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เอกสารใชในธุรกิจธนาคารเทานั้น 

คำนำ 

แผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ป 2563 - 2567 จัดทำขึ้นเพื่อเปนกรอบทิศทางการดำเนินงานและ

ยุทธศาสตรของธนาคารในระยะยาว เพื่อมุงสูการ “เปนผูนำในการสงเสริมการออม เสริมสรางความสุข

และความมั่นคงของประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยไดนอมนำ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพิจารณาความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 

(SDGs) ของสหประชาชาติ นโยบาย Thailand 4.0 แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร

รัฐวิสาหกิจภาพรวม และแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงาน

กำกับดานนโยบาย อาทิ กระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ตลอดจนแนวโนมสถานการณตางๆ อาทิ 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) พฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบัน ภาวะการแขงขัน

ในตลาด เพื่อกำหนดความทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ความสามารถพิเศษขององคกร 

ปจจัยเสี่ยง ภารกิจและรูปแบบการดำเนินธุรกิจท้ังในระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ังตอบสนองความตองการ

และความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียและลูกคาอยางสมดุล โดยมีแนวทางการพัฒนาและปรบัปรุงองคกร

ตามระบบประเมินผลการดำเนินงานใหม ป 2563 (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) เพ่ือ

ยกระดับการบริหารจัดการสูมาตรฐานสากล 

การจัดทำแผนวิสาหกิจ ป 2563-2567 ไดดำเนินการตามกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร โดย

คณะกรรมการธนาคาร ผูบริหารทั้งจากสวนกลางและสวนภูมิภาค ตลอดจนหนวยงานกำกับไดมีสวนรวม

ในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ อยางไรก็ตาม ธนาคารจะมีการทบทวนและปรับปรุงแผนวิสาหกิจ

ในชวงระยะเวลาของแผนฯ หากปจจัยสภาพแวดลอมการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกเปลี่ยนแปลงไป

จนอาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานของธนาคารอยางมีนัยสำคัญ เพื่อใหกลยุทธ 

เปาหมาย และประมาณการทางการเงินในแผนวิสาหกิจมีความเหมาะสมและมีความคลองตัวตอการปรับตัว

ใหทันตอภาวะการแขงขันในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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1.วิสยัทัศน พันธกิจ และคานิยม 

 

 

แนวทางการจัดทำแผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ป 2563 – 2567 ไดนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และพิจารณาความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 12 แผนปฏิรูปประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยนื (SDGs) ของสหประชาชาติ นโยบาย 

Thailand 4.0 และแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจภาพรวม และแผนยุทธศาสตร

รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงนิ รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานกำกับ อาทิ กระทรวงการคลัง สำนักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สศช.) ภายใตสภาพแวดลอมปจจุบันและแนวโนมในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป (Key Changes) ทั้งดานลูกคา 

(Customer Change) ดานเทคโนโลยี (Technology Change) ด านกฎระเบียบของหนวยงานกำกับ 
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(Regulatory Change) และดานตลาด (Market Change) โดยคณะกรรมการธนาคารออมสินไดกำหนด

วิสัยทัศน พนัธกิจ คานิยม และกรอบทิศทางการดำเนินงานสำหรับป 2563 - 2567 ไวดังนี้ 

วิสัยทัศน 

เปนผูนำในการสงเสริมการออม เสริมสรางความสุขและความมั่นคงของประชาชน เพ่ือการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืน ดวยเทคโนโลยดิีจิทัล 

 

พันธกจิ 

1. สงเสริมการออมและสรางวินัยทางการเงิน 

2. สนับสนุนการลงทุนและการพฒันาประเทศ 

3. สงเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

4. เปนธนาคารเพ่ือสังคม และคำนึงถงึสิ่งแวดลอม 

5. ใหบริการทางการเงินครบวงจรที่ล้ำสมัยดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและเหนือความคาดหวังภายใต

ความเสี่ยงท่ียอมรับได 

6. บริหารจดัการแบบมืออาชพี และมีธรรมาภิบาล 

 

คานิยมองคกร   
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Aspiration 2563 – 2567   

