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เอกสารใช้ในธุรกิจธนาคารเท่านั้น 

 
สรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมาส 2 ปี 2563 ก าไรสุทธิ จ านวน 5,232 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของเป้าหมายทั้งปี 
ต  ากว่าช่วงเดียวกันปีก่อน จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต  ากว่าช่วงเดียวกันปีก่อน ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที สอดคล้อง
กับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ประกอบกับ มีการตั้งส ารองค่าเผื อหนี้ฯ ตามชั้นหนี้ และ General Provision สูงกว่า
ช่วงเดียวกันปีก่อน รวมทั้ง รายได้จากการด าเนินงานอื น และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ต  ากว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 
ขณะที  ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื นต  ากว่าช่วงเดียวกันปีก่อน ทั้งนี้ หากนับรวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื น จะมี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม จ านวน 1,112 ล้านบาท เนื องจากเงินลงทุนเผื อขายมีมูลค่าตลาดต  ากว่าปีก่อน  

ฐำนะกำรเงิน ณ 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม จ านวน 2,888,451 ล้านบาท เพิ มข้ึนจากสิ้นปี 2562 
จ านวน 91,383 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.27 โดยมีสินเชื อคงเหลือ (รวมสินเชื อแก่สถาบันการเงินและสหกรณ์) จ านวน 
2,212,478 ล้านบาท เพิ มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จ านวน 59,760 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.78  เงินลงทุนสุทธิจ านวน 321,951 ล้านบาท 
เพิ มข้ึนจากสิ้นปี 2562 จ านวน 9,119 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.91 (จากการปรับพอร์ตและบริหารผลตอบแทนจากการ
ลงทุน) เงินฝาก (รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์) จ านวน 2,425,734 ล้านบาท เพิ มขึ้นจากสิ้นปี 2562 
จ านวน 93,300 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.00 (จากสลากออมสินพิเศษ) ทั้งนี้ หากนับรวมตราสารหนี้ที ออก (หุ้นกู้) จะมี
เงินฝากและตราสารหนี้ที ออกคงเหลือ (รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์) จ านวน 2,506,234 ล้านบาท เพิ มขึ้น
จากสิ้นปี 2562 จ านวน 93,300 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.87 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ ไตรมาส 2 ปี 2563 ธนาคารมีอัตราหนี้ค้างช าระเกิน 3 เดือน (NPLs) 
ของสินเชื อรวม ร้อยละ 2.70   ROA ร้อยละ 0.37  NIM ร้อยละ 1.90  และเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี ยงทั้งสิ้น ร้อยละ 
14.91 ซึ งสูงกว่าเกณฑ์ ธปท. ที ก าหนดไว้ร้อยละ 8.5 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ (ตำมแผนยุทธศำสตร์ของธนำคำร) ธนาคารได้
ปรับปรุงเป้าหมายธุรกิจ แผนปฏิบัติการและงบประมาณธนาคารออมสิน ประจ าปี 2563 ส่งกระทรวงการคลัง เมื อวันที  
22 พฤษภาคม 2563 โดยปรับลดงบประมาณ 42,080 ล้านบาท คงเหลือ 36,305 ล้านบาท ณ ไตรมาส 2 ปี 2563 
มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 14,435 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณทั้งปี 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมบันทึกข้อตกลงประเมินผลกำรด ำ เนินงำนของธนำคำรออมสินกับ
กระทรวงกำรคลัง ณ ไตรมำส 2 ปี 2563 ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของ
ธนาคารออมสินกับกระทรวงการคลัง ณ ไตรมาส 2 ปี 2563 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายระดับ 5 จ านวน 3 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 ตัวชี้วัด ด้านผลการด าเนินงานที ส าคัญ 
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายระดับ 5 จ านวน 5 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 6 ตัวชี้วัด ด้านการประเมิน 
Core Business Enablers แต่งตั้งคณะท างาน Core Business Enablers และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื อจัดท า 
Enablers Roadmap และอยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนปิด Gap แต่ละด้าน 

 

 

 

 

 



