แผนปฏิบัติการและงบประมาณธนาคารออมสิน
ประจาปี 2563

คำนำ
ผนปฏิบัติ การละงบประมาณธนาคารออมสิน ประจ าปี 2563 เดຌจั ดทาขึๅน฿หຌ สอดคลຌองกับ
ยุท ธศาสตร์ก ารดานิน งานของธนาคารออมสิน ปี 2563 – 2567 ทีไ  ชืไอ มยงกับ ยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ 12 ผนปฏิรูปประทศ ละปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน (SDGs)
ของสหประชาชาติ นยบาย Thailand 4.0 ละผนดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
ภาพรวม ละผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการงิน รวมทัๅงขຌอสนอนะของหนวยงานกากับ ดยมุงนຌน
จัดทาผนงานพืไอขับคลืไอนภารกิจทีไสอดคลຌองกับนยบายของภาครัฐ ดยธนาคารออมสิน มีนยบายมุงสูการป็น
GSB NEW Century : Digi-Thai Banking - Digital for All Thais ตอนืไองจากปี 2562 ดยมุงนຌนการ฿หຌบริการ
฿นยุคดิจิทัลละ฿ชຌประยชน์จากทคนลยีทีไลๅาสมัยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ละชองทางการ฿หຌบริการ พืไอสงมอบ
คุณคาละประสบการณ์ทีไดี฿หຌกับลูกคຌาเดຌอยางรวดรใว ปลอดภัย ลๅาสมัย ฿ชຌงาย ละตอบสนองตอวิถีชีวิตของคนเทย
ทุกคน นอกจากนีๅ ยั งนຌน การดานินงาน฿นชิงสังคมละตอบสนองนยบายรัฐ ดຌวยการยกระดับการสงสริมการออม
การสรຌางวินัยทางการงิน พัฒนาละยกระดับความขຌมขใงของประชาชนฐานราก กลุมดใก/ยาวชน ละผูຌสูงวัย พืไอ฿หຌ
พึไงพาตนองเดຌอยางยัไงยืน ดຌวยการ฿หຌความรูຌ ละสรຌางอกาส ฿นการขຌาถึงบริการทางการงินพืๅนฐาน สงผลตอการสรຌาง
ความรูຌละวินัยทางการงิน พืไอการพัฒนาประทศ อยางยัไงยืน รวมทัๅงการพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
บบมือ อาชีพ ละมี ธ รรมาภิบ าล ละ฿หຌ  ป็ น มาตรฐานสากลตามระบบประมิน คุณ ภาพรั ฐ วิ ส าหกิจ (State
Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ดยกาหนดวิสัยทัศน์ของธนาคาร คือ ป็นผูຌนำ฿นกำรสงสริม
กำรออม สริมสรຌำงควำมสุข ละควำมมั่นคงของประชำชน พื่อกำรพัฒนำประทศอยำงยั่งยืนดຌวยทคนลยี
ดิจิทัล ละจัดทายุทธศาสตร์การดานินงานตามหลักการ Balanced Scorecard (BSC) ประกอบดຌวยยุทธศาสตร์
การดานินงาน 4 ดຌาน ดังนีๅ
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การสรຌางความมัไนคงทางการงินละขีดความสามารถ฿นการขงขัน
(Traditional Banking)
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การพัฒนาสูความยัไงยืน (Social Banking)
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 : การพัฒนาละยกระดับสูการป็น Digital Bank (Digital Banking)
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 : การพิไมศักยภาพครงสรຌางพืๅนฐาน (Fundamental Capabilities)
การจัดทาผนปฏิบัติ การละงบประมาณ ประจาปี 2563 นีๅ เดຌรับความรวมมือจากคณะกรรมการฯ
ผูຌบริหารละหนวยงานตาง โ ภาย฿นธนาคารทุกสวนงาน รวมทัๅงหนวยงานภายนอกทีไกีไยวขຌอง ฝຆายบริหารผนงาน
ละงบประมาณ มุ ง หวั ง ว า ผนปฏิ บั ติ ก ารละงบประมาณ ประจ าปี 2563 ฉบั บ นีๅ จะป็ น ประยชน์ ต อ
การปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน฿หຌบรรลุตามปງาหมายทีไกาหนด ซึไงจะนาเปสูการบรรลุปງาหมายของธนาคารตอเป
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1. บทสรุปผู้บริหาร
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บทสรุปผูຌบริหาร
ธนาคารออมสินกาหนดนวทางการดานินงานของผนวิสาหกิจปี 2563–2567 ป็นเปตามกรอบทิศทาง