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

มุงเนนการใหบริการในยุคดิจิทัล โดยการพัฒนาหรือรวมกับพันธมิตรในการใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีที ่ล ้ำสมัยมาพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ และชองทางการใหบริการ เพื ่อส งมอบคุณคาและ

ประสบการณที่ดีใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็ว ปลอดภัย ล้ำสมัย ใชงาย และตอบสนองตอวิถีชีวิตของคนไทย

ทุกคนควบคูกับการใหความรูทางการเงิน สรางความเขาใจในผลิตภัณฑและบริการดิจิทัล เพื่อใหลูกคามี

ความพรอมในการใชบรกิาร 
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2. ยุทธศาสตรการดำเนินงาน 

 

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายนอกและภายใน ตามการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Key 

Change) นำมากำหนดความสามารถพิเศษขององคกร ความไดเปรียบและความทาทายเชิงยุทธศาสตร ท่ี

นำมาสูการกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงาน วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective) เปาหมาย

ทิศทางขององคกร และแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร (Initiatives) ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับแผน

ยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน นำไปสูการถายทอด วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย/ทิศทาง

ขององคกรสูการปฏิบัติ  

โดยธนาคารกำหนด House of Strategy ประกอบดวยยุทธศาสตรหลักในการดำเนินงาน 4 ดาน 

โดยคำนึงถึงเปาหมายตามตำแหนงเชิงยุทธศาสตร (Strategic Positioning) และปจจัยขับเคลื่อนมูลคา

ทางการเงินที่สำคัญ (Key Financial Drivers) ไดแก  

 

1) Traditional Banking : การสรางความม่ันคงทางการเงินและขีดความสามารถในการแขงขัน 

2) Social Development Banking : การพัฒนาสูความยั่งยืน 

3) Digital Banking : การพัฒนาและยกระดับสูการเปน Digital Banking 

4) Fundamental Capabilities : การเพิ่มศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน 
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ยุทธศาสตรการดำเนินงานของธนาคารออมสนิ ป 2563-2567 มีแนวทางการดำเนินงานที่จะสราง

ความสมดุลระหวางความมั่นคงขององคกร และการดำเนินงานที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดลอม และธรรมาภิบาล 

ซึ่งจะนำพาองคกรไปสูความยั่งยืน โดยมุงเนนการบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ ลดตนทุน บริหาร

ผลตอบแทนและความเสี่ยง เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน และขีดความสามารถในการแขงขันเชิงพาณิชย 

(Traditional Banking) ผนวกกับการดำเนินงานในเชิงสังคมและตอบสนองนโยบายรัฐอยางมีธรรมาภิบาล 

ดวยการยกระดบัการสงเสริมการออม การสรางวินัยทางการเงิน พัฒนาและยกระดับความเขมแข็งของประชาชน

ฐานราก กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เด็ก/เยาวชน และผูสูงวัย เพื่อใหพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยนื 

ดวยการใหความรู และสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการเงินพื้นฐาน (Social Development Banking) 

ควบคู กับการยกระดับองคกรสู  Digital Banking เพื ่อรองรับลูกคาจาก Traditional Banking และ Social 

Banking โดยนำเทคโนโลยีทางการเงินมาพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ ชองทางการใหบริการ เพื่อเพิ่มโอกาสทาง

ธุรกิจ และรองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ภายใตโครงสรางพื้นฐานที่มีศักยภาพ (Fundamental 

Capabilities) ท่ีเปนกลไกสนับสนุนที่สำคัญในการผลักดันใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมายไดอยางยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรการดำเนินงาน 

 

1. Traditional Banking: การสรางความม่ันคงทางการเงินและขีดความสามารถในการแขงขัน 

 

 เปาประสงค  

เปนธนาคารที่มีความมั่นคงทางการเงิน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการธุรกรรมทางการเงินผาน

สาขา ดวยการปรับรูปแบบการใหบริการของสาขา การปรับปรุงกระบวนการใหบริการและกระบวนการ

สนับสนุน ทั้งที่ดำเนินการเองและการจางบริการภายนอก (Outsource) เพื่อลดตนทุนการดำเนินงานการ

