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คํานํา 

แผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2562 - 2566 จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานและ
ยุทธศาสตร์ของธนาคารในระยะยาว เพ่ือมุ่งสู่การ “เป็นผู้นําในการส่งเสริมการออม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน เสริมสร้างความสุข และอนาคตที่ม่ันคงของประชาชน” โดยได้น้อม
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพิจารณาความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(SDGs) ของสหประชาชาติ นโยบาย Thailand 4.0 แผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจภาพรวม และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
กํากับด้านนโยบาย อาทิ กระทรวงการคลังสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตลอดจนแนวโน้มสถานการณ์ต่างๆ อาทิ 
ภาวะเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) เพ่ือตอบสนองความท้า
ทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความสามารถพิเศษขององค์กร ปัจจัยเสี่ยง ภารกิจและรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ังตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและลูกค้าอย่างสมดุล โดยมีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรตามระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (SEPA) เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 

การจัดทําแผนวิสาหกิจ ปี 2562-2566 ได้ดําเนินการตามกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดย
คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนหน่วยงานกํากับได้มีส่วนร่วมใน
การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะมีการทบทวนและปรับปรุงแผนวิสาหกิจในช่วง
ระยะเวลาของแผนฯ หากปัจจัยสภาพแวดล้อมการดําเนินงานทั้งภายในและภายนอกเปล่ียนแปลงไป จน
อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและการบริหารงานของธนาคารอย่างมีนัยสําคัญ เพ่ือให้กลยุทธ์ 
เป้าหมาย และประมาณการทางการเงินในแผนวิสาหกิจมีความเหมาะสมและมีความคล่องตัวต่อการปรับตัว
ให้ทันต่อภาวะการแข่งขันในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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2. ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน การกําหนดความได้เปรียบและความท้าทาย 

เชิงยุทธศาสตร์ และความสามารถพิเศษขององค์กรที่นํามาสู่การกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) เป้าหมายทิศทางขององค์กร และกลยุทธ์ ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับธนาคาร เกิดการถ่ายทอด เช่ือมโยง 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 : การพัฒนาสู่ความย่ังยืน 
3) Digital Banking : การพัฒนาและยกระดับสู่การเป็น Digital Banking 
4) Fundamental Capabilities : การเพ่ิมศกัยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 

GSB NEW Century : Digi-Thai Banking “Digital for All Thais” 

Vision

Aspiration

Customer Engagement

ลกูคา้บคุคล ลกูคา้ฐานราก ลกูคา้ธรุกจิและภาครฐั

Social Banking 
ยุทธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาสู่ความย ัง่ยืน


Fundamental Capabilities
ยุทธศาสตรท์ ี ่4 การเพิม่ศกัยภาพโครงสรา้งพืน้ฐาน

Traditional Banking
ยุทธศาสตรท์ ี ่1

การสรา้งความม ัน่คงทางการเงนิ
และขดีความสามารถในการแข่งขนั

 



Vision : เป็นผูนํ้าในการสง่เสรมิการออม ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั
เพ ือ่การพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยนื เสรมิสรา้งความสขุ และอนาคตทีม่ ัน่คงของประชาชน

 Digital Banking 
ยุทธศาสตรท์ ี ่3 การพฒันาและยกระดบัสู่การเป็น Digital Bank
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4 ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 4 

 
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานของธนาคารออมสิน ปี 2562-2566 มีแนวทางการดําเนินงานท่ีจะสร้าง

ความสมดุลระหว่างความมั่นคงขององค์กร และการดําเนินงานที่คํานึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล 
ซึ่งจะนําพาองค์กรไปสู่ความย่ังยืน โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน บริหาร
ผลตอบแทนและความเสี่ยง เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงทางการเงิน และขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ 
(Traditional Banking) ผนวกกับการดําเนินงานในเชิงสังคมและตอบสนองนโยบายรัฐอย่างมีธรรมาภิบาล 
ด้วยการยกระดับการส่งเสริมการออม การสร้างวินัยทางการเงิน สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินพ้ืนฐาน 
และแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่เศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเยาวชนและผู้สูงวัย 
รวมถึงพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน (Social Banking) ควบคู่กับการยกระดับองค์กรสู่ Digital Banking
โดยนําเทคโนโลยีทางการเงินมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ช่องทางการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ และ
รองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ภายใต้โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีศักยภาพ (Fundamental Capabiltities) 
ที่เป็นกลไกสนับสนุนที่สําคัญในการผลักดันให้การดําเนินการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างย่ังยืน 