การดานินงาน (Statement of Direction : SOD) ทีไกระทรวงการคลังกาหนด ดยกาหนดวิสัยทัศน์ ป็นผูຌนา
฿นการสงสริมการออม สริมสรຌางความสุข ละความมัไงคงของประชาชน พืไอการพัฒนาประทศอยางยัไงยืนดຌวย
ทคนลยีดิ จิทัล  ภาย฿ตຌ พันธกิจ 6 ดຌาน เดຌก 1) ส งสริ มการออมละสรຌ างวินัยทางการงิน 2) สนั บสนุ น
การลงทุนละการพัฒนาประทศ 3) สงสริมละยกระดับศรษฐกิจฐานรากละวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
พืไอลดความหลืไอมลาละพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน 4) ป็นธนาคารพืไอสังคม ละคานึงถึงสิไงวดลຌอม
5) ฿หຌ บ ริ การทางการงิน ครบวงจรทีไล าสมัย ดຌวยทคนลยี ดิจิ ทัล ละหนือความคาดหวังภาย฿ตຌความสีไ ยง
ทีไยอมรั บเดຌ 6) บริ หารจัดการบบมืออาชีพละมี ธรรมาภิบาล พืไอ฿หຌการดานินงานของธนาคารบรรลุ ตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจละกรอบทิศทางการดานินงาน จึงกาหนดยุทธศาสตร์การดานินงานตามนวทาง Balanced
Scorecard ฿น 5 มุมมอง ทังดຌ านความมัไนคงขององค์กร ดຌานคุณคาพิไม฿หຌกับประชาชนฐานราก สังคม ละ
สิไ ง วดลຌ อ ม ดຌ า นลู ก คຌ า ดຌ า นกระบวนการภาย฿น ละดຌ า นการรี ย นรูຌ  ละติ บ ต พืไ อ ฿ชຌ  ป็ น นวทาง฿น
การขั บ คลืไ อ นยุ ท ธศาสตร์  ละผลั ก ดั น ธนาคารสู ค วามยัไ ง ยื น ดยมุ ง สู ก ารGSB NEW Century: Digi-Thai
Banking - Digital for All Thais มุงนຌนการ฿หຌบริการ฿นยุคดิจิทัล ดยการพัฒนาหรือรวมกับพันธมิตร฿นการ฿ชຌ
ประยชน์จากทคนลยีทีไลาสมัยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ละชองทางการ฿หຌบริการ พืไอสงมอบคุณคาละ
ประสบการณ์ทีไดี฿หຌกับลูกคຌาเดຌอยางรวดรใว ปลอดภัย ลาสมัย ฿ชຌงาย ละตอบสนองตอวิถีชีวิตของคนเทยทุกคน
ควบคูกับการ฿หຌความรูຌทางการงิน สรຌางความขຌา฿จ฿นผลิตภัณฑ์ละบริการดิจิทัล พืไอ฿หຌลูกคຌามีความพรຌอม฿น
การ฿ชຌบริการธนาคารจึงเดຌกาหนดยุทธศาสตร์การดานินงาน ดังนี
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การสรຌางความมัไนคงทางการงินละขีดความสามารถ฿นการขงขัน
(Traditional Banking)
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การพัฒนาสูความยัไงยืน (Social Banking)
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 : การพัฒนาละยกระดับสูการป็น Digital Bank (Digital Banking)
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 : การพิไมศักยภาพครงสรຌางพืนฐาน (Fundamental Capabilities)
สรุปผนปฏิบัติการจานกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การสรຌางความมัไนคงทางการงินละขีดความสามารถ฿นการขงขัน (Traditional
Banking) มุงนຌ นการป็ นธนาคารทีไมีการบริ หารจัดการองค์กรทีไมีประสิ ทธิภาพ ทั ง฿นดຌานชองทาง กระบวนการ
฿หຌบริการ ละสรຌางความสัมพันธ์กับลูกคຌา รวมถึงบริหารสินทรัพย์ละหนี ดยขยายงินฝากตຌนทุนตไาละสินชืไอทีไมี
หลั กประกัน ภาย฿ตຌความสีไยงละตຌนทุน ทีไหมาะสม พรຌอมกับ พัฒ นาธุร กิจรู ปบบ฿หมละขยายการลงทุน
พืไอสรຌางผลตอบทน฿หຌองค์กรมีความมัไนคงทางการงิน ละพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน฿นระยะยาว
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ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การพั ฒ นาสู ค วามยัไ ง ยื น (Social Banking) มุ ง นຌ น การป็ น ธนาคารพืไ อ สั ง คม
ทีไมีการดานินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล คานึงถึงความสมดุล฿น 3 ดຌาน คือ ศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม
ดຌ ว ยการสรຌ า งประสิ ท ธิ ภ าพชิ ง นิ  วศ (Eco-Efficiency) ฿หຌ  ก อ งค์ ก รละผูຌ มี ส ว นเดຌ ส ว นสี ย ดยผนวก
ความรับผิ ดชอบตอสังคมขຌาเป฿นทุกกระบวนการทางธุรกิจจนพัฒนาป็ นสว นหนึไ งของขีดความสามารถของ
องค์ ก ร (Creating Shared Value : CSV) มี ก ารบริ ห ารจั ด การภารกิ จ ดຌ า นสั ง คมละนยบายรั ฐ อย า งมี
ประสิทธิภาพละควบคุมความสีไยงเดຌ พรຌอมทังสงสริมการออม สรຌางความรูຌ /อาชีพ สรຌางตลาด สรຌางอกาส฿น
การขຌาถึงหลงงินทุน ผานกลเก 3 สรຌาง พืไอยกระดับคุณภาพชีวิต฿หຌกศรษฐกิจฐานราก ผูຌประกอบการ฿หม
(Startup) ยาวชนละผูຌสูงวัย฿หຌมีความขຌมขใงอยางยัไงยืน
ยุ ท ธศาสตร์ ทีไ 3 : การพั ฒ นาละยกระดั บ สู ก ารป็ น Digital Bank (Digital Banking) มุ ง นຌ น
การป็นธนาคารทีไมีนวัตกรรมทางการงินทีไลาสมัย รองรับการปลีไยนปลงพฤติกรรมผูຌบริภค ละยกระดับ
องค์กรสู Digital ดยน าทคนลยี ทางการงิน (Financial Technology : FinTech) มา฿ชຌ฿นการพัฒ นาหรื อ
รวมกับพันธมิตร฿นการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ ชองทางการ฿หຌบริการละการสืไอสารประชาสัมพันธ์
สรຌางรูปบบธุรกิจ฿หม (New Business Model) บน Digital Platform ทีไมีการชืไอมยงผลิตภัณฑ์ละบริการตางโ
ขຌาดຌวยกัน กอ฿หຌกิดป็นระบบนิวศธุรกิจ (Business Ecosystem) รวมทังปรับปรุงการบริหารจัดการนวัตกรรม
ภาย฿นองค์กร฿หຌทันตอการปลีไยนปลง฿นยุคดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 : การพิไ ม ศั ก ยภาพครงสรຌ า งพืๅ น ฐาน (Fundamental Capabilities) มุ ง นຌ น
การป็นธนาคารทีไมีครงสรຌางพืนฐาน ละมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรทีไมีประสิทธิภาพรองรับการขยาย
ธุรกิจละการปลีไยนปลง฿นยุคดิจิทัล พิไมความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกองค์กร รวมทังปฏิบัติงานตามหลักกณฑ์
ของหนวยงานกากับละมาตรฐานสากล สรຌางความชืไอมัไนละความชืไอถือกผูຌมีสวนเดຌสวนสีย (Stakeholders)
ละป็นกลเกหลักทีไสาคัญ฿นการผลักดัน฿หຌการดานินงานของธนาคารบรรลุป้าหมาย฿นการสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับ
ธนาคารเดຌอยางยัไงยืน
งบประมาณประจาปี 2563 ทังสิน 42,080 ลຌานบาท ประกอบดຌวย งบประมาณของผนงานทีไจัดทาพืไอ
สนั บ สนุ น การบรรลุ  ป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารด านิ น งานทั ง 4 ยุ ท ธศาสตร์ จ านวน 11,557 ลຌ า นบาท
งบประมาณงานประจาสาหรับการดานินงานตามภารกิจพืนฐาน จานวน 30,103 ลຌานบาท ละงบประมาณ
สารองจายระหวางปี จานวน 420 ลຌานบาท
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ผนปฏิบัติงานละงบประมาณ ปี 2563
ธนาคารเดຌจัดทําผนยุทธศาสตร์ทัๅง 4 ดຌาน ฿หຌสอดคลຌองกับผนวิสาหกิจของธนาคารออมสิน
ป 2563-2567 ทีไกําหนด Aspiration สอดคลຌองกับ วิสัยทัศน์ทีไมุงสูการป็น GSB NEW Century :
Digi-Thai Banking – Digital for all Thais ดยเดຌรับอนุมัติงบประมาณพืไอดํานิ นงานตามภารกิจหลัก
สนับสนุนยุทธศาสตร์ละนยบายธนาคาร ประจําป 2563 ป็นงิน 42,080 ลຌานบาท ประกอบดຌวย
รายจายดํานินงาน ป็นงิน 36,294 ลຌานบาท รายจายลงทุน ป็นงิน 5,366 ลຌานบาท ละงบสํารองจาย
ป็นงิน 420 ลຌานบาท ดังนีๅ
รายละอียดผนงานตามผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การสรຌางความมัไนคงทางการงินละขีดความสามารถ
฿นการขงขัน (Traditional Banking)
ผนงาน/ครงการชิงยุทธศาสตร์

