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คำนำ
แผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ป 2563 - 2567 จัดทำขึ้นเพื่อเปนกรอบทิศทางการดำเนินงานและ
ยุทธศาสตรของธนาคารในระยะยาว เพื่อมุงสูการ “เปนผูนำในการสงเสริมการออม เสริมสรางความสุข
และความมั่นคงของประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยไดนอมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพิจารณาความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยื น
(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 เพื่อ กำหนดความทา ทายและความไดเปรีย บเชิง ยุ ท ธศาสตร ความสามารถพิเ ศษขององคก ร
ปจจัยเสี่ยง ภารกิจและรูปแบบการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งตอบสนองความตองการ
และความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียและลูกคาอยางสมดุล โดยมีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงองคกร
ตามระบบประเมินผลการดำเนินงานใหม ป 2563 (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) เพื่อ
ยกระดับการบริหารจัดการสูมาตรฐานสากล
การจัดทำแผนวิสาหกิจ ป 2563-2567 ไดดำเนินการตามกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร โดย
คณะกรรมการธนาคาร ผูบริหารทั้งจากสวนกลางและสวนภูมิภาค ตลอดจนหนวยงานกำกับไดมีสวนรวม
ในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ อยางไรก็ตาม ธนาคารจะมีการทบทวนและปรับปรุงแผนวิสาหกิ จ
ในชวงระยะเวลาของแผนฯ หากปจจัยสภาพแวดลอมการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกเปลี่ยนแปลงไป
จนอาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานของธนาคารอยางมีนัยสำคัญ เพื่อใหกลยุท ธ
เปาหมาย และประมาณการทางการเงินในแผนวิสาหกิจมีความเหมาะสมและมีความคลองตัวตอการปรับตัว
ใหทันตอภาวะการแขงขันในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ฝายยุทธศาสตรธนาคาร
ธนาคารออมสิน
ตุลาคม 2562
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วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม

1

1.วิสยั ทัศน พันธกิจ และคานิยม

แนวทางการจัดทำแผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ป 2563 – 2567 ไดนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และพิจารณาความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ นโยบาย
Thailand 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจภาพรวม และแผนยุทธศาสตร
รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงานกำกับ อาทิ กระทรวงการคลัง สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สศช.) ภายใตสภาพแวดลอมปจจุบันและแนวโนมในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป (Key Changes) ทั้งดานลูกคา
(Customer Change) ด า นเทคโนโลยี (Technology Change) ด า นกฎระเบี ย บของหน ว ยงานกำกั บ
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(Regulatory Change) และดานตลาด (Market Change) โดยคณะกรรมการธนาคารออมสินไดกำหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และกรอบทิศทางการดำเนินงานสำหรับป 2563 - 2567 ไวดังนี้
วิสัยทัศน
เปนผูนำในการสงเสริมการออม เสริมสรางความสุขและความมั่นคงของประชาชน เพื่อการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
พันธกิจ
1. สงเสริมการออมและสรางวินัยทางการเงิน
2. สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศ
3. สงเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
4. เปนธนาคารเพื่อสังคม และคำนึงถึงสิ่งแวดลอม
5. ใหบริการทางการเงินครบวงจรที่ล้ำสมัยดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและเหนือความคาดหวังภายใต
ความเสี่ยงที่ยอมรับได
6. บริหารจัดการแบบมืออาชีพ และมีธรรมาภิบาล
คานิยมองคกร

แผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ป 2563– 2567

เอกสารใชในธุรกิจธนาคารเทานั้น

วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม

3

Aspiration 2563 – 2567
GSB NEW Century : Digi-Thai Banking - “Digital for All Thais”
มุง เนนการใหบ ริการในยุคดิจ ิทัล โดยการพัฒนาหรือรวมกับ พันธมิตรในการใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีท ี่ล ้ำ สมั ยมาพั ฒ นาผลิต ภัณ ฑ บริ ก าร และช อ งทางการใหบ ริ ก าร เพื ่อ สง มอบคุ ณค าและ
ประสบการณที่ดีใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็ว ปลอดภัย ล้ำสมัย ใชงาย และตอบสนองตอวิถีชีวิตของคนไทย
ทุกคนควบคูกับการใหความรูทางการเงิน สรางความเขาใจในผลิตภัณฑและบริการดิจิทัล เพื่อใหลูกคามี
ความพรอมในการใชบริการ
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2. ยุทธศาสตรการดำเนินงาน
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายนอกและภายใน ตามการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Key
Change) นำมากำหนดความสามารถพิเศษขององคกร ความไดเปรียบและความทาทายเชิงยุทธศาสตร ที่
นำมาสูการกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงาน วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective) เปาหมาย
ทิศทางขององคกร และแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร (Initiatives) ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน นำไปสูการถายทอด วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย/ทิศทาง
ขององคกรสูการปฏิบัติ
โดยธนาคารกำหนด House of Strategy ประกอบดวยยุทธศาสตรหลักในการดำเนินงาน 4 ดาน
โดยคำนึง ถึงเปา หมายตามตำแหน งเชิง ยุทธศาสตร (Strategic Positioning) และปจ จัย ขับ เคลื่อนมูลคา
ทางการเงินที่สำคัญ (Key Financial Drivers) ไดแก
1) Traditional Banking : การสรางความมั่นคงทางการเงินและขีดความสามารถในการแขงขัน
2) Social Development Banking : การพัฒนาสูความยั่งยืน
3) Digital Banking : การพัฒนาและยกระดับสูการเปน Digital Banking
4) Fundamental Capabilities : การเพิ่มศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน
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ยุทธศาสตรการดำเนินงานของธนาคารออมสิน ป 2563-2567 มีแนวทางการดำเนินงานที่จะสราง
ความสมดุลระหวางความมั่นคงขององคกร และการดำเนินงานที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดลอม และธรรมาภิบาล
ซึ่งจะนำพาองคกรไปสูความยั่งยืน โดยมุงเนนการบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ ลดตนทุน บริหาร
ผลตอบแทนและความเสี่ยง เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน และขีดความสามารถในการแขงขันเชิงพาณิชย
(Traditional Banking) ผนวกกับการดำเนินงานในเชิงสังคมและตอบสนองนโยบายรัฐอยางมีธรรมาภิบาล
ดวยการยกระดับการสงเสริมการออม การสรางวินัยทางการเงิน พัฒนาและยกระดับความเขมแข็งของประชาชน
ฐานราก กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เด็ก/เยาวชน และผูสูงวัย เพื่อใหพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
ดวยการใหความรู และสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการเงินพื้นฐาน (Social Development Banking)
ควบคูกับการยกระดับองค กรสู Digital Banking เพื่ อรองรั บลู กคาจาก Traditional Banking และ Social
Banking โดยนำเทคโนโลยีทางการเงินมาพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ ชองทางการใหบริการ เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจ และรองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ภายใตโครงสรางพื้นฐานที่มีศักยภาพ (Fundamental
Capabilities) ที่เปนกลไกสนับสนุนที่สำคัญในการผลักดันใหการดำเนินงานบรรลุเ ปาหมายไดอยางยั่งยืน
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ยุทธศาสตรการดำเนินงาน
1. Traditional Banking: การสรางความมั่นคงทางการเงินและขีดความสามารถในการแขงขัน
เปาประสงค
เปนธนาคารที่มีความมั่นคงทางการเงิน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการธุรกรรมทางการเงินผาน
สาขา ดวยการปรับรูปแบบการใหบ ริการของสาขา การปรับ ปรุงกระบวนการใหบ ริการและกระบวนการ
สนับสนุน ทั้งที่ดำเนินการเองและการจางบริการภายนอก (Outsource) เพื่อลดตนทุนการดำเนินงานการ