สรางและบริหารความสัมพันธกับลูกคา รวมทั้งการบริหารสัดสวนธุรกิจเพ่ือใหมีผลตอบแทนและความเสี่ยงใน

ระดับที่เหมาะสม เพื่อสรางขีดความสามารถการแขงขันในระยะยาว  

 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective) 

1.1 ปรับรูปแบบการใหบริการของสาขา และปรับบทบาทพนักงานใหเขาถึงลูกคามากขึ้น เพื่อเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันระยะยาว 

1.2 ปรับปรุงกระบวนการใหบริการใหเปนอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดตนทุน และสรางกำไร

อยางยั่งยืน (Process Improvement) 

1.3 บริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อและคุณภาพหนี้ 

1.4 บริหารสัดสวนธุรกิจใหมีผลตอบแทนและความเสี ่ยงในระดับที่ยอมรับได รวมถึงสรางแหลง

รายไดใหมๆ  

1.5 สรางประสบการณที่เหนือความคาดหวังในการใหบริการของลูกคา 
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2. Social Development Banking : การพัฒนาสูความยั่งยืน 

 

เปาประสงค 

เปนธนาคารที่ยั ่งยืนที่มีการดำเนินภารกิจเพื่อสังคมและชุมชนอยางมีธรรมาภิบาล คำนึงถึงความ

สมดุลใน 3 ดาน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดวยการสงเสรมิการออมและสรางวินัยทางการเงินแก

กลุมลูกคาเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน พรอมใชกลไก 3 สราง ทั้งการสรางความรู/อาชีพ สราง

ตลาด/รายได และสรางโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสรางวินัยทาง

การเงินใหแกเศรษฐกิจฐานราก ผูประกอบการใหม (Startup) เยาวชนและผูสูงวัย ใหมีความเขมแข็งอยาง

ยั่งยืนซึ่งจะผนวกความรับผิดชอบตอสังคมเขาไปในทุกกระบวนการทางธุรกิจจนพัฒนาเปนสวนหนึ่งของขีด

ความสามารถขององคกร (Creating Shared Value : CSV) มีการบริหารจัดการภารกิจดานสังคมและ

นโยบายรัฐอยางมีประสิทธิภาพและควบคุมความเสี่ยงได โดยแยกบัญชีดานสังคมและนโยบายรัฐออกจากเชิง

พาณิชย 

 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective) 

2.1 ปรับบทบาทสาขาใหสามารถดำเนินภารกิจดานสังคมและนโยบายรัฐ ควบคูกับการใหบริการ

ทางการเงนิ  

2.2 จัดโครงสรางและแยกบัญชีธุรกรรมการดำเนินงานตามนโยบายรัฐและสังคมออกจากเชิง

พาณิชย เพ่ือบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและควบคุม ความเสี่ยงได 

2.3 สรางกลไกสงเสริมการออมและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

2.4 ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดลอม และธรรมาภิบาล  
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3. Digital Banking : การพัฒนาและยกระดับสูการเปน Digital Banking 

เปาประสงค 

เปนธนาคารที่มีนวัตกรรมทางการเงินที่ล้ำสมัย ยกระดับบริการสู Digital Bank เต็มรูปแบบ โดย

พัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) หรือรวมกับพันธมิตรพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ บริการ และชองทาง

การใหบริการ ทั้งที่เปนธุรกรรมทางการเงินเดิมและการสรางรูปแบบธุรกิจใหม (New Business Model) บน 

Digital Platform ที่มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑและบริการตางๆเขาดวยกัน กอใหเกิดเปนระบบนิเวศธุรกิจ 

(Business Ecosystem) รวมทั้งปรับปรุงการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ในยุคดิจิทัล สามารถรองรับลูกคาจาก Traditional Banking และ Social Banking ที ่จะเปลี่ยนมาใช

บริการในอนาคตตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล 

 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective) 

3.1 คิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑ บรกิาร และการสงมอบในรูปแบบดิจิทัล 

