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สรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมาส 1 ปี 2563 ขาดทุนสุทธิ จ านวน 14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -0.05 ของเป้าหมายทั้งปี 
ต่ ากว่าช่วงเดียวกันปีก่อน จากการตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้ฯ สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน ประกอบกับ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ต่ ากว่าช่วงเดียวกันปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน สูงกว่าช่วงเดียวกัน
ปีก่อน ขณะที่ รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน ทั้งนี้ หากนับรวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน จะมี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม จ านวน 11,628 ล้านบาท เนื่องจากเงินลงทุนเผื่อขายมีมูลค่าตลาดต่ ากว่าช่วงเดียวกันปีก่อน  

ฐำนะกำรเงิน ณ 31 มีนาคม 2563 ธนาคารมสีินทรัพย์รวม จ านวน 2,803,550 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปี 2562 
จ านวน 6,482 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.23 โดยมีสินเชื่อคงเหลือ (รวมสินเชื่อแก่สถาบันการเงินและสหกรณ์) จ านวน 
2,062,637 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2562 จ านวน 90,081 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.18 (จากยอดช าระคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
และเงินกู้กระทรวงการคลัง มากกว่า 90,000 ล้านบาท) เงินลงทุนสุทธิจ านวน 335,954 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปี 2562 
จ านวน 23,122 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.39 (จากการปรับพอร์ตและบริหารผลตอบแทนจากการลงทุน) เงินฝาก (รวมเงิน
รับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์) จ านวน 2,302,118 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2562 จ านวน 30,316 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 1.30 (จากยอดเงินฝากที่มีระยะเวลาทยอยครบก าหนดเดือน ม.ค.–มี.ค. 63 มากกว่า 270,000 ล้านบาท) 
ทั้งนี้ หากนับรวมตราสารหนี้ที่ออก (หุ้นกู้) จะมีเงินฝากและตราสารหนี้ที่ออกคงเหลือ (รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงิน
และสหกรณ์) จ านวน 2,382,618 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2562 จ านวน 30,316 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.26 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ ไตรมาส 1 ปี 2563 ธนาคารมีอัตราหนี้ค้างช าระเกิน 3 เดือน (NPLs) 
ของสินเชื่อรวม ร้อยละ 3.31   ROA ร้อยละ (0.002)  NIM ร้อยละ 2.02  และเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ร้อยละ 
15.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ธปท. ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 8.5 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ (ตำมแผนยุทธศำสตร์ของธนำคำร) ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 
ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ส าหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ ธนาคารออมสินได้รับอนุมัติงบประมาณ 
ประจ าปี 2563 จ านวน 42,080 ล้านบาท ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 7,016 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 17 ของงบประมาณทั้งปี 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมบันทึกข้อตกลงประเมินผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรออมสินกับ
กระทรวงกำรคลัง ณ ไตรมำส 1 ปี 2563 ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ ผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1.1.3.1 จ านวนรายอนุมัติ
สินเชื่อวงเงินไม่เกิน 2 แสนบาท ตัวชี้วัดที่ 1.1.3.2 จ านวนเงินอนุมัติสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 2 แสนบาท ตัวชี้วัดที่ 1.3 
จ านวนรายที่อนุมัติสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มต้น (Start Up) ด้ำนผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายระดับ 5 จ านวน 4 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 7 ตัวชี้วัด ด้ำนกำรประเมิน Core Business 
Enablers ได้แต่งตั้งคณะท างาน Core Business Enablers พร้อมส่งตัวแทนคณะท างานเข้าร่วมการสัมมนาเพ่ือชี้แจง
ผลประเมิน Baseline โดย บริษัท ทริส คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด และน าส่งรายงานผลประเมินสถานะการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจด้าน Core Business Enablers ให้กับกลุ่ม/สายงาน เพ่ือจัดท าแผนปิด Gap แล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการจัดจ้าง 
บริการวิชาการส าหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ปี 2563 เพ่ือจัดท า 
Enablers Roadmap 

 



งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
 % growth
เงินลงทุนสุทธิ
% growth
เงินให้สินเช่ือ (รวมสถาบันการเงินและสหกรณ์)
% growth
เงินรับฝาก (รวมสถาบันการเงินและสหกรณ์และตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม)
% growth
เงินรับฝากและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
% growth
หน้ีสิน
ส่วนของเจ้าของ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ (NII)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน
รายได้สุทธิจากการด าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

อัตราส่วนทางการเงิน (%)
1.    คุณภาพสินทรัพย์และเงินกองทุน (%)

1.1 เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 15.52        15.89       

1.2 สินเช่ือจัดช้ันด้อยคุณภาพ (NPL) ต่อเงินให้สินเช่ือ 2.65          3.31        

1.3 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ต่อ NPLs  (LLR) 122.84      112.96     PA = 127.84
1.4 ส ารองท่ีกันไว้แล้วต่อส ารองท่ีพึงกัน 106.18      106.46     
1.5 เงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝากและตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 89.20        86.55       
1.6 อัตราส่วนสภาพคล่องต่อเงินฝาก (เฉล่ีย) 21.78        25.59       

2.    ความสามารถในการท าก าไร (%)
2.1 รายได้ดอกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้ดอกเบ้ียเฉล่ีย (NIM) 2.23          2.02        1.94        
2.2 ก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อสินทรัพย์สุทธิเฉล่ีย (ROA) 0.90          (0.002)      0.31        
2.3 ก าไรสุทธิต่อรายได้รวม (Net Profit Margin) 20.89        (0.05)       8.35        
2.4 รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ียต่อรายได้รวม 10.82        10.90       9.50        
2.5 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวม 5.36          5.41        5.50        
2.6 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ 47.61        49.03       51.22      
2.7 ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อค่าใช้จ่ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย 56.68   53.52        54.17    51.01       51.75    48.41      

3.   ประสิทธิภาพในการด าเนินการ (ล้านบาท)
3.1 ก าไร(ขาดทุน) สุทธิต่อจ านวนพนักงาน 1.44          (0.003)      0.50        
3.2 เงินฝากรวมหุ้นกู้ต่อพนักงาน 143.50      141.59     
3.3 สินเช่ือต่อพนักงาน 128.02      122.57     
3.4 ก าไร(ขาดทุน) สุทธิต่อจ านวนสาขา 22.79        (0.05)       8.19        
3.5 ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อจ านวนพนักงาน 1.17          1.08        0.99        
พนักงาน / ลูกจ้าง
สาขา / หน่วยให้บริการ / รถและเรือเคล่ือนท่ี
ธนาคารโรงเรียน
เคร่ือง Self  Service

หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนและโอนเงินตราต่างประเทศ

3/  รวมต้นทุนเงินน าส่งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจปี 2562 - 2563 ในอัตราร้อยละ 0.25 ของยอดเงินท่ีได้รับจากประชาชนถัวเฉล่ีย ปี 2562 = 5,382 ลบ.   ม.ค. - มี.ค. 63  =  1,391 ลบ. และแผนปี 2563 = 5,500 ลบ.
4/  ต้ังแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ธปท. ปรับเกณฑ์การก ากับดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องตามหลักเกณฑ์การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR)
5/ ค่าใช้จ่ายพนักงานรวมโบนัส ไม่รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในอดีต ตาม IAS 19 และเงินประเดิมเข้าโครงการกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์
6/ เน่ืองจากวันท่ี 30 ธ.ค. 62 มีการออกรางวัลสลากของวันท่ี 1 ม.ค. 63 ซ่ึงเป็นรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี จ านวน 139.08 ลบ. จึงน าค่าใช้จ่ายรางวัลดังกล่าวมาบวกกลับเป็นต้นทุน
7/ ในการบริหารจัดการถือว่า “ดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญาเช่า” เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ดังน้ัน จึงหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกจากค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย แล้วน ามาบวกเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ม.ค. - มี.ค. 63 = 9.46 ลบ.
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1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการเงิน ณ ไตรมาส 1 ปี 2563
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2. ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 2563   
 

 

 