งบแสดงฐานะการเงนิ
สินทรัพย์
 % growth
เงินลงทุนสุทธิ
% growth
เงินให้สินเชื่อ (รวมสถาบันการเงินและสหกรณ์)
% growth
เงินรับฝาก (รวมสถาบันการเงินและสหกรณ์และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื)
% growth
เงินรับฝากและรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
% growth
หนี้สิน
ส่วนของเจา้ของ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
รายได้ดอกเบีย้สุทธ ิ(NII)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการด าเนินงานอื่น
รายได้สุทธจิากการด าเนินงาน
ค่าใช้จา่ยจากการด าเนินงานอื่น
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

อัตราส่วนทางการเงนิ (%)
1.    คุณภาพสินทรพัย์และเงนิกองทุน (%)

1.1 เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 15.52        14.91      14.87       
1.2 สินเชื่อจดัชั้นด้อยคุณภาพ (NPL) ต่อเงินให้สินเชื่อ 2.65          2.70        2.80         
1.3 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ต่อ NPLs  (LLR) 122.84      126.91     130.00     PA = 127.84
1.4 ส ารองที่กันไวแ้ล้วต่อส ารองที่พึงกัน 106.18      107.48     
1.5 เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยมื 89.20        88.26      88.44       
1.6 อัตราส่วนสภาพคล่องต่อเงินฝาก (เฉล่ีย) 21.78        22.44      18 - 20

2.    ความสามารถในการท าก าไร (%)
2.1 รายได้ดอกเบีย้สุทธต่ิอสินทรัพยท์ี่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบีย้เฉล่ีย (NIM) 2.23          1.90        1.80         1.94       
2.2 ก าไร(ขาดทุน)สุทธต่ิอสินทรัพยสุ์ทธเิฉล่ีย (ROA) 0.90          0.37        0.43         0.31       
2.3 ก าไรสุทธต่ิอรายได้รวม (Net Profit Margin) 20.89        10.53      12.62       8.35       
2.4 รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ต่อรายได้รวม 10.82        9.20        9.37         9.50       
2.5 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวม 5.36          6.45        6.18         5.50       
2.6 ค่าใช้จา่ยด าเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ 47.61        52.59      51.88       51.22      

3.   ประสิทธภิาพในการด าเนินการ (ล้านบาท)
3.1 ก าไร(ขาดทุน) สุทธต่ิอจ านวนพนักงาน 1.44          0.62        0.71         0.50       
3.2 เงินฝากรวมหุน้กู้ต่อพนักงาน 143.50      148.49     
3.3 สินเชื่อต่อพนักงาน 128.02      131.09     
3.4 ก าไร(ขาดทุน) สุทธต่ิอจ านวนสาขา 22.79        9.91        11.53       8.19       
3.5 ค่าใช้จา่ยพนักงานต่อจ านวนพนักงาน 1.17          1.07        1.00         0.99       
พนักงาน / ลูกจา้ง
สาขา / หน่วยให้บริการ / รถและเรือเคล่ือนที่
ธนาคารโรงเรียน
เคร่ือง Self  Service

หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนและโอนเงินตราต่างประเทศ

2/   ธปท. ปรับเกณฑ์การก ากับดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องตามหลักเกณฑ์การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR) ต้ังแต่ป ี2559 เปน็ต้นไป
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2. ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�และการเบิกจ�ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 2 ป  2563   
 

 

 

ธนาคารได
จัดทําแผนยุทธศาสตร� ท้ัง 4 ด
าน ให
สอดคล
องกับแผนวิสาหกิจของธนาคารออมสิน                    
ป% 2563-2567 ท่ีกําหนด Aspiration สอดคล
องกับวิสัยทัศน�ท่ีมุ6งสู6การเป9น “GSB NEW Century : Digi-Thai 
Banking – Digital for all Thais” โดยได
รับอนุมัติงบประมาณเพ่ือดําเนินงานตามภารกิจหลัก สนับสนุนยุทธศาสตร�
และนโยบายธนาคาร ประจําป% 2563 เป9นเงิน 42,080 ล
านบาท โดยมีการทบทวนแผนปฏิบัติการและงบประมาณ 
คงเหลือเป9นเงิน 36,305 ล
านบาท โดยมีผลการดําเนินงานและการเบิกจ6ายงบประมาณ ดังนี้  

