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สรุปส าหรับผูຌบริหาร  ผลการด านินงาน เตรมาส 4 ปี 2563 ก าเรสุทธิ จ านวน 18,660 ลຌานบาท คิดป็น 2.1 ทาของป้าหมายทั้งปี 

ต  ากวาปีกอน จากรายเดຌจากการด านินงานอื น รายเดຌดอกบี้ยสุทธิ ละรายเดຌคาธรรมนียมละบริการสุทธิ ต  ากวา
ปีกอน อีกทั้ง มีการต้ังส ารองคาผื อหนี้สงสัยจะสูญสูงกวาปีกอน ขณะที  คา฿ชຌจายจากการด านินงานอื นต  ากวาปีกอน 
ทั้งนี้ หากนับรวมก าเร (ขาดทุน) บ็ดสร็จอื น จะมีก าเรบ็ดสร็จรวม จ านวน 12,247 ลຌานบาท ลดลง นื องจากงินลงทุน
ผื อขายมีมูลคาตลาดต  ากวาปีกอน  

ฐานะการงิน ณ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม จ านวน 2,889,147 ลຌานบาท พิ มขึ้นจากสิ้นปี 2562 
จ านวน 92,079 ลຌานบาท หรือรຌอยละ 3.29 ดยมีสินชื อคงหลือ (รวมสินชื อกสถาบันการงินละสหกรณ์) จ านวน 2,159,241 ลຌานบาท พิ มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จ านวน 6,523 ลຌานบาท หรือรຌอยละ 0.30  งินลงทุนสุทธิ จ านวน 441,351 ลຌานบาท 
พิ มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จ านวน 128,519 ลຌานบาท หรือรຌอยละ 41.08 (จากการปรับพอร์ตละบริหารผลตอบทน
จากการลงทุน) งินฝาก (รวมงินรับฝากจากสถาบันการงินละสหกรณ์) จ านวน 2,414,940 ลຌานบาท พิ มขึ้นจากสิ้นปี 
2562 จ านวน 82,506 ลຌานบาท หรือรຌอยละ 3.54 (จากสลากออมสิน) ทั้งนี้ หากนับรวมตราสารหนี้ที ออก (หุຌนกูຌ) จะมี
งินฝากละตราสารหนี้ที ออกคงหลือ (รวมงินรับฝากจากสถาบันการงินละสหกรณ์) จ านวน 2,495,440 ลຌานบาท 
พิ มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จ านวน 82,506 ลຌานบาท หรือรຌอยละ 3.42 

อัตราสวนทางการงินที่ส าคัญ เตรมาส 4 ปี 2563 ธนาคารมีอัตราหนี้คຌางช าระกิน 3 ดือน (NPLs) 
ของสินชื อรวม รຌอยละ 2.13   ROA รຌอยละ 0.66  NIM รຌอยละ 2.05  ละงินกองทุนตอสินทรัพย์สี ยงทั้งสิ้น รຌอยละ 
14.98 ซึ งสูงกวากณฑ์ ธปท. ที ก าหนดเวຌรຌอยละ 8.5 

ผลการด านินงานตามผนปฏิบัติงานละงบประมาณ (ตามผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร) นื องจาก
สถานการณ์พรระบาดของเวรัส COVID-19 ที สงผลกระทบตอสภาวะศรษฐกิจของประทศ ละทั วลกที มีนวนຌมหดตัว 
อยางรุนรง ภาคธุรกิจละประชาชนเดຌรับผลกระทบ฿นวงกวຌาง พื อ฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณ์ละบรรทาผลกระทบ
ที กิดขึ้น ธนาคารจึงเดຌปรับปรุงป้าหมายธุรกิจ ผนปฏิบัติการละงบประมาณธนาคารออมสิน ประจ าปี 2563 ดยปรับลด
งบประมาณ 42,080 ลຌานบาท คงหลือ 36,305 ลຌานบาท ณ เตรมาส 4/2563 มีการบิกจาย จ านวน 29,990 ลຌานบาท 
คิดป็นรຌอยละ 86 ของงบประมาณที เดຌรับทั้งสิ้น 