ธนาคารได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจของธนาคารออมสิน 
ปี 2563-2567 ที่กําหนด Aspiration สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น “GSB NEW Century : Digi-Thai 
Banking – Digital for all Thais” โดยได้รับอนุมัติงบประมาณเพ่ือดําเนินงานตามภารกิจหลัก สนับสนุน
ยุทธศาสตร์และนโยบายธนาคาร ประจําปี 2563 เป็นเงิน 42,080 ล้านบาท ประกอบด้วยรายจ่ายดําเนินงาน 
เป็นเงิน 36,294 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน เป็นเงิน 5,366 ล้านบาท และงบสํารองจ่าย เป็นเงิน 420 ล้านบาท 
ดังนี้ 
 

รายละเอียดแผนงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2563 

1. โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ
สาขา (Traditional Branch) 

ร้อยละความสําเร็จของการ
ปรับปรุงรูปแบบให้บริการของ
สาขาตามแผนงาน 

ร้อยละ 100  
(จ้างออกแบบ 
แล้วเสร็จ) 

ม.ค.-ธ.ค.63 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ
จ้างออกแบบรูปแบบสาขา
มาตรฐาน 6 รูปแบบ 

2.  โครงการปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการสาขา และ
ขยายช่องทางการให้บริการ
ผ่านพันธมิตร 

ร้อยละความสําเร็จของการปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการสาขา และ
ขยายช่องทางการให้บริการ                
ผ่านพันธมิตรได้ตามแผน 

ร้อยละ 100  
  

ม.ค.-ธ.ค.63 พัฒนา Application GSB 
booking Service อยู่ระหว่าง
รวบรวมข้อมูล 

3. โครงการปรับปรุง
กระบวนการ (end to end 
process) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุน 

ร้อยละความสําเร็จของการปรับปรุง
กระบวนการ (end to end 
process) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุน 

ร้อยละ 100  
 

ม.ค.-มิ.ย.63 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล            
เพื่อจัดทํา Business Model 

4. แผนเพิ่มการลงทุนใน 
Strategic Investment   
และพัฒนาธุรกิจเพื่อแสวงหา
รายได้ใหม่ 

ร้อยละความสําเร็จของเพิ่มการ
ลงทุนใน Strategic Investment 
และพัฒนาธุรกิจเพื่อแสวงหา
รายได้ใหม่ได้ตามแผน 

ร้อยละ 100  
 

ม.ค.-ธ.ค.63 อยู่ระหว่างพิจารณาผลิตภัณฑ์/
บริการท่ีเหมาะสม 

5. แผนพัฒนากระบวนการ
และระบบบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์ลูกค้า 
 

ร้อยละความสําเร็จของพัฒนา
กระบวนการและระบบบริหาร
จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าได ้             
ตามแผน 

ร้อยละ 100  
  

ม.ค.-ธ.ค.63 เปิดให้บริการ phase 1             
เมื่อ 4 มี.ค.63 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคงทางการเงินและขีดความสามารถ       
ในการแข่งขัน (Traditional Banking) 

 เป็นไปตามแผน       ไม่เป็นไปตามแผน 
 

ไตรมาสที่ 
1/2563 
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แผนงาน/โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1/2563 

1. โครงการปรับปรุงรูปแบบ             
การให้บริการสาขาเชิงสังคม 
(Social Branch) 

ร้อยละความสําเร็จของ         
การปรับปรุงรูปแบบให้บริการ
ของสาขาตามแผนงาน 

ร้อยละ 100  
(จ้างออกแบบ           
แล้วเสร็จ) 

ม.ค.-ธ.ค.63 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ
จ้างออกแบบรูปแบบสาขา
มาตรฐาน 6 รูปแบบและ 
จ้างปรับปรุง 1 สาขา 

2. โครงการสถาบันการเงิน
ประชาชน 

จํานวนสถาบันการเงิน
ประชาชนท่ีเปิดให้บริการ 

50 แห่ง ม.ค.-มิ.ย.63 อยู่ระหว่างเตรียมลงนาม 
MOU ร่วมกับ ธกส.           
เพื่อศึกษาแนวทางร่วมกัน 

3. แผนงานพัฒนาศักยภาพ
เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง
และยกระดับลูกค้าฐานราก
และนโยบายรัฐ 