รายละเอียดแผนงานตามแผนยุทธศาสตร� 
 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร� 

ตัวชี้วัด เป-าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2/2563 

แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการให3บริการสาขา (Branch Transformation) 
1.  โครงการปรับปรุงคุณภาพ

การให
บริการ 
ร
อยละความสําเร็จของการ
ปรับปรุงคุณภาพการให
บริการ
สาขาได
ตามแผน 

ร
อยละ 100  
  

ม.ค.-ธ.ค.63 การเช6าเครื่อง SUMO              
อยู6ระหว6างดําเนินการจัดซ้ือ        
จัดจ
าง สําหรับการพัฒนาระบบ
อยู6ระหว6างขออนุญาตเปcด
ให
บริการเปcดบัตรอิเล็กทรอนิกส� 
ต6อ ธปท. 

2. โครงการขยายช6องทาง               
การให
บริการ 

จํานวนช6องทางการท่ีเปcดให
บริการ                
ครบตามแผนงาน 4 แห6ง 

ร
อยละ 100  
  

ม.ค.-ธ.ค.63 เปcดหน6วยให
บริการ Flagship      
4 แห6ง  

แผนการบริหารสัดส�วนธุรกิจให3มีผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดต3นทุน (Financial Portfolio Management) 
3. โครงการปรับปรุงกระบวนการ 

(end to end process)           
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ          
ลดต
นทุน 

ร
อยละความสําเร็จของการ
ปรับปรุงกระบวนการ (end to 
end process) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และลดต
นทุน 

ร
อยละ 100  
 

ม.ค.-ก.ค.63 � การพัฒนาระบบงาน          
ผ6าน online  
- ระบบบริการจัดการ

ยานพาหนะ (Car Sharing) 
เปcดให
บริการ เม่ือ 29 มิ.ย.63 

� ปรับปรุงกระบวนการโดยใช
 
Outsource 
- ระบบบริหารคลังพัสดุ          

อยู6ระหว6างพัฒนาระบบงาน 
- การรวมศูนย�จัดเก็บเอกสาร

สําคัญ อยู6ระหว6างศึกษา
ข
อมูล         

แผนการสร3างและขยายโอกาสเชิงธุรกิจจากการให3บริการธุรกิจหลัก (Business Opportunities) 
3. แผนเพ่ิมการลงทุนใน 

Strategic Investment และ
พัฒนาธุรกิจเพ่ือแสวงหา
รายได
ใหม6 

ร
อยละความสําเร็จของเพ่ิม      
การลงทุนใน Strategic Investment 
และพัฒนาธุรกิจเพ่ือแสวงหารายได

ใหม6ได
ตามแผน 

ร
อยละ 100  
 

ม.ค.-ธ.ค.63 คัดเลือกพันธมิตรแล
ว อยู6ระหว6าง
พิจารณาผลิตภัณฑ�/บริการ        
ท่ีเหมาะสม 

4. แผนพัฒนากระบวนการและ
ระบบบริหารจัดการ
ความสัมพันธ�ลูกค
า 

ร
อยละความสําเร็จของพัฒนา
กระบวนการและระบบบริหารจัดการ
ความสัมพันธ�ลูกค
าได
ตามแผน 

ร
อยละ 100  
  

ม.ค.-ธ.ค.63 เปcดให
บริการ  
- phase 1 เม่ือ 4 มี.ค.63 
- phase 2 เม่ือ 25 พ.ค.63 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การสร3างความม่ันคงทางการเงินและขีดความสามารถ       
ในการแข�งขัน (Traditional Banking) 

ไตรมาสที่ 
2/2563 



4 

 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด เป-าหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน 

ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2/2563 
แผนการปรับรูปแบบสาขา/บทบาทสาขาตามภารกิจด3านสังคมและนโยบายรัฐ 
1. โครงการปรับปรุงรูปแบบ             

การให
บริการสาขาเชิงสังคม 
(Social Branch) 

ร
อยละความสําเร็จของ                   
การปรับปรุงรูปแบบให
บริการ
ของสาขาตามแผนงาน 