3.2 รวมกับพันธมิตรสราง New Business Model บน Digital Platform  

3.3 สงเสริมและพัฒนากลไกการบริหารจัดการนวัตกรรมในองคกรอยางเปนรูปธรรม  
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4. Fundamental Capabilities: การเพิ่มศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน 

 

เปาประสงค 

เปนธนาคารที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพและมีธรรมาภิบาลรองรับการ

เติบโตและใหบริการในรูปแบบ Traditional Banking, Social Banking และ Digital Banking โดยมีความ

พรอมทั้งในดานโครงสรางองคกรอัตรากำลังกระบวนการ การบริหารและพัฒนาผูนำและบุคลากรรองรับการ

ดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล (HR Transformation) รวมถึงการบริหารจัดการขอมูลเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเปน

องคกรที่ขับเคลื่อนดวยขอมูล (Data Driven Organization) มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งดานโครงสราง

พื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยของระบบและขอมูล (IT Security & Data Privacy) พรอมกับยกระดับมาตรฐาน 

และบูรณาการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เอ้ือตอการ

ดำเนินธุรกิจและสอดคลองกับเกณฑการกำกับภายนอก 

 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective) 

4.1 บริหารและพัฒนาผูนำ/บุคลากรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (Change Mindset, Culture, Skill) 

4.2 ปรับโครงสรางองคกรและอัตรากำลังใหสอดคลองกับทิศทางองคกร 

4.3 พัฒนาและผลักดันการเชื่อมโยงใชขอมูล เพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ (Data Driven Organization) 

4.4 พัฒนาและวางระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางดาน IT ใหมั่นคง ปลอดภัย และเอ้ือตอการดำเนินธุรกิจ 

4.5 ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางรอบดาน  

4.6 บูรณาการ GRC อยางเปนมาตรฐานและเอ้ือตอการดำเนินธุรกิจ 
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3. เปาหมายธุรกิจป 2563 - 2567 

 

เปาหมายธุรกิจของธนาคารออมสิน ป 2563 – 2567 ไดกำหนดตามกรอบทิศทางการดำเนินงาน

(Strategic Positioning) และขอบเขตการดำเนินธุรกิจ (Business Model) ป 2563– 2567 ที่คณะกรรมการธนาคาร

ไดใหความเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 

 

เปาหมายธุรกิจ 
ประมาณการ 

ป 2562 
2563 2564 2565 2566 2567 

เงินฝาก (รวมหุนกู) เติบโต รอยละ 3.6 1 เทาของ GDP 

สินเชื่อเติบโต1/ รอยละ 6.5 1.5 เทาของ GDP 

L/D (รวมหุนกู) (%) 91.7 รอยละ 85 - 97 

NPLs ของสินเช่ือรวม (รอยละ) 2.98 ต่ำกวาคาเฉลี่ย 5 ธพ. ใหญ ~20 bps.  

รายไดคาธรรมเนียมตอรายไดรวม (%) 5.7 6.5 ไมต่ำกวารอยละ 10 ในป 2567 

เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง4/ 

(BIS Ratio) 
16.10 

สูงกวาเกณฑ ธปท.และระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได / Trigger 
1/ไมรวมสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุมอาชีพ    2/ไมรวมสินเช่ือภาครฐั รัฐวิสาหกิจ และสถาบัน 
3/สินเชื่อลูกคาบุคคล สินเชื่อเศรษฐกิจฐานราก และสินเชื่อ SMEs ≤100 ลานบาท 
4/ยังไมคำนวณผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS9 (อยูระหวางประเมินผลกระทบ รวมกับที่ปรกึษา) 

 

เปาหมายทางการเงิน 

 เงนิฝากและสินเชื่อ เติบโตตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) โดยเนนขับเคลื่อนภารกิจ

ใหเปนไปตามกรอบทิศทางการดำเนินงานที่สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐ และรักษาสภาพคลองดวย

การดำรงสัดสวนสินเชื่อตอเงินฝากที่รอยละ 85-97 

 เพ่ิมสัดสวนรายไดคาธรรมเนียมตอรายไดรวมไมต่ำกวารอยละ 10 ในป 2567 

 ดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำตามเกณฑ Basel II (Pillar I) โดยใหมีระดับท่ีสูงกวาเกณฑการกำกับดูแล