ตัวชีๅวัด

1. ครงการปรับปรุงละพิไมประสิทธิภาพ
การ฿หຌบริการสาขา (Traditional Branch)
2. ครงการปรับปรุงคุณภาพการ฿หຌบริการ
สาขา ละขยายชองทางการ฿หຌบริการ
ผานพันธมิตร
3. ครงการปรับปรุงกระบวนการ (end to
end process) พืไอพิไมประสิทธิภาพ
ละลดตຌนทุน
4. ผนพิไมการลงทุน฿น Strategic
Investment ละพัฒนาธุรกิจ
พืไอสวงหารายเดຌ฿หม
5. ผนพัฒนากระบวนการละระบบ
บริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกคຌา

รຌอยละความสํารใจของการปรับปรุง
รูปบบ฿หຌบริการของสาขาตามผนงาน
รຌอยละความสํารใจของการปรับปรุงคุณภาพ
การ฿หຌบริการสาขา ละขยายชองทาง
การ฿หຌบริการผานพันธมิตรเดຌตามผน
รຌอยละความสํารใจของการปรับปรุง
กระบวนการ (end to end process)
พืไอพิไมประสิทธิภาพละลดตຌนทุน
รຌอยละความสํารใจของพิไมการลงทุน฿น
Strategic Investment ละพัฒนาธุรกิจ
พืไอสวงหารายเดຌ฿หมเดຌตามผน
รຌอยละความสํารใจของพัฒนากระบวนการ
ละระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกคຌา
เดຌตามผน

แผนปฏิบตั ิการและงบประมาณธนาคารออมสิน ประจาปี 2563

รຌอยละ 100

ระยะวลา
ดานินการ
ม.ค.-ธ.ค.63

รຌอยละ 100

ม.ค.-ธ.ค.63

รຌอยละ 100

ม.ค.-มิ.ย.63

รຌอยละ 100

ม.ค.-ธ.ค.63

รຌอยละ 100

ม.ค.-ธ.ค.63

ป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การพัฒนาสูความยัไงยืน (Social Banking)
ผนงาน/ครงการชิงยุทธศาสตร์

ตัวชีๅวัด

ป้าหมาย

1. ครงการปรับปรุงรูปบบการ฿หຌบริการ
สาขาชิงสังคม (Social Branch)