ผลการด านินงานตามบันทึกขຌอตกลงประมินผลการด านินงานของธนาคารออมสินกับกระทรวงการคลัง 
ณ ไตรมาส 4 ปี 2563 ดຌานการด านินงานตามยุทธศาสตร์ ผลการด านินงานบรรลุป้าหมาย จ านวน 5 ตัวชี้วัด  
ละเมป็นเปตามป้าหมายระดับ 5 จ านวน 1 ตัวชี้วัด เดຌก ตัวชี้วัด 1.2 การจัดตั้งสถาบันการงินประชาชน  (พ.ร.บ.สถาบันการงินประชาชน) ดຌานผลการด านินงานที่ส าคัญ  ผลการด านินงานบรรลุป้าหมายระดับ 5 
จ านวน 10 ตัวชี้วัด ละเมป็นเปตามป้าหมายระดับ 5 จ านวน 1 ตัวชี้วัด เดຌก ตัวชี้วัดที  2.2 คา฿ชຌจายด านินงาน
ตอรายเดຌสุทธิจากการด านินงาน ดຌานการประมิน Core Business Enablers สคร.อยูระหวางประมินผลคะนน 

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การพรระบาดของชื้อเวรัสครนา 2019 (COVID-19) ฿นปัจจุบัน ที สงผลกระทบตอ
การด านินธุรกิจละการด านินงานตามคากณฑ์วัดของตัวชี้วัด฿นบันทึกขຌอตกลงฯ ของธนาคาร ท า฿หຌมีตัวชี้วัดที เม
บรรลุคากณฑ์วัดระดับ 5 ณ สิ้นปี 2563 ดังนี ้

1) ตัวชี้วัดการจัดตั้งสถาบันการงินประชาชน (ผานกณฑ์ของ สศค.) 
2) ตัวชี้วัดคา฿ชຌจายด านินงานตอรายเดຌสุทธิจากการด านินงาน เดຌรับผลกระทบจากภาวะศรษฐกิจละ

อัตราดอกบี้ย  
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คณะกรรมการธนาคารออมสิน ฿นการประชุม ครั้งที  12/2563 วันที  15 กันยายน 2563 มีมติห็นชอบ

฿หຌปรับปรุง/ปลี ยนปลงรายละอียดตัวชี้วัดตามบันทึกขຌอตกลงประมินผลการด านินงานของธนาคารออมสิน 
ประจ าปีบัญชี 2563 ดยธนาคารเดຌจัดท าหนังสือขอปรับปรุง/ปลี ยนปลงรายละอียดของตัวชี้วัดฯ สนอตอ
ปลัดกระทรวงการคลัง มื อวันที  12 ตุลาคม 2563 พื อจຌงตอส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
พิจารณาน าสนอคณะอนุกรรมการประมินผลการด านินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการงิน พิจารณาตอเป        



งบแสดงฐานะการเงินสินทรัพย	 % growthเงินลงทุนสุทธิ% growthเงินให�สินเชื่อ (รวมสถาบันการเงินและสหกรณ	)% growthเงินรับฝาก (รวมสถาบันการเงินและสหกรณ	และตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู�ยืม)% growthเงินรับฝากและรายการระหว'างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ% growthหน้ีสินส'วนของเจ�าของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรายได�ดอกเบี้ยสุทธิ (NII)รายได�ค'าธรรมเนียมและบริการสุทธิรายได�จากการดําเนินงานอ่ืนรายได�สุทธิจากการดําเนินงานค'าใช�จ'ายจากการดําเนินงานอ่ืนหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญกําไร (ขาดทุน) สุทธิ กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมอัตราส�วนทางการเงิน (%)1.    คุณภาพสินทรัพย%และเงินกองทุน (%)1.1 เงินกองทุนต'อสินทรัพย	เสี่ยง 15.52             14.98            1.2 สินเชื่อจัดชั้นด�อยคุณภาพ (NPL) ต'อเงินให�สินเชื่อ 2.65              2.13              1.3 ค'าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ต'อ NPLs  (LLR) 122.84           171.03           PA = 127.841.4 สํารองท่ีกันไว�แล�วต'อสํารองท่ีพึงกัน 106.18           126.47           1.5 เงินให�สินเชื่อต'อเงินรับฝากและตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู�ยืม 89.20             86.51            1.6 อัตราส'วนสภาพคล'องต'อเงินฝาก (เฉลี่ย) 21.78             23.32            2.    ความสามารถในการทํากําไร (%)2.1 รายได�ดอกเบี้ยสุทธิต'อสินทรัพย	ที่ก'อให�เกิดรายได�ดอกเบี้ยเฉลี่ย (NIM) 2.23              2.05              1.94           2.2 กําไร(ขาดทุน)สุทธิต'อสินทรัพย	สุทธิเฉลี่ย (ROA) 0.90              0.66              0.31           2.3 กําไรสุทธิต'อรายได�รวม (Net Profit Margin) 20.89             18.19            8.35           2.4 รายได�ที่มิใช'ดอกเบี้ยต'อรายได�รวม 10.82             9.50              9.50           2.5 รายได�ค'าธรรมเนียมและบริการต'อรายได�รวม 5.36              5.87              5.50           2.6 ค'าใช�จ'ายดําเนินงานต'อรายได�รวมสุทธิ 47.61             48.45            51.22          3.   ประสิทธิภาพในการดําเนินการ (ล.านบาท)3.1 กําไร(ขาดทุน) สุทธิต'อจํานวนพนักงาน 1.44              1.12              0.50           3.2 เงินฝากรวมหุ�นกู�ต'อพนักงาน 143.50           150.23           3.3 สินเชื่อต'อพนักงาน 128.02           129.99           3.4 กําไร(ขาดทุน) สุทธิต'อจํานวนสาขา 22.79             17.65            8.19           3.5 ค'าใช�จ'ายพนักงานต'อจํานวนพนักงาน 1.17              1.09              0.99           พนักงาน / ลูกจ�างสาขา / หน'วยให�บริการ / รถและเรือเคลื่อนท่ีธนาคารโรงเรียนเครื่อง Self  Serviceหน'วยให�บริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินตราต'างประเทศ3/   ธปท. ปรับเกณฑ	การกํากับดูแลความเสี่ยงด�านสภาพคล'องตามหลักเกณฑ	การดํารงสินทรัพย	สภาพคล'องเพื่อรองรับสถานการณ	ด�านสภาพคล'องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR)     ต้ังแต'ปa 2559 เปbนต�นไป 
19,654                  