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ของธนาคารแหงประเทศไทย และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได/Trigger 
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4. การบริหารแผนและติดตามประเมินผล 

 

แผนวิสาหกิจของธนาคารออมสินเปนกรอบทิศทางการดำเนินงานของธนาคารในระยะ 5 ป ซึ่งจะมี

การทบทวนทุกป หรือเมื่อมีปจจัยสภาพแวดลอมการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป

จนสงผลกระทบตอการดำเนินงานของธนาคารอยางมีนัยสำคัญ โดยการบริหารแผนวิสาหกิจธนาคารได

นำหลักการบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเชงิเศรษฐศาสตร (Economic Value Management : EVM) และ

ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) มาเชื่อมโยงกับ

หลักการของ Balanced Scorecard (BSC)  

โดยการบริหารแผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ป 2563 – 2567 ประกอบดวยขั้นตอนสำคัญ 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การทบทวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

2. การวางแผนยุทธศาสตร 

3. การถายทอดยุทธศาสตรเพ่ือนำไปปฏิบัติ 

4. การตดิตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

1. การทบทวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

ในชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ ของทุกป สายงานนโยบายและยุทธศาสตรรวมกับกลุม/สายงาน

ที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนธุรกิจและแผนแมบทประชุมหารือรวมกัน โดยนำผลจากการดำเนินงานตาม

กระบวนการวางแผนในปกอน และขอเสนอแนะของผูมีสวนรวมในการจัดทำแผนมาพิจารณารวมกับแนว

ทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) กฎระเบียบที่เก่ียวของ ขอสังเกตของหนวยงานกำกับ และกรอบ

การจัดทำแผนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาเปนขอมูลประกอบการวิเคราะห

ปญหา/อุปสรรคของกระบวนการ โดยบูรณาการกับการบริหารความเสี่ยง และรวมกันพิจารณาทบทวนแนว

ทางแกไขปรับปรุงกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร และกำหนดเปนปฏิทินกระบวนการวางแผน

ยุทธศาสตรและนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 
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2. การวางแผนยุทธศาสตร 

 การวางแผนยุทธศาสตรไดดำเนินการตามกรอบปฏิทินกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินการ ระยะเวลา 

1) รวบรวมและวเิคราะห

สภาพแวดลอมการดำเนนิงาน 

 รวมรวมและศึกษาขอมลู 

 วิเคราะหขอมูลปจจัยสภาพแวดลอมท่ีสำคัญดวยเทคนิคและ

เครื่องมือตางๆ 

 วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค จุดบอดองคกร และ 

ความเสีย่งท่ีเก่ียวของ 

 ผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของ รวมพิจารณาและประเมิน 

เพื่อจัดลำดับความสำคัญ SWOTและปจจัยย่ังยืน 

 บูรณาการและกำหนด SWOT องคกร 

 

มี.ค. - พ.ค. 

2) วิเคราะห และกำหนด

ความสามารถพิเศษ  

ความไดเปรียบและ 

ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 

 วิเคราะหและกำหนดความสามารถพเิศษ ความไดเปรยีบและความทา

ทายเชิงยุทธศาสตร 

 นำความสามารถพิเศษ ความไดเปรียบและความทาทายเชิงยุทธศาสตร

ปจจัยขับเคลื่อนมูลคา ปจจัยเส่ียง และการบริหารความเสี่ยงของ

การสูญเสีย “โอกาสทางธุรกิจ”มากำหนดรางยุทธศาสตรและรางกรอบ

ทิศทางการดำเนินงาน 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารรวมกับผูบริหารระดบัสูง

ของธนาคาร พิจารณาทบทวนและกำหนดวิสยัทัศน พันธกิจ คานิยม 

และกำหนดกรอบทิศทางการดำเนนิงานระยะยาว 

พ.ค. – มิ.ย. 
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ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินการ ระยะเวลา 

3) กำหนดกรอบทิศทาง 

เปาหมาย และยุทธศาสตร

การดำเนินงาน 

3.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการธนาคาร ผูบริหารระดับสูง 