 
ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 

1. Traditional Banking : การสร้างความม่ันคงทางการเงินและขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์  
เป็นธนาคารที่มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านช่องทางและกระบวนการ

ให้บริการ การบริหารหนี้คุณภาพหนี้ การบริหารสัดส่วนธุรกิจ ภายใต้ความเสี่ยงและต้นทุนที่เหมาะสม 
เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้องค์กรมีความมั่นคงทางการเงิน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และความม่ันคง
ทางการเงิน 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 
1. ปรับรูปแบบการให้บริการของสาขาและปรับบทบาทพนักงานให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น  

(Touch point) เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ  
2. ปรับปรุงกระบวนการทั้ง Front, Middle และ Back โดยใช้เทคโนโลยี/ Outsource/ Partner 
3. บริหารจัดการหน้ีในเชิงป้องกัน 
4. บริหารสัดส่วนธุรกิจให้มีผลตอบแทนและความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม 
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2. Social Banking : การพัฒนาสู่ความย่ังยืน 

เป้าประสงค ์
เป็นธนาคารเพ่ือสังคมที่มีการดําเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล คํานึงถึงความสมดุลใน 3 ด้าน คือ 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-Efficiency) ให้แก่องค์กรและ
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยผนวกความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในทุกกระบวนการทางธุรกิจจนพัฒนาเป็นส่วนหน่ึง
ของขีดความสามารถขององค์กร มีการบริหารจัดการภารกิจด้านสังคมและนโยบายรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
และควบคุมความเสี่ยงได้ พร้อมทั้งยกระดับการส่งเสริมการออม การสร้างวินัยทางการเงิน สนับสนุนและ 
สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่เศรษฐกิจฐานรากและผู้ประกอบการใหม่ (Startup) เยาวชน
และผู้สูงวัย เพ่ือพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 
1. จัดโครงสร้าง และกระบวนการบริหารจัดการภารกิจด้านสังคมและนโยบายรัฐ 
2. บริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและควบคุมความเสี่ยงได้ 
3. แยกบัญชีธุรกรรมตามนโยบายรัฐและสังคมออกจากเชิงพาณิชย์ 
4. สร้างกลไกส่งเสริมการออมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน 
5. ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

 

 
 

3. Digital Banking : การพัฒนาและยกระดบัสู่การเปน็ Digital Banking 

เป้าประสงค์ 
เป็นธนาคารที่มีนวัตกรรมทางการเงินที่ล้ําสมัย โดยยกระดับองค์กรสู่ Digital Banking ที่สอดรับกับ

พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยนําเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : FinTech) มาใช้
ในการพัฒนาหรือร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ ช่องทางการให้บริการและ 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model) บน Digital Platform ที่มีการเช่ือมโยง
ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดเป็นระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) รวมทั้งปรับปรุง
การบริหารจัดการภายในองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ทั้งด้านโครงสร้างองค์กร กระบวนการ 
ระเบียบคําสั่ง ตลอดจนพัฒนาทักษะและพฤติกรรมของบุคลากร เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็น 
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 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ

และการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลเพ่ือให้ธนาคารมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถการในแข่งขัน สร้างความเชื่อมั่นและความเช่ือถือแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ในกลไกการดําเนินงานของธนาคาร และผลักดันให้การดําเนินงานของธนาคารบรรลุ
เป้าหมายในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธนาคารได้อย่างย่ังยืน 