-                       2.68                     907 / 120.88                     119.68                  121.85                   เพดาน ≤ 3.55 0.60                     12.81                    24.63                    1,057 / 29 /133
N/A47.25                    219.60                  

2,383,6000.11                     2,478,653                4.10                      196,2002,622,4102,689,369                199,778                  56,916                    4,2004,20052,9009.00                     2,889,147                3.29                      341,000สรุปข.อมูลทางการเงินที่สําคัญ หน'วย : ล�านบาท  ป3 25632562 เทียบ 5 ธ.พ. ขนาดใหญ�เฉลี่ยป3 2563 2/441,351                  41.08                     2.94                     2,216,0002,159,241                0.30                      0.92                     2,435,1002,495,440                3.42                      4.98                     31,4003,724                     61,30064,571                    31,313                    3,931                     
1,256

108.11                   8,700
141.08                   128.39                   16,611 / 5,366 17,260 / 7,231748 7501,256 8,5348,056

12,247                    13,214                   
16,815 / 6,4911,062 / 26 /1331,2568,534750ข.อมูลอื่นๆ 1,062 / 26 / 133

Trigger = 10Trigger =85-97Trigger = 118,7004,691                     69,704                   33,190                   12,306                   24,208                   109,619                 36,080                  17,966                  N/A18.60                    21,106                  75,374                  463,042                 11.33                   352,710                 12.85                   11.62                   2,730,196              2,501,124              

2/  ข�อมูล Peer Group จาก ธปท. ตาราง FI_RT_001_S3 , FI_RT_002_S3 , FI_RT_003_S2 และ FI_RT_004_S3 11,858                  N/A
21,200

1/  ปรับแผนปa 2563 ใหม' ตามมติคณะกรรมการธนาคารให�ความเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 7/2563 เม่ือวันที่ 30 เม.ย. 2563
13,139                  51,794                  
20,333                  101.81                  20.63                    19.55                    1.15                     

14,598                    18,660                    3.47                     6,334                     0.77                     2,818,610 2,477,525              9.05                     2,433,483              แผนป3 2563 1/ 3,082,906              10.55                   2,797,068               4.88                     312,832                 22.10                    2,152,718               1.93                     2,412,934               58,679                   2,380,965               3.43                     2,594,592               202,476                 
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด.านการเงิน ป3 2563

3/

3



4 2. ผลการด านินงานตามผนยุทธศาสตร์ละการบิกจายงบประมาณ ปี 2563      
ธนาคารเดຌจัดทําผนยุทธศาสตร์ทัๅง 4 ดຌาน ฿หຌสอดคลຌองกับผนวิสาหกิจของธนาคารออมสิน ป 2563-2567      

ทีไกําหนด Aspiration สอดคลຌองกับวิสัยทัศน์ทีไมุงสูการปຓน GSB NEW Century : Digi-Thai Banking – Digital for all Thais ดยเดຌรับอนุมัติงบประมาณพืไอดํานินงานตามภารกิจหลัก สนับสนุนยุทธศาสตร์ละนยบายธนาคาร ประจําป 2563 
ปຓนงิน 42,080 ลຌานบาท ดยมีการทบทวนผนปฏิบัติการละงบประมาณ คงหลือปຓนงิน 36 ,305 ลຌานบาท (ตามมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครัๅงทีไ 7/2563 มืไอวันทีไ 30 มษายน 2563) ดยมีผลการดํานินงานละการบิกจาย
งบประมาณ ดังนีๅ 
รายละอียดผนงานตามผนยุทธศาสตร์    

ผนงาน/ครงการ 
ชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด ป้าหมาย ระยะวลา

ด านินการ ผลการด านินงาน 
ปี 2563 ผลบกิจาย (ลบ.) 