สรางและบริหารความสัมพันธกับลูกคา รวมทั้งการบริหารสัดสวนธุรกิจเพื่อใหมีผลตอบแทนและความเสี่ยงใน
ระดับที่เหมาะสม เพื่อสรางขีดความสามารถการแขงขันในระยะยาว
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective)
1.1 ปรับรูปแบบการใหบริการของสาขา และปรับบทบาทพนักงานใหเขาถึงลูกคามากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันระยะยาว
1.2 ปรับปรุงกระบวนการใหบริการใหเปนอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดตนทุน และสรางกำไร
อยางยั่งยืน (Process Improvement)
1.3 บริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อและคุณภาพหนี้
1.4 บริหารสัดสวนธุรกิจใหมีผลตอบแทนและความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับ ได รวมถึงสรา งแหลง
รายไดใหมๆ
1.5 สรางประสบการณที่เหนือความคาดหวังในการใหบริการของลูกคา
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2. Social Development Banking : การพัฒนาสูความยั่งยืน
เปาประสงค
เปนธนาคารที่ยั่งยืนที่มีการดำเนินภารกิจเพื่อสังคมและชุมชนอยางมีธรรมาภิบาล คำนึงถึงความ
สมดุลใน 3 ดาน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดวยการสงเสริมการออมและสรางวินัยทางการเงินแก
กลุมลูกคาเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน พรอมใชกลไก 3 สราง ทั้งการสรางความรู/อาชีพ สราง
ตลาด/รายได และสรางโอกาสในการเขา ถึงแหลง เงินทุน ในการยกระดั บคุณภาพชีวิตและสรา งวินั ยทาง
การเงินใหแ กเศรษฐกิจ ฐานราก ผูประกอบการใหม (Startup) เยาวชนและผูสูงวัย ใหมีความเขมแข็งอยาง
ยั่งยืนซึ่งจะผนวกความรับผิดชอบตอสังคมเขาไปในทุกกระบวนการทางธุรกิจจนพัฒนาเปนสวนหนึ่งของขีด
ความสามารถขององค ก ร (Creating Shared Value : CSV) มี การบริห ารจั ดการภารกิจ ดา นสัง คมและ
นโยบายรัฐอยางมีประสิทธิภาพและควบคุมความเสี่ยงได โดยแยกบัญชีดานสังคมและนโยบายรัฐออกจากเชิง
พาณิชย
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective)
2.1 ปรับบทบาทสาขาใหสามารถดำเนินภารกิจดานสังคมและนโยบายรัฐ ควบคูกับการใหบริการ
ทางการเงิน
2.2 จัดโครงสรางและแยกบัญชีธุรกรรมการดำเนินงานตามนโยบายรัฐและสังคมออกจากเชิง
พาณิชย เพื่อบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและควบคุม ความเสี่ยงได
2.3 สรางกลไกสงเสริมการออมและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
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 สามารถรองรั บ ลู ก ค า จาก Traditional Banking และ Social Banking ที่ จ ะเปลี่ ย นมาใช
บริการในอนาคตตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective)
3.1 คิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ และการสงมอบในรูปแบบดิจิทัล
3.2 รวมกับพันธมิตรสราง New Business Model บน Digital Platform
3.3 สงเสริมและพัฒนากลไกการบริหารจัดการนวัตกรรมในองคกรอยางเปนรูปธรรม
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4. Fundamental Capabilities: การเพิ่มศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน
เปาประสงค
เปนธนาคารที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพและมีธรรมาภิบาลรองรับการ
เติบโตและใหบ ริการในรูปแบบ 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 และการตรวจสอบภายในที่เอื้อตอการ
ดำเนินธุรกิจและสอดคลองกับเกณฑการกำกับภายนอก
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective)
4.1 บริหารและพัฒนาผูนำ/บุคลากรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (Change Mindset, Culture, Skill)
4.2 ปรับโครงสรางองคกรและอัตรากำลังใหสอดคลองกับทิศทางองคกร
4.3 พัฒนาและผลักดันการเชื่อมโยงใชขอมูล เพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจ (Data Driven Organization)
4.4 พัฒนาและวางระบบโครงสรางพื้นฐานทางดาน IT ใหมั่นคง ปลอดภัย และเอื้อตอการดำเนินธุรกิจ
4.5 ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางรอบดาน
4.6 บูรณาการ GRC อยางเปนมาตรฐานและเอื้อตอการดำเนินธุรกิจ
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3. เปาหมายธุรกิจป 2563 - 2567
เปาหมายธุรกิจของธนาคารออมสิน ป 2563 – 2567 ไดกำหนดตามกรอบทิศทางการดำเนินงาน
(Strategic Positioning) และขอบเขตการดำเนินธุรกิจ (Business Model) ป 2563– 2567 ที่คณะกรรมการธนาคาร
ไดใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562
ประมาณการ
ป 2562
รอยละ 3.6
รอยละ 6.5
91.7