รຌอยละความสํารใจของการปรับปรุง
รูปบบ฿หຌบริการของสาขาตามผนงาน

2. ครงการสถาบันการงินประชาชน

จํานวนสถาบันการงินประชาชน
50 หง
ทีไปຂด฿หຌบริการ
รຌอยละของจํานวนผูຌเดຌรับการอบรมมีความรูຌ รຌอยละ 50 ของ
ทีไดีขึๅนละมีงินออมพิไมขึๅน
ผูຌเดຌรับการอบรม
มีความรูຌทีไดีขึๅนละ
มีงินออมพิไมขึๅน
รຌอยละ 10
จํานวนนักรียนขຌารวมครงการดนตรี/
นักรียนขຌารวม
กีฬา/สงสริมการศึกษายาวชนทางดຌาน
> 180,000 คน
วิชาการป็นเปตามผนงาน
รຌอยละความสํารใจของการดํานินงาน
รຌอยละ 100
ตามผน

3. ผนงานพัฒนาศักยภาพสริมสรຌาง
ความขຌมขใงละยกระดับลูกคຌา
ฐานรากละนยบายรัฐ
4. ผนสงสริมการออมละสรຌางวินัย
ทางการงิน
5. ผนความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน
ละสิไงวดลຌอม

รຌอยละ 100

ระยะวลา
ดานินการ
ม.ค.-ธ.ค.63
ม.ค.-มิ.ย.63
ม.ค.-ธ.ค.63

ม.ค.-ธ.ค.63
ม.ค.-ธ.ค.63

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การพัฒนาละยกระดับสูการป็น Digital Bank
(Digital Banking)
ผนงาน/ครงการชิงยุทธศาสตร์
1. ผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ละบริการ
฿นลักษณะ Business Ecosystem
2. ผนพัฒนารูปบบธุรกิจ฿หม New
Business Platform รวมกับพันธมิตร
3. ผนกําหนดรูปบบการดํานินธุรกิจ
ละครงสรຌางการบริหารจัดการ
4. ผนสรຌางวัฒนธรรมองค์กรทีไสงสริม
การพัฒนานวัตกรรม

ตัวชีๅวัด
รຌอยละความสํารใจของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริการ ฿นลักษณะ Business
Ecosystem เดຌตามผน
พัฒนา New Business Platform รวมกับ
พันธมิตร
รຌอยละความสํารใจของการกําหนดรูปบบ
การดํานินธุรกิจละครงสรຌางการบริหาร
จัดการเดຌตามผน
รຌอยละความสํารใจของการสรຌางวัฒนธรรม
องค์กรทีไสงสริมการพัฒนานวัตกรรมเดຌ
ตามผน

แผนปฏิบตั ิการและงบประมาณธนาคารออมสิน ประจาปี 2563

รຌอยละ 100

ระยะวลา
ดานินการ
ม.ค.-ธ.ค.63

2 Model

ม.ค.-ธ.ค.63

รຌอยละ 100

ม.ค.-ธ.ค.63

รຌอยละ 100

ม.ค.-ธ.ค.63

ป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การพิไมศักยภาพครงสรຌางพืๅนฐาน
(Fundamental Capabilities)
ผนงาน/ครงการชิงยุทธศาสตร์
1. ผนงานบริหารจัดการละพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
2. ผนการบริหารจัดการขຌอมูล
(Data Driven Organization)
3. ผนงานการบูรณาการ GRC
(Governance, Risk, Compliance)
4. ครงการ IT Infrastructure &
Security

ตัวชีๅวัด
รຌอยละความสํารใจของการบริหารจัดการ
ละพัฒนาบุคลากรเดຌตามผน
รຌอยละความสํารใจของการดํานินงาน
ตามผน
รຌอยละความสํารใจของการดํานินงาน
ตามผน
รຌอยละความสํารใจของการดํานินงาน
ตามผน

แผนปฏิบตั ิการและงบประมาณธนาคารออมสิน ประจาปี 2563

รຌอยละ 100

ระยะวลา
ดานินการ
ม.ค.-ธ.ค.63

รຌอยละ 100

ม.ค.-ธ.ค.63

รຌอยละ 100

ม.ค.-พ.ย.63

รຌอยละ 100

ม.ค.-ธ.ค.63

ป้าหมาย