ผนการพิไมประสิทธิภาพการ฿หຌบริการสาขา (Branch Transformation) 1.  ครงการปรับปรุงคุณภาพ
การ฿หຌบริการ รຌอยละความสํารใจของการ

ปรับปรุงคุณภาพการ฿หຌบริการ
สาขาเดຌตามผน รຌอยละ 100  

  ม.ค.-ธ.ค.63 ดํานินงานตามผน รຌอยละ 80 - การชา฿ชຌครืไอง SUMO         
กําหนดปຂด฿หຌบริการ 18 ม.ค.64 - การพัฒนาระบบ฿นการปຂดบญัชี
อิลใกทรอนกิส ์อยูระหวางทบทวน
กระบวนการละนาํสนอ ธปท.  
กอนปຂด฿หຌบริการ 67.08 2. ครงการขยายชองทาง               

การ฿หຌบริการ จํานวนชองทางการทีไปຂด฿หຌบรกิาร
ครบตามผนงาน 4 หง รຌอยละ 100  

  ม.ค.-ธ.ค.63 ดํานินงานตามผน รຌอยละ 100 
ดยปຂดหนวย฿หຌบริการ Flagship      
ครบ 4 หง  1.45 

ผนการบริหารสัดสวนธุรกจิ฿หຌมีผลตอบทนทีไหมาะสมละปรบัปรุงกระบวนการพืไอลดตຌนทุน (Financial Portfolio Management) 3. ครงการปรบัปรุงกระบวนการ 
(end to end process)            
พืไอพิไมประสิทธภิาพละ          
ลดตຌนทุน รຌอยละความสํารใจของ                 

การปรับปรุงกระบวนการ        
(end to end process) พืไอ
พิไมประสิทธิภาพ ละลดตຌนทุน รຌอยละ 100   ม.ค.-ก.ค.63 ดํานินงานตามผน รຌอยละ 100 

 การพัฒนาระบบงาน          
ผาน online  - ระบบบริการจัดการ

ยานพาหนะ (Car Sharing) 
ปຂด฿หຌบรกิาร มืไอ 29 มิ.ย.63 

 ปรับปรุงกระบวนการดย฿ชຌ Outsource - ระบบบริหารคลังพัสดุ          
พัฒนาระบบงานลຌวสรใจ       - ศึกษาการรวมศูนย์จัดกใบ
อกสารสําคัญ พืไอปຓน
มาตรฐานดียวกัน   12.93 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การสรຌางความมัไนคงทางการงนิละขีดความสามารถ       
฿นการขงขัน (Traditional Banking) ปี 2563 
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ผนงาน/ครงการ 
ชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด ป้าหมาย ระยะวลา

ด านินการ ผลการด านินงาน 
ปี 2563 ผลบกิจาย (ลบ.) 

ผนการปรับรูปบบสาขา/บทบาทสาขาตามภารกิจดຌานสังคมละนยบายรัฐ 1. ครงการปรับปรุงรูปบบ             
การ฿หຌบริการสาขาชิงสังคม 
(Social Branch) รຌอยละความสํารใจของ                   

การปรับปรุงรูปบบ฿หຌบริการ
ของสาขาตามผนงาน รຌอยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.63 ดํานินงานตามผน รຌอยละ 100 - การปรบัปรงุรปูบบการ

฿หຌบรกิาร฿น การ฿หຌคําปรกึษา
ทางการงนิละกຌเขปญัหาหนีๅ
นอกระบบพืไอดํานินภารกจิ 
ดຌานสงัคมละนยบายรัฐ                
ปຂด฿หຌบรกิารครบ 100 หง - อบรมหลักสูตรวทิยากร
กระบวนการ (Facilitator) 6 รุน  11.40 

ผนการยกระดบับทบาทชิงสังคมพืไอตอบสนองกลุมป้าหมาย 2. ผนงานพัฒนาศักยภาพ
สริมสรຌาง ความขຌมขใงละ
ยกระดับลูกคຌาฐานรากละ
นยบายรัฐ รຌอยละของจาํนวนผูຌเดຌรับ              