และผูมีสวนไดสวนเสยี เพ่ือพิจารณา 

 ทบทวน SWOT ความสามารถพิเศษ ความไดเปรยีบและความทาทาย

เชิงยุทธศาสตร 

 ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และระบุจุดบอดองคกร 

 กำหนดยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร กรอบทิศทางและตำแหนง

เชิงยุทธศาสตรระยะ 5 ป 

 กำหนดกรอบเปาหมายทางการเงนิระยะ 5 ป 

 Initiative ที่สำคัญของแตละยุทธศาสตร 

 Strategy Map องคกร 

มิ.ย.- ก.ค. 

3.2) จัดทำรายละเอียดรางแผนวิสาหกิจและประมาณการทางการเงนิ  ก.ค. – ก.ย. 

ผูอำนวยการธนาคาร 

ออมสินถายทอดนโยบาย 

 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพ่ือถายทอดวสัิยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ยุทธศาสตร กรอบทิศทางการดำเนินงาน ตำแหนงเชิงยุทธศาสตร 

และเปาหมายทางการเงินระยะยาวใหหนวยงานนำไปเปนกรอบ

ในการจัดทำแผนแมบท แผนธรุกิจ และแผนปฏิบัติงานและ

งบประมาณ 

ก.ค. –ส.ค. 

ทบทวนและจัดทำแผนแมบท  หนวยงานที่รับผิดชอบแผนแมบทแตละดานทบทวนแผนแมบทและ

ปรับใหสอดคลองกับกรอบทิศทางการดำเนินงาน 

ก.ค.- ก.ย. 

พิจารณาแผนวิสาหกิจ  นำเสนอแผนวิสาหกิจตอคณะจัดการ คณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการธนาคาร เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ต.ค. 

นำเสนอกระทรวงการคลัง

เห็นชอบ 

 นำเสนอแผนวิสาหกิจตอกระทรวงการคลัง ต.ค. 

ทบทวนและติดตาม

สภาพแวดลอมการ

ดำเนินงาน 

 ทบทวน รวมรวมและศึกษาขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลปจจัยสภาพแวดลอมท่ีสำคัญดวยเทคนิคและ

เครื่องมือตางๆ 

รายไตรมาส 
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3. การถายทอดยุทธศาสตรเพื่อนำไปปฏิบัติ 

ธนาคารออมสินไดนำระบบ Economic Value Management หรือ EVM มาเปนเครื่องมือใน

การบริหารผลงานเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับธนาคารและผูมีสวนไดเสียและนำระบบ Balanced Scorecard 

มาเปนเครื่องมือในการนำกลยุทธของธนาคารไปสูการปฏิบัติ และจัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงาน 

โดยถายทอดวัตถุประสงค ตัวชี้วัด และเปาหมายจากระดับธนาคารลงสูระดับศูนย EVM(กลุมลูกคาและ

หนวยงานสนับสนุน) เพื ่อใหเกิดการประสานการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกันทั ่วทั ้งองคกร 

(Alignment) อันจะนำไปสูการบรรลุเปาหมายสูงสุดของธนาคาร คือ การสรางความสมดุลระหวางการสราง

คุณคาใหกับสังคมควบคูกับการสรางความม่ันคงใหกับองคกร  

ในการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ (Strategic Deployment) นี้ ธนาคารไดเชื่อมโยงวัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตรกับแผนที่กลยุทธ (Strategy Map) ผานตัวชี้วัดระดับองคกร และถายทอดสูการปฏิบัติผาน

การจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ที่มีการกำหนดตัวชี้วัดและเปาหมายใหสอดคลองไปในแนวทาง

เดียวกัน (Alignment) กับตัวชี ้วัดระดับองคกร และรองรับในทุกกลยุทธ เพื่อใหมั่นใจวากลยุทธตาง ๆ ที่

กำหนดไวจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค  

4. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

สำหรับการถายทอดแผนวิสาหกิจไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพนั้นจำเปน

อยางยิ ่งที ่จะตองมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการนำแผนวิสาหกิจไปปฏิบัติ เพื ่อให 