 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 

1. บริหารและพัฒนาผู้นํา/บุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Change Mindset, Culture, Skill) 
2. ปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลังให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร 
3. บริหารจัดการข้อมูลเพ่ือใช้สร้างโอกาสในเชิงธุรกิจและเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร 
4. พัฒนา IT ให้มีความมั่นคงปลอดภัย น่าเช่ือถือและทันต่อการแข่งขัน 
5. สร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหวังในการใช้บริการของลูกค้า (Customer Experience) 
6. บูรณาการ GRC อย่างเป็นมาตรฐานและเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจ 
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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 
ประมาณการ 

ปี 2561 
2562 2563 2564 2565 2566 

เงินฝาก (รวมหุ้นกู้) เติบโต ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 4.0 (1 เท่าของ GDP) 
สินเชื่อเติบโต1/ ร้อยละ 7.1 ร้อยละ 6.0 (1.5 เท่าของ GDP) 
ขอบเขตธุรกิจ 2/ 
(รายย่อย3/: รายใหญ่) 

                  รายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
                  รายใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

L/D(รวมหุ้นกู้) (%) 89.4 ร้อยละ 85 - 97 

NPLs ของสินเชื่อรวม (ร้อยละ) 2.71 ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ธพ. ใหญ่ ~20 bps. 

รายได้ค่าธรรมเนียมต่อรายได้รวม (%) 5.7 6.5 ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ในปี 2566 
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง4/ 
(BIS Ratio) 

14.20 
สูงกว่าเกณฑ์ ธปท.และระดับความเสี่ยง 

ท่ียอมรับได้ / Trigger 
1/ไม่รวมสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพ    2/ไม่รวมสินเชื่อภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบัน 
3/สินเชื่อลูกค้าบุคคล สินเชื่อเศรษฐกิจฐานราก และสินเชื่อ SMEs ≤20 ล้านบาท 
4/ยังไม่คํานวณผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS9 (อยู่ระหว่างการศึกษา) 

 

ขอบเขตธุรกิจ กําหนดสัดส่วนสินเช่ือรายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และรายใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
ของสินเช่ือทั้งหมด (ไม่รวมสินเช่ือภาครัฐรัฐวิสาหกิจและสถาบัน) เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ในระบบอย่างทั่วถึงให้แก่ลูกค้าบุคคลลูกค้าฐานรากและผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs (วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท)
รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 

  
เป้าหมายทางการเงนิ 

 เงินฝากและสินเช่ือเติบโตตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) โดยเน้นขับเคลื่อนภารกิจ
ให้เป็นไปตามกรอบทิศทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและรักษาสภาพคล่องด้วยการดํารง
สัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากที่ร้อยละ 85-97 

 เพ่ิมสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมต่อรายได้รวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ในปี 2566  
 ดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่าตามเกณฑ์ Basel II (Pillar I) โดยให้มีระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การกํากับดูแล

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ของธนาคารแห่งประเทศไทยและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้/Trigger  
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4. การบริหารแผนและติดตามประเมินผล 
 
แผนวิสาหกิจของธนาคารออมสินเป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานของธนาคารในระยะ 5 ปี ซึ่งจะมี

การทบทวนทุกปี หรือเมื่อมีปัจจัยสภาพแวดล้อมการดําเนินงานทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป
จนส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยสําคัญ โดยการบริหารแผนวิสาหกิจธนาคาร 
ได้นําหลักการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) 
และระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) มาเช่ือมโยง
กับหลักการของ Balanced Scorecard (BSC)  

 
โดยการบริหารแผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2562 – 2566 ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. การทบทวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
2. การวางแผนยุทธศาสตร์ 
3. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพ่ือนําไปปฏิบัติ 
4. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

 

1. การทบทวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมกับกลุ่ม/สายงาน

ที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนธุรกิจและแผนแม่บทประชุมหารือร่วมกัน โดยนําผลจากการดําเนินงานตาม
กระบวนการวางแผนในปีก่อน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนมาพิจารณาร่วมกับ 
แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ข้อสังเกตของหน่วยงานกํากับ และ
กรอบการจัดทําแผนของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาเป็นข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคของกระบวนการ โดยบูรณาการกับการบริหารความเสี่ยง และร่วมกันพิจารณา
ทบทวนแนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และกําหนดเป็นปฏิทินกระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดทําแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
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2. การวางแผนยุทธศาสตร์ 
 การวางแผนยุทธศาสตร์ได้ดําเนินการตามกรอบปฏิทินกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ ระยะเวลา 

1) รวบรวมและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมการ
ดําเนินงาน 

 รวมรวมและศึกษาข้อมูล 
 วิ เคราะห์ ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีสําคัญด้วยเทคนิคและ

เคร่ืองมือต่างๆ 
 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค จุดบอดองค์กร และ 

ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง 
 รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ผู้อํานวยการฝ่าย/ภาค ร่วม

พิจารณาและประเมินเพ่ือจัดลําดับความสําคัญ SWOT 
 บูรณาการและกําหนด SWOT องค์กร 

มี.ค. - พ.ค. 

2) วิเคราะห์ และกําหนด
ความสามารถพิเศษ  
ความได้เปรียบและ 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

 นํา SWOT มาวิเคราะห์และกําหนดความสามารถพิเศษ ความ
ได้เปรียบและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

 นําความสามารถพิเศษ ความได้เปรียบและความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า ปัจจัยเสี่ยง และการบริหารความ
เสี่ยงของการสูญเสีย “โอกาสทางธุรกิจ”มากําหนดร่างยุทธศาสตร์
และร่างกรอบทิศทางการดําเนินงาน 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคาร พิจารณาทบทวนและกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
และกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานระยะยาว 

พ.ค. – มิ.ย. 

3) กําหนดกรอบทิศทาง 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
การดําเนินงาน 

3.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพิจารณา 
 ทบทวน SWOT ความสามารถพิเศษ ความได้เปรียบและความท้า

ทายเชิงยุทธศาสตร์ 
 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และระบุจุดบอดองค์กร 
 กําหนดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ กรอบทิศทางและตําแหน่งเชิง

ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 
 กําหนดกรอบเป้าหมายทางการเงินระยะ 5 ปี 
 Initiative ท่ีสําคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ 
 Strategy Map องค์กร 

มิ.ย.- ก.ค. 

3.2) จัดทํารายละเอียดร่างแผนวิสาหกิจและประมาณการทางการเงิน  ก.ค. – ก.ย. 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ ระยะเวลา 

ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน
ถ่ายทอดนโยบาย 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
ยุทธศาสตร์ กรอบทิศทางการดําเนินงาน ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ 
และเป้าหมายทางการเงินระยะยาวให้หน่วยงานนําไปเป็นกรอบใน
การจัดทําแผนแม่บท แผนธุรกิจ และแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
 

ก.ค. –ส.ค. 

ทบทวนและจัดทําแผน
แม่บท 

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแผนแม่บทแต่ละด้านทบทวนแผนแม่บทและ
ปรับให้สอดคล้องกับกรอบทิศทางการดําเนินงาน 
 

ก.ค.- ก.ย. 

พิจารณาแผนวิสาหกิจ  นําเสนอแผนวิสาหกิจต่อคณะจัดการ คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการธนาคาร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

ต.ค. 

นําเสนอกระทรวงการคลัง
เห็นชอบ 

 นําเสนอแผนวิสาหกิจต่อกระทรวงการคลัง ต.ค. 