ร้อยละของจํานวนผู้ได้รับ            
การอบรมมีความรู้ท่ีดีขึ้นและ     
มีเงินออมเพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 50 ของ    
ผู้ได้รับการอบรม    
มีความรู้ที่ดีขึ้นและ
มีเงินออมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

ม.ค.-ธ.ค.63 กําหนดหลักเกณฑ์ผูท่ี้ได้รับ
การเข้าร่วมอบรมให้ความรู้
ทางการเงิน 

4. แผนส่งเสริมการออมและ         
สร้างวินัยทางการเงิน 

จํานวนนักเรียนเข้าร่วม
โครงการดนตรี/กีฬา/ส่งเสริม
การศึกษาเยาวชนทางด้าน
วิชาการเป็นไปตามแผนงาน 

นักเรียนเข้าร่วม  
> 180,000 คน 

ม.ค.-ธ.ค.63 กําหนดหลักเกณฑ์              
การรับสมัคร ปี 2563 

5. แผนความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.63 ดําเนินการฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
1 ครั้ง 

 

 

 

 

 
แผนงาน/โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1/2563 
1. แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บริการในลักษณะ 
Business Ecosystem 
 

ร้อยละความสําเร็จของ        
การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ 
ในลักษณะ Business 
Ecosystem ได้ตามแผน 

ร้อยละ 100 
 

ม.ค.-ธ.ค.63 เปิดให้บริการแล้ว 2 รูปแบบ 

2. แผนพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ 
New Business Platform 
ร่วมกับพันธมิตร 

พัฒนา New Business 
Platform ร่วมกับพันธมิตร  

2 Model ม.ค.-ธ.ค.63 อยู่ระหว่างศึกษาแนวทาง
ร่วมกับพันธมิตร 

3. แผนกําหนดรูปแบบ             
การดําเนินธุรกิจและ
โครงสร้างการบริหารจัดการ 

ร้อยละความสําเร็จของ            
การกําหนดรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจและโครงสร้าง              
การบริหารจัดการได้ตามแผน 
 

ร้อยละ 100 
 

ม.ค.-ธ.ค.63 อยู่ระหว่างจัดทํา TOR    
การเช่าระบบ Digital Core 
Banking System                   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและยกระดับสู่การเป็น Digital Bank  
                   (Digital Banking) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความย่ังยืน (Social Banking) 
ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
1/2563 
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แผนงาน/โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1/2563 

4. แผนสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ท่ีส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรม 

ร้อยละความสําเร็จของ             
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ี
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
ได้ตามแผน 

ร้อยละ 100 
 

ม.ค.-ธ.ค.63 อยู่ระหว่างปรับปรุงแผน        
การพัฒนาทักษะบุคลากร         
ด้าน Digital & Data 
Analytic  

 

 

 

 
แผนงาน/โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1/2563 

1. แผนงานบริหารจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของบุคลากรได้รับ        
การพัฒนาตามแผน 

ร้อยละ 100  
  

ม.ค.-ธ.ค.63 - พัฒนาบุคลากร 4,371 ราย 
- อบรมผ่าน e-Learning 
3,009 คน 

2. แผนการบริหารจัดการ
ข้อมูล (Data Driven 
Organization) 

ร้อยละความสําเร็จของ              
การดําเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100  
(พัฒนาระบบ         
แล้วเสร็จ)  

ม.ค.-ธ.ค.63 อยู่ระหว่างจัดทํา TOR 

3.  แผนงานการบูรณาการ 
GRC (Governance, Risk, 
Compliance) 

ร้อยละความสําเร็จของ            
การดําเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100   ม.ค.-พ.ย.63 อยู่ระหว่างพัฒนาระบบงาน 

4.  โครงการ IT 
Infrastructure & Security  

ร้อยละความสําเร็จของ             
การดําเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.63 อยู่ระหว่างจัดทํา TOR 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                   (Fundamental Capabilities)  
 

ไตรมาสที่ 
1/2563 
2562 
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ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,016 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 17 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 

 

 
 

