ซึ่งจะมี
การทบทวนทุกปี หรือเมื่อมีปัจจัยสภาพแวดล้อมการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปจน
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยส าคัญ โดยการบริหารแผนวิสาหกิจธนาคารได้น า
หลักการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) และ
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) มาเชื่อมโยงกับ
หลักการของ Balanced Scorecard (BSC)  

โดยการบริหารแผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2561 – 2565 ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การทบทวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

2. การวางแผนยุทธศาสตร์ 

3. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อน าไปปฏิบัติ 

4. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

1. การทบทวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมกับกลุ่ม/สายงาน
ที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนธุรกิจและแผนแม่บทประชุมหารือร่วมกัน โดยน าผลจากการด าเนินงานตาม
กระบวนการวางแผนในปีก่อน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน มาพิจารณาร่วมกับแนว
ทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อสังเกตของหน่วยงานก ากับ และกรอบ
การจัดท าแผนของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
ปัญหา/อุปสรรคของกระบวนการ โดยบูรณาการกับการบริหารความเสี่ยง และร่วมกันพิจารณาทบทวนแนว
ทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และก าหนดเป็นปฏิทินกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
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2. การวางแผนยุทธศาสตร์ 

 การวางแผนยุทธศาสตร์ได้ด าเนินการตามกรอบปฏิทินกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ระยะเวลา 

1) รวบรวมและวเิคราะห์
สภาพแวดล้อมการ
ด าเนินงาน 

 รวมรวมและศึกษาข้อมลู 
 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดลอ้มท่ีส าคัญด้วยเทคนิคและ

เครื่องมือต่างๆ 
 วิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค จดุบอดองค์กร และความ

เสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง 
 รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการฝ่าย/ภาค ร่วม

พิจารณาและประเมินเพื่อจัดล าดบัความส าคญั SWOT 
 บูรณาการและก าหนด SWOT องค์กร 

มี.ค. - พ.ค. 

2) วิเคราะห์ และก าหนด
ความสามารถพิเศษ ความ
ได้เปรียบและความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร ์

 น า SWOT มาวิเคราะห์และก าหนดความสามารถพเิศษ ความ
ได้เปรียบและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

 น าความสามารถพิเศษ ความได้เปรียบและความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร ์ปัจจัยขับเคลื่อนมลูคา่ ปัจจัยเสีย่ง และการบริหารความ
เสี่ยงของการสญูเสีย “โอกาสทางธุรกิจ” มาก าหนดร่างยุทธศาสตร์
และร่างกรอบทิศทางการด าเนินงาน 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารร่วมกบัผู้บริหารระดบัสูง
ของธนาคาร พิจารณาทบทวนและก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
และก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงานระยะยาว 

พ.ค. – มิ.ย. 

3) ก าหนดกรอบทิศทาง 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
การด าเนินงาน 

3.1) ประชุมเชิงปฏิบตัิการคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง 
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี เพื่อพิจารณา 
 ทบทวน SWOT ความสามารถพิเศษ ความไดเ้ปรียบและความท้า

ทายเชิงยุทธศาสตร ์
 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และระบุจุดบอดองค์กร 
 ก าหนดยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ กรอบทิศทางและต าแหน่งเชิง

ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 
 ก าหนดกรอบเป้าหมายทางการเงินระยะ 5 ปี 
 Initiative ที่ส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร ์
 Strategy Map องค์กร 

มิ.ย. 

3.2) จัดท ารายละเอียดร่างแผนวสิาหกิจ 
และประมาณการทางการเงิน  

ก.ค. – ก.ย. 

ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน
ถ่ายทอดนโยบาย 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
ยุทธศาสตร์ กรอบทิศทางการด าเนินงาน ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ 
และเป้าหมายทางการเงินระยะยาวให้หน่วยงานน าไปเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนแม่บท แผนธรุกิจ และแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

มิ.ย. –ก.ค. 

ทบทวนและจัดท าแผน
แม่บท 

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแผนแม่บทแต่ละด้านทบทวนแผนแม่บทและ
ปรับให้สอดคล้องกับกรอบทิศทางการด าเนินงาน 
 

ก.ค.- ก.ย. 



 

 

 
 

 

 แผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2561 - 2565 
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ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ระยะเวลา 

พิจารณาแผนวิสาหกิจ 
 น าเสนอแผนวสิาหกิจต่อคณะจัดการ คณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ต.ค. 

น าเสนอกระทรวง 
การคลังเห็นชอบ 

 น าเสนอแผนวสิาหกิจต่อกระทรวงการคลัง ต.ค. 