การอบรมมีความรูຌทีไดีขึๅนละ          
มีงินออมพิไมขึๅน  - รຌอยละ 80       

ของจํานวนผูຌ
เดຌรบัการอบรม 
มีความรูຌทีไดีขึๅน  - รຌอยละ 50  
ของผูຌเดຌรบัการ
อบรมมีความรูຌ
ทีไดีขึๅน มีงิน
ออมพิไมขึๅน          
รຌอยละ 10 ม.ค.-ธ.ค.63 - รຌอยละ 96.36 ของผูຌเดຌรบั       

การอบรม 121,226 ราย           
มีความรูຌทีไดีขึๅน  - มีผูຌเดຌรบัการขຌารวมอบรม               
มีความรูຌทีไดีขึๅน 29,018 ราย  
ละมีงินออมพิไมขึๅน             
รຌอยละ 10 1.86 3. ครงการสถาบันการงิน

ประชาชน รຌอยละความสํารใจของ               
การพัฒนาระบบออกรายงาน
ทางการงินตามผนงาน    รຌอยละ 100   ม.ค.-มี.ค.63 ดํานินงานตามผน รຌอยละ 100 

 ปรับปรุงระบบงาน฿หຌสามารถ 
ออกรายงานผลทางการงินเดຌ - ระบบงาน Front                  

ปຂด฿ชຌงาน 30 มิ.ย.63 - ระบบงาน Back                     
ปຂด฿ชຌงาน 20 ต.ค.63  24.54 

ผนงาน/ครงการ 
ชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด ป้าหมาย ระยะวลา

ด านินการ ผลการด านินงาน 
ปี 2563 ผลบกิจาย (ลบ.) 

ผนการสรຌางละขยายอกาสชิงธุรกิจจากการ฿หຌบริการธุรกิจหลัก (Business Opportunities) 
4. ผนพิไมการลงทุน฿น Strategic Investment ละ

พัฒนาธุรกจิพืไอสวงหา
รายเดຌ฿หม รຌอยละความสํารใจของพิไม      

การลงทุน฿น Strategic Investment ละพัฒนาธุรกิจ
พืไอสวงหารายเดຌ฿หมเดຌตามผน รຌอยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.63 ดํานินงานตามผน รຌอยละ 100 

อยูระหวางพัฒนาผลิตภัณฑ์
รวมกบัพันธมิตร - 

5. ผนพัฒนากระบวนการละ
ระบบบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์ลูกคຌา รຌอยละความสํารใจของพัฒนา

กระบวนการละระบบบรหิาร
จัดการความสมัพันธ์ลูกคຌา           
เดຌตามผน รຌอยละ 100  

  ม.ค.-ธ.ค.63 ดํานินงานตามผน รຌอยละ 100
ปຂด฿หຌบรกิารครบตามผน  73.48 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การพัฒนาสูความยัไงยืน (Social Banking) ปี 2563 
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ผนงาน/ครงการ 

ชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด ป้าหมาย ระยะวลา
ด านินการ ผลการด านินงาน 

ปี 2563 ผลบกิจาย (ลบ.) 3. ครงการสถาบันการงิน
ประชาชน (ตอ) ลงพืๅนทีไสรຌางการรบัรูຌละ          

ความขຌา฿จกชุนชมป้าหมาย    100 หง ม.ค.-ธ.ค.63 ลงพืๅนทีไสรຌางการรบัรูຌละขຌา฿จ 
256 หง ละจัดทํา Clip         
สรຌางความขຌา฿จละความพรຌอม
กชุมชนปา้หมาย  

จํานวนสถาบันการงิน
ประชาชนทีไปຂด฿หຌบริการ 3 หง ม.ค.-มิ.ย.63 ปຂด฿หຌบรกิารลຌว 3 หง             

ผนการสงสริมการออมละสรຌางวินัยทางการงิน฿นกลุมดใกละยาวชน 4. ผนสงสริมศักยภาพยาวชน
สูความปຓนลิศ จํานวนนกัรียนขຌารวมครงการ

ดนตรี/กีฬา/สงสริมการศึกษา
ยาวชนทางดຌานวิชาการปຓนเป
ตามผนงาน นักรียน        

ขຌารวม           > 180,000 คน ม.ค.-ธ.ค.63 มีนักรียนขຌารวมดຌานวิชาการ 246,768 คน 27.82 
ผนงานดຌานสังคมละสิไงวดลຌอม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผูຌดຌอยอกาส 5. ผนความรับผิดชอบตอสังคม 

ชุมชน ละสิไงวดลຌอม รຌอยละความสํารใจของ 
การดาํนินงานตามผน รຌอยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.63 ดํานินงานตามผน รຌอยละ 100 - คัดลือก GSB Smart Homestay ประจาํป 62-63 