หมายเหตุ   ม.ค.-มี.ค. มีการจดัสรรงบสํารองไปดําเนินการเป็นรายจา่ยดําเนินงานและรายจ่ายลงทุน เป็นเงิน 11 ล้านบาท  
 

 

 
 

 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 
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3. ผลการด าเนนิงานตามบันทกึข้อตกลงการประเมนิผลการด าเนินงานธนาคารออมสนิ ไตรมาส 1 ปี 2563  
 

 

         
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ น  าหนัก 21% 

ตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ มีท้ังหมด 6 ตัวช้ีวัด เปรียบเทียบกับเป้าหมายระดับ 5 (ดีที่สุด) งวด 3 เดือน สรุปไดด้ังนี ้
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก ่

1.1.1 สร้างความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการรายย่อย น้ าหนัก  2 % 
1.1.2 สร้างช่องทางการตลาด/สร้างรายได้ แก่ประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการรายย่อย น้ าหนัก  2 % 
1.2   การจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชน  (พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน)   น้ าหนัก  3 % 

  ผลการด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก ่
1.1.3.1 จ านวนรายอนุมตัิสินเช่ือวงเงินไมเ่กิน 2 แสนบาท   น้ าหนัก  6 % 
1.1.3.2 จ านวนเงินอนุมัติสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 2 แสนบาท    น้ าหนัก  5 % 
1.3 จ านวนรายที่อนุมัตสิินเช่ือแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มต้น (Start Up) น้ าหนัก  3 % 
   

 ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ น  าหนัก 39% 
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานท่ีส าคญั มีทั้งหมด 11 ตัวช้ีวัด เปรียบเทียบกับเป้าหมายระดับ 5 (ดีที่สุด) งวด 3 เดือน สรุปไดด้ังนี ้
 ผลบรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

2.1 จ านวนเงินอนุมัติสินเช่ือธุรกิจวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท   น้ าหนัก  2 % 
2.4.2 การลดลงของยอด NPLs คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 น้ าหนัก  4 % 

  2.7 ร้อยละของจ านวนธุรกรรมผ่าน Digital Channels   น้ าหนัก  3 % 
2.9 การจัดส่งข้อมูลด้านก ากับดูแลและธรรมาภิบาล (Unstructured Dataset) น้ าหนัก  1 % 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 7  ตัวช้ีวัด ได้แก ่
  2.2 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายได้สุทธิจากการด าเนินงาน    น้ าหนัก   3 % 
  2.3 อัตราส่วนการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio)      น้ าหนัก   4 % 
2.4.1 อัตราส่วนหน้ีค้างช าระต่อสินเช่ือคงเหลือเฉลีย่รายไตรมาส      น้ าหนัก   4 % 
2.5 อัตราสว่น NPLs ใหม่ต่อสินเช่ืออนุมตัิใหม่ใน 1 ปี (1st Year Default)    น้ าหนัก   3 % 
2.6 การส่งเสริมการออมและวินัยทางการเงินแก่เด็กและเยาวชนผ่านช่องทางดิจิทัล    น้ าหนัก   2 % 
2.8 ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคต์ามแผนการด าเนินงาน  Digital Transformation    น้ าหนัก   3 % 
2.10 การแก้ไขตามค าสั่งการจากการตรวจสอบครั้งก่อนของธนาคารแห่งประเทศไทย    น้ าหนัก  10 % 
   

  การประเมิน Core Business Enablers น  าหนัก 40% 
แต่งตั้งคณะท างาน Core Business Enablers พร้อมส่งตัวแทนคณะท างานเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อช้ีแจงผลประเมิน Baseline โดย 

บริษัท ทริส คอร์ปอร์เรช่ัน จ ากัด และน าส่งรายงานผลประเมินสถานะการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจด้าน Core Business Enablers ให้กับ
กลุ่ม/สายงาน เพื่อจัดท าแผนปิด Gap แล้ว  ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการจัดจ้างบริการวิชาการส าหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ ปี 2563 เพื่อจัดท า Enablers Roadmap 

 



 

 

 

 

เติบโต  ยั่งยืน  ตอบแทนคืนสู่สังคม 
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