ทบทวนและติดตาม
สภาพแวดล้อมการ
ด าเนินงาน 

 ทบทวน รวมรวม และศึกษาข้อมลู 
 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดลอ้มท่ีส าคัญด้วยเทคนิคและ

เครื่องมือต่างๆ 

รายไตรมาส 

 
3. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อน าไปปฏิบัติ 

ธนาคารออมสินได้น าระบบ Economic Value Management หรือ EVM มาเป็นเครื่องมือในการ
บริหารผลงานเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย และน าระบบ Balanced Scorecard มา
เป็นเครื่องมือในการน ากลยุทธ์ของธนาคารไปสู่การปฏิบัติ และจัดท าระบบประเมินผลการด าเนินงาน โดย
ถ่ายทอดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายจากระดับธนาคารลงสู่ระดับศูนย์ EVM (กลุ่มลูกค้าและ
หน่วยงานสนับสนุน) เพ่ือให้เกิดการประสานการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
(Alignment) อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของธนาคาร คือ การสร้างความสมดุลระหว่างการสร้าง
คุณค่าให้กับสังคมควบคู่กับการสร้างความม่ันคงให้กับองค์กร  

ในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Strategic Deployment) นี้ ธนาคารได้เชื่อมโยงวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์กับแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ผ่านตัวชี้วัดระดับองค์กร และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติผ่านการ
จัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ที่มีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(Alignment) กับตัวชี้วัดระดับองค์กร และรองรับในทุกกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้จะ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

4. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  

ส าหรับการถ่ายทอดแผนวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการน าแผนวิสาหกิจไปปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบใช้เป็น
เครื่องมือในการปรับปรุงการวางแผน ค้นหาวิธีพัฒนางาน และสามารถบริหารจัดการแผนงาน/โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและการรายงาน
ผลที่สามารถจะวัดผลของการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ
และหลายระดับ 
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แผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2561 - 2565 

4.1 วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและประเมินความส าเร็จ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2561 - 2565 พร้อมรายงานผลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และกลยุทธ์ รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ท้ังภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลง
ไป และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนวิสาหกิจฉบับต่อไป 

 
4.2 ขอบเขตการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

 การติดตามและประเมินผล 

การติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลระดับยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ เป็นการ
ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานและการประเมินความส าเร็จ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นตาม
เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. การติดตามความก้าวหน้า เป็นการประมวลผลการด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติ ในด้าน
ขีดความสามารถการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. การประเมินผลยุทธศาสตร์ เป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ที่
เกิดข้ึนจริง ทั้งด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบกับเกณฑ์หรือตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 

 การรายงานผล 

ธนาคารมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจเป็นประจ าทุกปี (Annual 
review) โดยติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ เพ่ือตรวจสอบถึงความเบี่ยงเบน
ระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก าหนด และทบทวนประเด็นส าคัญในแต่ละยุทธศาสตร์ เพ่ือให้
ทราบถึงปัญหา/อุปสรรคของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของธนาคาร ซึ่งจะน าผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนาการจัดท าแผน และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติของธนาคารในปีถัดไป 

 

 

 



วสิยัทศัน ์วสิยัทศัน ์: Vision: Vision

เป็นเป็นผูนํ้าในการสง่เสรมิการผูนํ้าในการสง่เสรมิการออม เพือ่การพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื ออม เพือ่การพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื 
เสรมิสรา้งเสรมิสรา้งความสขและอนาคตทีม่ ัน่คงของประชาชนความสขและอนาคตทีม่ ัน่คงของประชาชนเสรมสรางเสรมสรางความสขุและอนาคตทมนคงของประชาชนความสขุและอนาคตทมนคงของประชาชน

พนัธกจิ พนัธกจิ : Mission: Mission

 สง่เสรมิการออมและสรา้งวนิยัทางการเงนิสง่เสรมิการออมและสรา้งวนิยัทางการเงนิ

 ใหบ้รกิารทางการเงนิครบวงจรทีล่ํา้สมยัและเหนอืความคาดหวงั ภายใต้ใหบ้รกิารทางการเงนิครบวงจรทีล่ํา้สมยัและเหนอืความคาดหวงั ภายใต้

 สนบัสนนุการลงทนุ และการพฒันาประเทศสนบัสนนุการลงทนุ และการพฒันาประเทศ

 สง่เสรมิและยกระดบัเศรษฐกจิฐานรากและวสิาหกจิขนาดกลางขนาดยอ่มสง่เสรมิและยกระดบัเศรษฐกจิฐานรากและวสิาหกจิขนาดกลางขนาดยอ่ม
        ใหม้ศีกัยภาพอยา่งย ัง่ยนืใหม้ศีกัยภาพอยา่งย ัง่ยนื

 ใหบรการทางการเงนครบวงจรทลาสมยและเหนอความคาดหวง ภายใตใหบรการทางการเงนครบวงจรทลาสมยและเหนอความคาดหวง ภายใต
        ความเสีย่งทีย่อมรบัได้ความเสีย่งทีย่อมรบัได้

 เป็นธนาคารเพือ่สงัคมทีม่ธีรรมาภบิาลเป็นธนาคารเพือ่สงัคมทีม่ธีรรมาภบิาล

Social responsibility : รบัผดิชอบตอ่สงัคมSocial responsibility : รบัผดิชอบตอ่สงัคมSS

คา่นยิม คา่นยิม : Core Value: Core Value

Accountability : อทุศิตนตอ่หนา้ทีเ่พือ่องคก์รAccountability : อทุศิตนตอ่หนา้ทีเ่พือ่องคก์ร

Virtue :  ยนืหยดัในความถกูตอ้งVirtue :  ยนืหยดัในความถกูตอ้ง

AA

VV

Excellence : สูค่วามเป็นเลศิในทกุดา้นExcellence : สูค่วามเป็นเลศิในทกุดา้นEE
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