ร
อยละ 100  
 

ม.ค.-ธ.ค.63 - การปรับปรุงรูปแบบการ
ให
บริการใน การให
คําปรึกษา
ทางการเงินและแก
ไขปqญหาหน้ี
นอกระบบเพ่ือดําเนินภารกิจ 
ด
านสังคมและนโยบายรัฐ                
เปcดให
บริการ 51 แห6ง 

- อบรมหลักสูตรวิทยากร
กระบวนการ (Facilitator) แล
ว 
2 รุ6น  

แผนการยกระดับบทบาทเชิงสังคมเพ่ือตอบสนองกลุ�มเป-าหมาย 
2. แผนงานพัฒนาศักยภาพ

เสริมสร
าง ความเข
มแข็งและ
ยกระดับลูกค
าฐานรากและ
นโยบายรัฐ 

ร
อยละของจํานวนผู
ได
รับ              
การอบรมมีความรู
ท่ีดีขึ้นและ          
มีเงินออมเพ่ิมขึ้น  

ร
อยละ 50 ของ        
ผู
ได
รับการอบรม      
มีความรู
ท่ีดีขึ้นและ 
มีเงินออมเพ่ิมขึ้น 
ร
อยละ 10 

ม.ค.-ธ.ค.63 ผู
ท่ีได
รับการอบรม  37,730 ราย 
กลุ6มเปsาหมายมีความรู
ดีขึ้น     
ร
อยละ 95 

3. โครงการสถาบันการเงิน
ประชาชน 

ร
อยละความสําเร็จของ               
การพัฒนาระบบออกรายงาน
ทางการเงินตามแผนงาน 
 
 
 

ร
อยละ 100  
 

ม.ค.-มี.ค.63 � ปรับปรุงระบบงานให
สามารถ 
ออกรายงานผลทางการเงินได
 
- ระบบงาน Front เปcดใช
งาน 

30 มิ.ย.63 
- ระบบงาน Back อยู6ระหว6าง

พัฒนาระบบงาน 
� ลงพ้ืนท่ีสร
างการรับรู
และเข
าใจ 

153 แห6ง และจัดทํา Clip         
สร
างความเข
าใจและความพร
อม
แก6ชุมชนเปsาหมาย 

ลงพ้ืนท่ีสร
างการรับรู
และ          
ความเข
าใจแก6ชุนชมเปsาหมาย  

100 แห6ง ม.ค.-ธ.ค.63 

จํานวนสถาบันการเงิน
ประชาชนท่ีเปcดให
บริการ 

50 แห6ง ม.ค.-มิ.ย.63 

แผนการส�งเสริมการออมและสร3างวินัยทางการเงินในกลุ�มเด็กและเยาวชน 
4. แผนส6งเสริมศักยภาพเยาวชน

สู6ความเป9นเลิศ 
จํานวนนักเรียนเข
าร6วมโครงการ
ดนตรี/กีฬา/ส6งเสริมการศึกษา
เยาวชนทางด
านวิชาการเป9นไป
ตามแผนงาน 

นักเรียนเข
าร6วม          
> 180,000 คน 

ม.ค.-ธ.ค.63 อยู6ระหว6างทบทวนแผนงานและ
ขอบเขตการดําเนินงาน 
 

แผนงานด3านสังคมและส่ิงแวดล3อม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู3ด3อยโอกาส 
5. แผนความรับผิดชอบต6อสังคม 

ชุมชน และส่ิงแวดล
อม 
ร
อยละความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตามแผน 

ร
อยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.63 - เผยแพร6โฮมสเตย�ต
นแบบ              
ท่ีดําเนินการในป% 62 เพ่ือเป9น
ตัวอย6างให
กับโฮมสเตย�อื่น 

- สนับสนุนโครงการ            
ด
านการศึกษาตามพระราช        
ดําริ รร.ตชด. 