ผูมีสวนเก่ียวของทราบถึงความกาวหนา ปญหาอุปสรรค และผลกระทบที่เกิดข้ึน ซึ่งจะชวยใหผูรับผิดชอบ

ใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุงการวางแผนคนหาวิธีพัฒนางาน และสามารถบริหารจัดการแผนงาน/

โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป ดังนั้น จึงมีความจำเปนตองพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและ

การรายงานผลท่ีสามารถจะวัดผลของการดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยดัชนชีี้วัดความสำเร็จ

ในหลายมิติและหลายระดับ 
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4.1 วัตถุประสงคในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

 เพื่อติดตามความกาวหนาและประเมินความสำเร็จ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

ดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ป 2563– 2567 พรอมรายงานผลตอผูมีสวนเก่ียวของ 

 เพื่อจัดทำขอเสนอแนะการปรับปรุงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมายและกลยุทธ รวมถึง

การปรับเปลี ่ยนแผนปฏิบัต ิงานใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทั ้งภายในและภายนอกประเทศ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปและเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการจัดทำแผนวิสาหกิจฉบับตอไป 

 

4.2 ขอบเขตการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

 การติดตามและประเมินผล 

การติดตามความกาวหนาและการประเมินผลระดับยุทธศาสตรของแผนวิสาหกิจ เปนการ

ติดตามความกาวหนาการดำเนินงานและการประเมินความสำเร็จ ตลอดจนผลกระทบที ่เกิดขึ ้นตาม

เปาประสงคของแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. การติดตามความกาวหนา เปนการประมวลผลการดำเนินงานของหนวยปฏิบั ติ 

ในดานขีดความสามารถการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนและเปาหมายที่กำหนดไว 

2. การประเมินผลยุทธศาสตร เปนการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของยุทธศาสตร

ท่ีเกิดข้ึนจริง ทั้งดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบกับเกณฑหรือตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 การรายงานผล 

ธนาคารมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจเปนประจำทุกป (Annual review)

โดยติดตามความกาวหนาของการดำเนินงานในแตละยุทธศาสตรเพื่อตรวจสอบถึงความเบี่ยงเบนระหวาง

ผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายที่กำหนด และทบทวนประเด็นสำคัญในแตละยุทธศาสตร เพื่อใหทราบถึง

ปญหา/อุปสรรคของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของธนาคาร ซึ่งจะนำผลที่ไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุง 

พัฒนาการจัดทำแผน และถายทอดสูการปฏิบัติของธนาคารในปถัดไป 

 



เป็นผูน้ ำในกำรสง่เสรมิกำรออม เสรมิสรำ้งควำมสขุและควำมม ัน่คงของประชำชน 

เพือ่กำรพฒันำประเทศอยำ่งย ัง่ยนื ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

พนัธกจิ (Mission)

 สง่เสรมิกำรออมและสรำ้งวนิยัทำงกำรเงนิ

 สง่เสรมิและยกระดบัเศรษฐกจิฐำนรำกและวสิำหกจิขนำดกลำงและ
ขนำดยอ่มเพือ่ลดควำมเหลือ่มล ำ้และเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั

 สนบัสนนุกำรลงทนุและกำรพฒันำประเทศ

 เป็นธนำคำรเพือ่สงัคม และค ำนงึถงึส ิง่แวดลอ้ม

 บรหิำรจดักำรแบบมอือำชพีและมธีรรมำภบิำล

 ใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิครบวงจรทีล่ ำ้สมยัดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั
และเหนอืควำมคำดหวงัภำยใตค้วำมเสีย่งทีย่อมรบัได้

วสิยัทศัน ์(Vision) ปี 2563-2567

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

เตมิเต็มสรำ้งคณุคำ่สงัคมไทย
IVING FOR THE GREATER GOOD

EEKING THE POSSIBILITIES

คดิใหมก่ำ้วไกลใฝ่สรำ้งสรรค์

RAVE BEYOND BOUNDARY
มุง่ม ัน่สำนตอ่เหนอืขดีจ ำกดั
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