ละผยพร Homestay 
ตຌนบบ พืไอปຓนตัวอยาง฿หຌกับ
ฮมสตย์อืไน฿นการพัฒนา - ดํานินการสรຌางฝาย                     
พืไอการจัดการนๅาํละฟืຕนฟู
ทรัพยากรชายฝัດงทะล 22 หง 9.67 

     
ผนงาน/ครงการ 

ชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด ป้าหมาย ระยะวลา
ด านินการ ผลการด านินงาน 

ปี 2563 ผลบกิจาย (ลบ.) 1. ผนพัฒนาผลิตภณัฑ์ละ
บริการบน Mobile Banking รຌอยละความสํารใจของ                

การพัฒนาผลิตภณัฑ์/บรกิาร              
บน Mobile Banking                
เดຌตามผน รຌอยละ 100  ม.ค.-ธ.ค.63 ดํานินงานตามผน รຌอยละ 75 

ดยปຂด฿หຌบริการลຌว 3 รปูบบ 0.47 2. ผนพัฒนารปูบบธุรกจิ฿หม New Business Platform 
รวมกบัพันธมิตร พัฒนา New Business Platform รวมกับพันธมิตร  2 Model ม.ค.-ธ.ค.63 ดํานินการพัฒนารวมกับ

พันธมิตรลຌว 3 Model - 3. ผนกําหนดรูปบบ             
การดาํนินธุรกจิละ
ครงสรຌางการบรหิารจัดการ รຌอยละความสํารใจของ            

การกําหนดรูปบบการดํานิน
ธุรกจิละครงสรຌาง              
การบริหารจัดการเดຌตามผน รຌอยละ 100  ม.ค.-ธ.ค.63 ดํานินงานตามผน รຌอยละ 100 - ระบบ Digital Core Banking System  - ระบบ Bulk Payment ปຓน   

การรองรบัการปลีไยนขຌอความ
มาตรฐานการชาํระงินทาง
อิลใกทรอนกิสต์ามมาตรฐาน  ISO 20022          7.46 4. ผนสรຌางวัฒนธรรมองค์กร        

ทีไสงสริมการพัฒนานวัตกรรม รຌอยละความสํารใจของ             
การสรຌางวัฒนธรรมองค์กร         
ทีไสงสริมการพัฒนานวัตกรรม           
เดຌตามผน รຌอยละ 100  ม.ค.-ธ.ค.63 ดํานินงานตามผน รຌอยละ 100 

ดยพัฒนาทักษะบุคลากร        
ดຌาน Digital & Data Analytic 
ผานการจัดอบรมละ online บิกจายรวม 

อยู฿นผน
บริหารจัดการ
ละพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การพัฒนาละยกระดับสูการปน็ Digital Bank  
                   (Digital Banking)  ปี 2563 
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ผนงาน/ครงการชิง

ยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด ป้าหมาย ระยะวลา
ด านินการ ผลการด านินงาน 

ปี 2563 ผลบกิจาย (ลบ.) 1. ผนงานบรหิารจัดการละ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล รຌอยละของบุคลากรเดຌรบั        

การพัฒนาตามผน รຌอยละ 100  
  ม.ค.-ธ.ค.63 ดํานินงานตามผน รຌอยละ 100 - พัฒนาบุคลากรดຌาน Credit Academe/ Digital Skill/           Sale Skill 68,019 ราย - อบรมผาน e-Learning               129,481 ราย 158.75 2. ผนการบรหิารจดัการขຌอมูล 

(Data Driven Organization) รຌอยละความสํารใจของ              
การดาํนินงานตามผน รຌอยละ 100  

(พัฒนาระบบ         
ลຌวสรใจ)  ม.ค.-ธ.ค.63 ดํานินงานตามผน รຌอยละ 100 Data Virtualization Phase 2           

ลงนามสญัญาลຌว อยูระหวาง
ทดสอบระบบงาน 119.24 3.  ผนงานการบูรณาการ GRC 

(Governance, Risk, Compliance) รຌอยละความสํารใจของ            
การดาํนินงานตามผน รຌอยละ 100   ม.ค.-พ.ย.63 ดํานินงานตามผน รຌอยละ 100 - ระบบ Application Fraud Detection                        

ปຂด฿ชຌงาน 30 มิ.ย.63 - ระบบ AML/CFT                           
ปຂด฿ชຌงาน 28 ก.ย.63 - 4.  ผนงานรองรับมาตรฐาน TFRS 9 รຌอยละความสํารใจของ               

การดาํนินงานตามผนงาน               
รຌอยละ 100 ม.ค.-ต.ค.63 ดํานินงานตามผน รຌอยละ 100 - พัฒนาระบบ Investment System รองรบั TFRS 9       