ทบทวนและติดตาม
สภาพแวดล้อมการ
ดําเนินงาน 

 ทบทวน รวมรวมและศึกษาข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีสําคัญด้วยเทคนิคและ

เคร่ืองมือต่างๆ 

รายไตรมาส 

 
3. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนําไปปฏิบติั 

ธนาคารออมสินได้นําระบบ Economic Value Management หรือ EVM มาเป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารผลงานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียและนําระบบ Balanced 
Scorecard มาเป็นเคร่ืองมือในการนํากลยุทธ์ของธนาคารไปสู่การปฏิบัติ และจัดทําระบบประเมินผล 
การดําเนินงาน โดยถ่ายทอดวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด และเป้าหมายจากระดับธนาคารลงสู่ระดับศูนย์ EVM 
(กลุ่มลูกค้าและหน่วยงานสนับสนุน) เพ่ือให้เกิดการประสานการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
(Alignment) อันจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของธนาคาร คือ การสร้างความสมดุลระหว่างการสร้าง
คุณค่าให้กับสังคมควบคู่กับการสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร  

ในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Strategic Deployment) น้ี ธนาคารได้เช่ือมโยงวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์กับแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ผ่านตัวช้ีวัดระดับองค์กร และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติผ่านการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ที่มีการกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(Alignment) กับตัวชี้วัดระดับองค์กร และรองรับในทุกกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ต่างๆ ที่กําหนดไว้
จะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์  
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4. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
สําหรับการถ่ายทอดแผนวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจําเป็น

อย่างยิ ่งที ่จะต้องมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการนําแผนวิสาหกิจไปปฏิบ ัต ิ เพื ่อให้ 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบ
ใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการวางแผนค้นหาวิธีพัฒนางาน และสามารถบริหารจัดการแผนงาน/
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและ
การรายงานผลท่ีสามารถจะวัดผลของการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ
ในหลายมิติและหลายระดับ 

 
4.1 วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและประเมินความสําเร็จ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ตามแผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2561 – 2565 พร้อมรายงานผลต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

 เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมายและกลยุทธ์ รวมถึง
การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปและเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนวิสาหกิจฉบับต่อไป 

 
4.2 ขอบเขตการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

 การติดตามและประเมินผล 
การติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลระดับยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ เป็นการติดตาม

ความก้าวหน้าการดําเนินงานและการประเมินความสําเร็จ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1. การติดตามความก้าวหน้า เป็นการประมวลผลการดําเนินงานของหน่วยปฏิบัติ 
ในด้านขีดความสามารถการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

2. การประเมินผลยุทธศาสตร์ เป็นการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของยุทธศาสตร์
ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบกับเกณฑ์หรือตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 
 การรายงานผล 

ธนาคารมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจเป็นประจําทุกปี (Annual review)
โดยติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์เพ่ือตรวจสอบถึงความเบ่ียงเบนระหว่าง
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กําหนด และทบทวนประเด็นสําคัญในแต่ละยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ทราบถึง
ปัญหา/อุปสรรคของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของธนาคาร ซึ่งจะนําผลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
พัฒนาการจัดทําแผน และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติของธนาคารในปีถัดไป 



470 ถนนพหลโยธนิ พญาไท กรงุเทพฯ 10400
โทรศพัท ์0-2299-8000 Call Center 1115
www.gsb.or.th  GSB Society

วสิยัทศัน ์(Vision) ปี 2562-2566

เป็นผูน้ าในการสง่เสรมิการออม ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 

เพือ่การพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื 

เสรมิสรา้งความสขุ และอนาคตทีม่ ัน่คงของประชาชน

พนัธกจิ (Mission)

สง่เสรมิการออมและสรา้งวนิยัทางการเงนิ

สง่เสรมิและยกระดบัเศรษฐกจิฐานราก 
และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มใหม้ศีกัยภาพอยา่งย ัง่ยนื

สนบัสนนุการลงทนุและการพฒันาประเทศ

ใหบ้รกิารทางการเงนิครบวงจรทีล่ า้สมยั
และเหนอืความคาดหวงัภายใตค้วามเสีย่งทีย่อมรบัได้

เป็นธนาคารเพือ่สงัคมทีม่ธีรรมาภบิาล

คา่นยิม (Core Value)

เตมิเต็มสรา้งคณุคา่สงัคมไทย

iving for the greater good

คดิใหมก่า้วไกลใฝ่สรา้งสรรค์

eeking the next possibilities

มุง่ม ัน่สานตอ่เหนอืขดีจ ากดั

rave beyond the boundary