เปาหมายธุรกิจ
เงินฝาก (รวมหุนกู) เติบโต
สินเชื่อเติบโต1/
L/D (รวมหุนกู) (%)
NPLs ของสินเชื่อรวม (รอยละ)

2.98

รายไดคาธรรมเนียมตอรายไดรวม (%)

5.7

เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง4/
(BIS Ratio)
1/ไมรวมสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมอาชีพ

16.10

2563

2564

2565

2566

2567

1 เทาของ GDP
1.5 เทาของ GDP
รอยละ 85 - 97
ต่ำกวาคาเฉลี่ย 5 ธพ. ใหญ ~20 bps.
6.5

ไมต่ำกวารอยละ 10 ในป 2567
สูงกวาเกณฑ ธปท.และระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได / Trigger

2/ไมรวมสินเชื่อภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจ และสถาบัน
สินเชื่อเศรษฐกิจฐานราก และสินเชื่อ SMEs ≤100 ลานบาท
4/ยังไมคำนวณผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS9 (อยูระหวางประเมินผลกระทบ รวมกับที่ปรึกษา)
3/สินเชื่อลูกคาบุคคล

เปาหมายทางการเงิน
 เงินฝากและสินเชื่อ เติบโตตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) โดยเนนขับเคลื่อนภารกิจ
ใหเปนไปตามกรอบทิศทางการดำเนินงานที่สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐ และรักษาสภาพคลองดวย
การดำรงสัดสวนสินเชื่อตอเงินฝากที่รอ ยละ 85-97
 เพิ่มสัดสวนรายไดคาธรรมเนียมตอรายไดรวมไมต่ำกวารอยละ 10 ในป 2567
 ดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำตามเกณฑ Basel II (Pillar I) โดยใหมีระดับที่สูงกวาเกณฑการกำกับดูแล
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ของธนาคารแหงประเทศไทย และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได/Trigger

แผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ป 2563 - 2567

เอกสารใชในธุรกิจธนาคารเทานั้น

ออมสิน

การบริหารแผนและติดตามประเมินผล

1111

4. การบริหารแผนและติดตามประเมินผล
แผนวิสาหกิจของธนาคารออมสินเปนกรอบทิศทางการดำเนินงานของธนาคารในระยะ 5 ป ซึ่งจะมี
การทบทวนทุกป หรือเมื่อมีปจจัยสภาพแวดลอมการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป
จนสงผลกระทบตอการดำเนินงานของธนาคารอยางมีนัยสำคัญ โดยการบริห ารแผนวิสาหกิจ ธนาคารได
นำหลักการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management : EVM) และ
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) มาเชื่อมโยงกั บ
หลักการของ Balanced Scorecard (BSC)
โดยการบริหารแผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ป 2563 – 2567 ประกอบดวยขั้นตอนสำคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การทบทวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
2. การวางแผนยุทธศาสตร
3. การถายทอดยุทธศาสตรเพื่อนำไปปฏิบัติ
4. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
1. การทบทวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
ในชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ ของทุกป สายงานนโยบายและยุทธศาสตรรวมกับกลุม/สายงาน
ที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนธุรกิจและแผนแมบทประชุมหารือรวมกัน โดยนำผลจากการดำเนินงานตาม
กระบวนการวางแผนในปกอน และขอเสนอแนะของผูมีสวนรวมในการจัดทำแผนมาพิจารณารวมกับแนว
ทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ขอสังเกตของหนวยงานกำกับ และกรอบ
การจัดทำแผนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาเปนขอมูลประกอบการวิเคราะห
ปญหา/อุปสรรคของกระบวนการ โดยบูรณาการกับการบริหารความเสี่ยง และรวมกันพิจารณาทบทวนแนว
ทางแกไขปรับ ปรุงกระบวนการวางแผนเชิง ยุทธศาสตร และกำหนดเปน ปฏิท ิน กระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตรและนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
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2. การวางแผนยุทธศาสตร
การวางแผนยุทธศาสตรไดดำเนินการตามกรอบปฏิทินกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร ดังนี้
ขั้นตอน
1) รวบรวมและวิเคราะห
สภาพแวดลอมการดำเนินงาน

รายละเอียดการดำเนินการ



ระยะเวลา

รวมรวมและศึกษาขอมูล
วิเคราะหขอมูลปจจัยสภาพแวดลอมที่สำคัญดวยเทคนิคและ

มี.ค. - พ.ค.