ปຂด฿หຌบรกิาร phase 2          
มืไอ 22 พ.ค.63 - พัฒนาระบบงานรองรับ         TFRS 9 ปຂด฿หຌบรกิาร                
21 ต.ค.63 0.32 5.  ครงการ IT Infrastructure & Security  รຌอยละความสํารใจของ             

การดาํนินงานตามผน รຌอยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.63 ดํานินงานตามผน รຌอยละ 100 
ระบบ Centralize Firewall Management ละอุปกรณ์ Firewall ทีไสาขา เดຌผูຌรับจຌางละ        
ลงนามสญัญาลຌว อยูระหวาง
ทดสอบระบบงาน 42.94  

ปัญหา  อุปสรรคละขຌอสนอนะ  
จากผลการดําน ินงาน฿นป 2563 ส วน฿หญปຓนเปตามป้าหมาย ซึ ไงป ຓนผลจากการร งร ัด ติดตาม                             

ผลการดํานินงานของคณะกรรมการละผูຌบริหารผานการประชุมคณะตางโ ปຓนรายดือน/รายเตรมาส/รายป สําหรับผล 
การดํานินงานทีไเมปຓนเปตามผน ธนาคารเดຌ฿หຌหนวยงานวิคราะห์ปัญหาละนวทางกຌเข พืไอกําหนดปຓนผนงาน         
฿นปถัดเป    

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การพิไมศักยภาพครงสรຌางพืๅนฐาน  
                   (Fundamental Capabilities)   ปี 2563  
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ป 2563 มีการบิกจายงบประมาณรวมทัๅงสิๅน ปຓนงิน 29,990 ลຌานบาท คิดปຓนรຌอยละ 86 ของงบประมาณ 

ทีไเดຌรับทัๅงสิๅน 
จ านกตามรายจายด านินงาน-รายจายลงทุน  
หมายหตุ   ม.ค.-ธ.ค. มีการจัดสรรงบสํารองเปดํานินการปຓนรายจายดํานินงานละรายจายลงทุน ปຓนงิน 88 ลຌานบาท  
จ านกตามรายจายขัๅนตไ าละภารกิจพืๅนฐาน-งานรองรับยุทธศาสตร ์  

ทัๅงนีๅ จากสถานการณ์พรระบาดของเวรัส Covid-19 ทีไสงผลกระทบตอสภาวะศรษฐกิจของประทศ ละทัไวลกทีไมี
นวนຌวหดตัวอยางรุนรง ภาคธุรกิจละประชาชนเดຌรับผลกระทบ฿นวงกวຌาง พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณ์ละ
บรรทาผลกระทบทีไกิดขึๅน ธนาคารจึงเดຌปรับปรุงป้าหมายธุรกิจ ผนปฏิบัติการละงบประมาณธนาคารออมสิน 
ประจําป 2563 ดยปรับลดงบประมาณ ประจําป 2563 จาก 42,080 ลຌานบาท คงหลือ 36,305 ลຌานบาท ดยผานการพิจารณา
฿หຌความหในชอบจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครัๅงทีไ 7/2563 มืไอวันทีไ 30 มษายน 2563 รียบรຌอยลຌว       

 ภาพรวมการบิกจายงบประมาณ ปี 2563 



     9 3. ผลการด าเนนิงานตามบันทกึขຌอตกลงการประเมนิผลการด าเนินงานธนาคารออมสนิ ป ี2563    
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ น  าหนัก 21% 
ตัวชีๅวัดการด านินงานตามยุทธศาสตร์ มีทัๅงหมด 6 ตัวชีๅวัด เปรียบเทียบกับเป้าหมายระดับ 5 (ดีที่สุด) งวดสิ นปี สรุปเดຌดังนีๅ  ผลบรรลุเป้าหมาย จ านวน 5 ตัวชีๅวัด เดຌก 

1.1.1 สรຌางความรูຌทางการงินกประชาชนฐานรากละผูຌประกอบการรายยอย นๅ าหนัก  2 % 1.1.2 สรຌางชองทางการตลาด/สรຌางรายเดຌ กประชาชนฐานรากละผูຌประกอบการรายยอย นๅ าหนัก  2 % 1.1.3.1 จ านวนรายอนุมตัิสินชืไอวงงินเมกิน 2 สนบาท   นๅ าหนัก  6 % 1.1.3.2 จ านวนงินอนุมัติสินชืไอวงงินเมกิน 2 สนบาท    นๅ าหนกั  5 % 1.3 จ านวนรายทีไอนุมัตสิินชืไอกผูຌประกอบการธุรกิจริไมตຌน (Start Up) นๅ าหนัก  3 %  ผลการด าเนินงานไมบรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชีๅวัด เดຌก 1.2   การจัดตัๅงสถาบันการงินประชาชน  (พ.ร.บ.สถาบันการงินประชาชน)*  นๅ าหนัก  3 % 
 ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ น  าหนัก 39% 
ตัวชีๅวัดผลการด านินงานทีไส าคญั มีทัๅงหมด 11 ตัวชีๅวัด เปรียบเทียบกับเป้าหมายระดับ 5 (ดีที่สุด) งวดสิ นป ีสรุปเดຌดังนีๅ  ผลบรรลุเป้าหมาย จ านวน 10 ตัวชีๅวัด เดຌก 2.1 จ านวนงินอนุมัติสินชืไอธุรกิจวงงินเมกิน 10 ลຌานบาท   นๅ าหนัก  2 % 