- ดําเนินการสร
างฝายเพ่ือ          
การจัดการนํ้าท่ี จ.กาฬสินธุ� 

 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาสู�ความย่ังยืน (Social Banking) ไตรมาสที่ 
2/2563 
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แผนงาน/โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด เป-าหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2/2563 

1. แผนพัฒนาผลิตภัณฑ�และ
บริการบน Mobile Banking 

ร
อยละความสําเร็จของ                
การพัฒนาผลิตภัณฑ�/บริการ              
บน Mobile Banking ได
ตามแผน 

ร
อยละ 100 
 

ม.ค.-ธ.ค.63 เปcดให
บริการแล
ว 2 รูปแบบ 

2. แผนพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม6 
New Business Platform 
ร6วมกับพันธมิตร 

พัฒนา New Business 
Platform ร6วมกับพันธมิตร  

2 Model ม.ค.-ธ.ค.63 อยู6ระหว6างพิจารณาดําเนินการ 
ร6วมกับพันธมิตร 

3. แผนกําหนดรูปแบบ             
การดําเนินธุรกิจและ
โครงสร
างการบริหารจัดการ 

ร
อยละความสําเร็จของ            
การกําหนดรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจและโครงสร
าง              
การบริหารจัดการได
ตามแผน 

ร
อยละ 100 
 

ม.ค.-ธ.ค.63 - ระบบ Digital Core Banking 
System อยู6ระหว6างจัดทํา TOR 

- ระบบ Bulk Payment เป9น 
การรองรับการเปล่ียนข
อความ
มาตรฐานการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส�ตามมาตรฐาน 
ISO 20022  ซ่ึงอยู6ระหว6าง
ทดสอบระบบงาน                 

4. แผนสร
างวัฒนธรรมองค�กรท่ี
ส6งเสริมการพัฒนานวัตกรรม 

ร
อยละความสําเร็จของ             
การสร
างวัฒนธรรมองค�กรท่ี
ส6งเสริมการพัฒนานวัตกรรม           
ได
ตามแผน 

ร
อยละ 100 
 

ม.ค.-ธ.ค.63 อยู6ระหว6างจัดทําหลักสูตร             
การพัฒนาทักษะบุคลากร        
ด
าน Digital & Data Analytic  

 

 

 

 
แผนงาน/โครงการเชิง

ยุทธศาสตร� 
ตัวชี้วัด เป-าหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2/2563 

1. แผนงานบริหารจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ร
อยละของบุคลากรได
รับ        
การพัฒนาตามแผน 

ร
อยละ 100  
  

ม.ค.-ธ.ค.63 - พัฒนาบุคลากรด
าน Credit 
Academe/ Digital Skill/Sale 
Skil 25,334 ราย 

- อบรมผ6าน e-Learning 69,413 ราย 
2. แผนการบริหารจัดการข
อมูล 

(Data Driven 
Organization) 

ร
อยละความสําเร็จของ              
การดําเนินงานตามแผน 

ร
อยละ 100  
(พัฒนาระบบ         
แล
วเสร็จ)  

ม.ค.-ธ.ค.63 อยู6ระหว6างจัดทํา TOR การจัดซ้ือ
ระบบ Data Virtualization Phase 2 

3.  แผนงานการบูรณาการ GRC 
(Governance, Risk, 
Compliance) 

ร
อยละความสําเร็จของ            
การดําเนินงานตามแผน 

ร
อยละ 100   ม.ค.-พ.ย.63 ระบบ Application Fraud 
Detection เปcดใช
งาน 30 มิ.ย.63 

4.  แผนงานรองรับมาตรฐาน 
TFRS 9 

ร
อยละความสําเร็จของ               
การดําเนินงานตามแผนงาน               

ร
อยละ 100 ม.ค.-ต.ค.63 - พัฒนาระบบ Investment System 
รองรับ TFRS 9 เปcดให
บริการ 
phase 2 เม่ือ 22 พ.ค.63 

- พัฒนาระบบงานรองรับ  TFRS 9 
อยู6ระหว6างทดสอบระบบงาน 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การพัฒนาและยกระดับสู�การเปWน Digital Bank  
                   (Digital Banking) 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การเพ่ิมศักยภาพโครงสร3างพ้ืนฐาน  
                   (Fundamental Capabilities)  
 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 
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แผนงาน/โครงการเชิง
ยุทธศาสตร� 