เครื่องมือตางๆ


วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค จุดบอดองคกร และ



ความเสีย่ งที่เกี่ยวของ
ผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมพิจารณาและประเมิน
เพื่อจัดลำดับความสำคัญ SWOTและปจจัยยั่งยืน

2) วิเคราะห และกำหนด



บูรณาการและกำหนด SWOT องคกร



วิเคราะหและกำหนดความสามารถพิเศษ ความไดเปรียบและความทา

ความสามารถพิเศษ
ความไดเปรียบและ

พ.ค. – มิ.ย.

ทายเชิงยุทธศาสตร


ความทาทายเชิงยุทธศาสตร

นำความสามารถพิเศษ ความไดเปรียบและความทาทายเชิงยุทธศาสตร
ปจจัยขับเคลื่อนมูลคา ปจจัยเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงของ
การสูญเสีย “โอกาสทางธุรกิจ”มากำหนดรางยุทธศาสตรและรางกรอบ
ทิศทางการดำเนินงาน



ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารรวมกับผูบริหารระดับสูง
ของธนาคาร พิจารณาทบทวนและกำหนดวิสยั ทัศน พันธกิจ คานิยม
และกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานระยะยาว
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ระยะเวลา

3) กำหนดกรอบทิศทาง

3.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการธนาคาร ผูบริหารระดับสูง

เปาหมาย และยุทธศาสตร

และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อพิจารณา

การดำเนินงาน



ทบทวน SWOT ความสามารถพิเศษ ความไดเปรียบและความทาทาย



เชิงยุทธศาสตร
ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และระบุจุดบอดองคกร



กำหนดยุทธศาสตร ตัวชี้วัดยุทธศาสตร กรอบทิศทางและตำแหนง

มิ.ย.- ก.ค.

เชิงยุทธศาสตรระยะ 5 ป


กำหนดกรอบเปาหมายทางการเงินระยะ 5 ป



Initiative ที่สำคัญของแตละยุทธศาสตร



Strategy Map องคกร

3.2) จัดทำรายละเอียดรางแผนวิสาหกิจและประมาณการทางการเงิน
ผูอำนวยการธนาคาร



ออมสินถายทอดนโยบาย

ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม

ก.ค. – ก.ย.
ก.ค. –ส.ค.

ยุทธศาสตร กรอบทิศทางการดำเนินงาน ตำแหนงเชิงยุทธศาสตร
และเปาหมายทางการเงิ นระยะยาวใหหนวยงานนำไปเปนกรอบ
ในการจัดทำแผนแมบท แผนธุรกิจ และแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณ

ทบทวนและจัดทำแผนแมบท



หนวยงานที่รับผิดชอบแผนแมบทแตละดานทบทวนแผนแมบทและ

ก.ค.- ก.ย.

ปรับใหสอดคลองกับกรอบทิศทางการดำเนินงาน
พิจารณาแผนวิสาหกิจ



นำเสนอแผนวิสาหกิจตอคณะจัดการ คณะกรรมการบริหาร และ

ต.ค.

คณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
นำเสนอกระทรวงการคลัง



นำเสนอแผนวิสาหกิจตอกระทรวงการคลัง

ต.ค.