2.3 อัตราสวนการตัๅงส ารองคาผืไอหนีๅสงสัยจะสญูตอสินชืไอดຌอยคุณภาพ (Coverage Ratio)   นๅ าหนัก  4 % 2.4.1 อัตราสวนหนีๅคຌางช าระตอสินชืไอคงหลือฉลีไยรายเตรมาส   นๅ าหนัก  4 % 2.4.2 การลดลงของยอด NPLs คงคຌาง ณ 31 ธันวาคม 2562 นๅ าหนัก  4 % 2.5 อัตราสวน NPLs ฿หมตอสินชืไออนุมตัิ฿หม฿น 1 ปี (1st Year Default) นๅ าหนัก  3 % 
2.6 การสงสริมการออมละวินัยทางการงินกดใกละยาวชนผานชองทางดิจิทัล นๅ าหนัก  2 % 2.7 รຌอยละของจ านวนธุรกรรมผาน Digital Channels นๅ าหนัก  3 % 
2.8 ระดับความส ารใจ฿นการบรรลุวัตถุประสงคต์ามผนการด านินงาน  Digital Transformation นๅ าหนัก  3 % 2.9 การจัดสงขຌอมูลดຌานก ากับดูลละธรรมาภิบาล (Unstructured Dataset) นๅ าหนัก  1 % 2.10 การกຌเขตามค าสัไงการจากการตรวจสอบครัๅงกอนของธนาคารหงประทศเทย    นๅ าหนัก  10 %  ผลการด าเนินงานไมบรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชีๅวัด เดຌก  2.2 คา฿ชຌจายด านินงานตอรายเดຌสุทธิจากการด านินงาน*    นๅ าหนัก   3 % 

  การประเมิน Core Business Enablers น  าหนัก 40%  คณะท างาน Core Business Enablers จัดท า Enablers Roadmap  ด านินการตาม Road Map ลຌวสรใจทุกดຌาน ละอยูระหวางการบันทึกผลการด านินงาน฿นระบบอิลใกทรอนิกส์ของ สคร. 
ซึไง IRDP จะขຌามา Site Visit ภาย฿น มี.ค. 64 * ทัๅงนีๅ จากสถานการณ์การพรระบาดของชืๅอเวรัสครนา 2019 (Covid-19) ฿นปัจจุบัน ทีไสงผลกระทบตอการด านินธุรกิจ
ละการด านินงานตามคากณฑ์วัดของตัวชีๅวัด฿นบันทึกขຌอตกลงฯ ของธนาคาร ท า฿หຌมีตัวชีๅวัดทีไเมบรรลุคากณฑ์วัดระดับ 5  
ณ สิๅนปี 2563 ดังนีๅ 1) ตัวชีๅวัดการจัดตัๅงสถาบันการงินประชาชน (ผานกณฑ์ของ สศค.) 2) ตัวชีๅวัดคา฿ชຌจายด านินงานตอรายเดຌสุทธิจากการด านินงาน เดຌรับผลกระทบจากภาวะศรษฐกิจละอัตราดอกบีๅย  

คณะกรรมการธนาคารออมสิน ฿นการประชุม ครัๅงทีไ 12/2563 วันทีไ 15 กันยายน 2563 มีมติหในชอบ฿หຌปรับปรุง/
ปลีไยนปลงรายละอียดตัวชีๅวัดตามบันทึกขຌอตกลงประมินผลการด านินงานของธนาคารออมสิน ประจ าปีบัญชี 2563 ดยธนาคารเดຌ
จัดท าหนังสือขอปรับปรุง/ปลีไยนปลงรายละอียดของตัวชีๅวัดฯ สนอตอปลัดกระทรวงการคลัง มืไอวันทีไ 12 ตุลาคม 2563 พืไอจຌงตอ
ส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาน าสนอคณะอนุกรรมการประมินผลการด านินงานรัฐวิสาหกิจ สาขา
สถาบันการงิน พิจารณาตอเป  



    