ตัวชี้วัด เป-าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2/2563 

5.  โครงการ IT Infrastructure 
& Security  

ร
อยละความสําเร็จของ             
การดําเนินงานตามแผน 

ร
อยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.63 ระบบ Centralize Firewall 
Management อยู6ระหว6างจัดทํา 
TOR และราคากลาง 

 
 

 

ณ สิ้นไตรมาส 2/2563 มีการเบิกจ6ายงบประมาณรวมท้ังสิ้น เป9นเงิน 14,435 ล
านบาท คิดเป9น           
ร
อยละ 40 ของงบประมาณท่ีได
รับท้ังสิ้น 

 
 

หมายเหตุ   ม.ค.-มิ.ย. มีการจัดสรรงบสํารองไปดําเนินการเป9นรายจ6ายดําเนินงานและรายจ6ายลงทุน เป9นเงิน 27 ล
านบาท  

ท้ังนี้ จากสถานการณ�แพร6ระบาดของไวรัส Covid-19 ท่ีส6งผลกระทบต6อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และ
ท่ัวโลกท่ีมีแนวโน
วหดตัวอย6างรุนแรง ภาคธุรกิจและประชาชนได
รับผลกระทบในวงกว
าง เพ่ือให
สอดคล
องกับ
สถานการณ�และบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ธนาคารจึงได
ปรับปรุงเปsาหมายธุรกิจ แผนปฏิบัติการและงบประมาณ
ธนาคารออมสิน ประจําป% 2563 โดยปรับลดงบประมาณ ประจําป% 2563 จาก 42,080 ล
านบาท คงเหลือ 36,305 ล
านบาท 
โดยผ6านการพิจารณาให
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งท่ี 7/2563 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2563 
เรียบร
อยแล
ว  

 

 

 

 
 

 ภาพรวมการเบิกจ�ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 2 ป  2563 
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เอกสารใช้ในธุรกิจธนาคารเท่านั้น 
 

3. ผลการด าเนนิงานตามบันทกึข้อตกลงการประเมนิผลการด าเนินงานธนาคารออมสนิ ไตรมาส 2 ปี 2563  
 

 

         
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ น  าหนัก 21% 

ตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ มีท้ังหมด 6 ตัวช้ีวัด เปรียบเทียบกับเป้าหมายระดับ 5 (ดีที่สุด) งวด 6 เดือน สรุปไดด้ังนี ้
 ผลบรรลุเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

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 % 

 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 าเนินงานที่ส าคัญ น  าหนัก 39% 
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานท่ีส าคญั มีทั้งหมด 11 ตัวช้ีวัด เปรียบเทียบกับเป้าหมายระดับ 5 (ดีที่สุด) งวด 6 เดือน สรุปไดด้ังนี ้
 ผลบรรลุเป้าหมาย จ านวน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

2.1 จ านวนเงินอนุมัติสินเช่ือธุรกิจวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท   น้ าหนัก  2 % 
2.4.2 การลดลงของยอด NPLs คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 น้ าหนัก  4 % 
2.5 อัตราสว่น NPLs ใหม่ต่อสินเช่ืออนุมตัิใหม่ใน 1 ปี (1st Year Default) น้ าหนัก  3 % 
2.7 ร้อยละของจ านวนธุรกรรมผา่น Digital Channels   น้ าหนัก  3 % 
2.9 การจัดส่งข้อมูลด้านก ากับดูแลและธรรมาภิบาล (Unstructured Dataset) น้ าหนัก  1 % 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 6 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 % 
2.6 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  
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท า Enablers Roadmap และอยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนปิด Gap แต่ละด้าน 

     ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในปัจจุบัน ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและ 
การด าเนินงานตามค่าเกณฑ์วัดของตัวช้ีวัดในบันทึกข้อตกลงฯ ของธนาคาร ท าให้มีตัวช้ีวัดที่คาดว่าจะไม่บรรลุค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 ณ สิ้นปี 2563 ดังนี้ 

1) ตัวช้ีวัดการจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชน 
2) ตัวช้ีวัดค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายได้สุทธิจากการด าเนินงาน  

 

 

 



 

 

 

 

เติบโต  ยั่งยืน  ตอบแทนคืนสู่สังคม 
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