ทบทวนและติดตาม



ทบทวน รวมรวมและศึกษาขอมูล

สภาพแวดลอมการ



วิเคราะหขอมูลปจจัยสภาพแวดลอมที่สำคัญดวยเทคนิคและ

เห็นชอบ

ดำเนินงาน

รายไตรมาส

เครื่องมือตางๆ
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3. การถายทอดยุทธศาสตรเพื่อนำไปปฏิบัติ
ธนาคารออมสินได นำระบบ Economic Value Management หรือ EVM มาเปนเครื่องมือใน
การบริหารผลงานเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับธนาคารและผูมีสวนไดเสียและนำระบบ Balanced Scorecard
มาเปนเครื่องมือในการนำกลยุทธของธนาคารไปสูการปฏิบัติ และจัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงาน
โดยถายทอดวัตถุประสงค ตัวชี้วัด และเปาหมายจากระดับธนาคารลงสูระดับศูนย EVM(กลุมลูกคาและ
หน วยงานสนับ สนุน ) เพื่อใหเ กิ ดการประสานการปฏิบ ัต ิ งานเปน ไปในทิ ศทางเดีย วกัน ทั ่ ว ทั ้ง องค ก ร
(Alignment) อันจะนำไปสูการบรรลุเปาหมายสูงสุดของธนาคาร คือ การสรางความสมดุลระหวางการสราง
คุณคาใหกับสังคมควบคูกับการสรางความมั่นคงใหกับองคกร
ในการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ (Strategic Deployment) นี้ ธนาคารไดเชื่อมโยงวัตถุประสงค
เชิงยุทธศาสตรกับแผนที่กลยุทธ (Strategy Map) ผานตัวชี้วัดระดับองคกร และถายทอดสูการปฏิบัติผาน
การจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ที่มีการกำหนดตัวชี้วัดและเปาหมายใหสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกัน (Alignment) กับตัวชี้วัดระดับองคกร และรองรับในทุกกลยุทธ เพื่อใหมั่นใจวากลยุทธตาง ๆ ที่
กำหนดไวจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค
4. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
สำหรับการถายทอดแผนวิสาหกิจไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพนั้นจำเปน
อย า งยิ ่ ง ที ่ จ ะต อ งมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลและรายงานผลการนำแผนวิ ส าหกิ จ ไปปฏิ บ ั ต ิ เพื ่ อ ให
ผูมีสวนเกี่ยวของทราบถึงความกาวหนา ปญหาอุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะชวยใหผูรับผิดชอบ
ใชเปนเครื่องมือในการปรับ ปรุงการวางแผนคนหาวิธีพัฒนางาน และสามารถบริหารจัดการแผนงาน/
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป ดังนั้น จึงมีความจำเปนตองพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและ
การรายงานผลที่สามารถจะวัดผลของการดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
ในหลายมิติและหลายระดับ
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4.1 วัตถุประสงคในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
 เพื่อติดตามความกาวหนาและประเมินความสำเร็จ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ป 2563– 2567 พรอมรายงานผลตอผูมีสวนเกี่ยวของ
 เพื่อจัดทำขอเสนอแนะการปรับ ปรุงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด เปาหมายและกลยุทธ รวมถึง
การปรับ เปลี่ ย นแผนปฏิ บ ั ต ิง านให ม ี ค วามเหมาะสมกั บ สถานการณ ทั ้ ง ภายในและภายนอกประเทศ
ที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทำแผนวิสาหกิจฉบับตอไป
4.2 ขอบเขตการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
 การติดตามและประเมินผล
การติดตามความกาวหนาและการประเมินผลระดับยุทธศาสตรของแผนวิสาหกิจ เปนการ
ติ ดตามความกาวหน าการดำเนินงานและการประเมิ นความสำเร็จ ตลอดจนผลกระทบที ่เกิด ขึ้น ตาม
เปาประสงคของแตละยุทธศาสตร ดังนี้
1. การติ ด ตามความก า วหน า เป น การประมวลผลการดำเนิ นงานของหน ว ยปฏิ บ ั ติ
ในดานขีดความสามารถการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนและเปาหมายที่กำหนดไว
2. การประเมินผลยุทธศาสตร เปนการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของยุทธศาสตร
ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบกับเกณฑหรือตัวชี้วัดความสำเร็จ
 การรายงานผล
ธนาคารมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจเปนประจำทุกป (Annual review)
โดยติดตามความกาวหนาของการดำเนินงานในแตละยุทธศาสตรเพื่อตรวจสอบถึงความเบี่ยงเบนระหวาง
ผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายที่กำหนด และทบทวนประเด็นสำคัญในแตละยุทธศาสตร เพื่อใหทราบถึง
ปญหา/อุปสรรคของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของธนาคาร ซึ่งจะนำผลที่ไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการจัดทำแผน และถายทอดสูการปฏิบัติของธนาคารในปถัดไป
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