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สรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมาส 4 ปี 2562 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 24,208 ล้านบาท คิดเป็น 1.03 เท่าของเป้าหมายทั้งปี 
แตต่่ ากว่าปีก่อน เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  รายได้จากการด าเนินงานอื่น และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ต่ ากว่าปีก่อน ขณะที่ มีการตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้ฯ และมีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนต่ ากว่าปีก่อน เมื่อรวมรายการ
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน จะมีก าไรเบ็ดเสร็จรวม จ านวน 13,214 ล้านบาท  ซึ่งต่ ากว่าปีก่อน จ านวน 6,890 ล้านบาท 
เนื่องจากมีการขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์ (TAS19)  

ฐำนะกำรเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม จ านวน  2,797,068 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปี  
2561 จ านวน 130,068 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.88 โดยมีสินเชื่อคงเหลือ (รวมสินเชื่อแก่สถาบันการเงินและ
สหกรณ์) จ านวน 2,152,718 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปี 2561 จ านวน 40,819 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.93 เงินลงทุนสุทธิ
จ านวน 312,832 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จ านวน 56,632 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.10 (จากการบริหาร
สัดส่วนการลงทุนและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน) เงินฝาก (รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์) 
จ านวน 2,332,434 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปี 2561 จ านวน 84,022 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.74 ทั้งนี้ หากนับรวม
ตราสารหนี้ที่ออก (หุ้นกู้) จะมีเงินฝากและตราสารหนี้ที่ออกคงเหลือ (รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์) 
จ านวน 2,412,934 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปี 2561 จ านวน 114,522 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.98 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ ไตรมาส 4 ปี 2562 ธนาคารมีอัตราหนี้ค้างช าระเกิน 3 เดือน (NPLs) 
ของสินเชื่อรวม ร้อยละ 2.65   ROA ร้อยละ 0.90  NIM ร้อยละ 2.23  และเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ร้อยละ 
15.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ธปท. ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 8.5 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ (ตำมแผนยุทธศำสตร์ของธนำคำร) ณ ไตรมาส 4
ปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ส าหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ ธนาคารออมสินได้รับอนุมัติงบประมาณ 
ประจ าปี 2562 จ านวน 39,333 1/ ล้านบาท ณ ไตรมาส 4 ปี 2562 มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 31,868 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 81 ของงบประมาณทั้งปี 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมบันทึกข้อตกลงประเมินผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรออมสินกับกระทรวงกำรคลัง 
ณ ไตรมำส 4 ปี 2562 ด้ำนกำรประเมินกระบวนกำร / ระบบของรัฐวิสำหกิจ (SEPA) ธนาคารได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานและแผนพัฒนาองค์กรตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA Roadmap) น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารออมสินพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และน าส่ง
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งผู้ประเมินจาก IRDP ได้สัมภาษณ์
ผู้บริหารแล้ว เมื่อวันที่ 8-10 มกราคม 2563 อยู่ระหว่าง สคร. ประเมินผลคะแนน ด้ำนภำรกิจตำมยุทธศำสตร์ มี
ทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายระดับ 5 จ านวน 8 ตัวชี้วัด ด้ำนผลลัพธ์ มีตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน 
18 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายระดับ 5 จ านวน 17 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท 

  

1/ ไม่รวมงบประมาณการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น 2,993 ล้านบาท เนื่องจากสามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ในปี 2561 
 



งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
 % growth
เงินลงทุนสุทธิ
% growth
เงินให้สินเชื่อ (รวมสถาบันการเงินและสหกรณ์)
% growth
เงินรับฝาก (รวมสถาบันการเงินและสหกรณ์และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ืม)
% growth
เงินรับฝากและรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
% growth
หนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ(NII)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการด าเนินงานอืน่
รายได้สุทธจิากการด าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

อัตราส่วนทางการเงิน (%)
1.    คุณภาพสินทรัพย์และเงินกองทนุ (%)

1.1 เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 14.72        15.52       

1.2 สินเชื่อจัดชั้นด้อยคุณภาพ (NPL) ต่อเงินให้สินเชื่อ 2.81          2.65        

1.3 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ต่อ NPLs  (LLR) 114.23      122.84     PA = 115.23
1.4 ส ารองที่กันไวแ้ล้วต่อส ารองที่พงึกัน 100.00      106.18     
1.5 เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ืม 91.86        89.20       
1.6 อัตราส่วนสภาพคล่องต่อเงินฝาก (เฉล่ีย) 18.65        21.78       

2.    ความสามารถในการท าก าไร (%)
2.1 รายได้ดอกเบี้ยสุทธต่ิอสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉล่ีย (NIM) 2.54          2.23        2.26        
2.2 ก าไร(ขาดทุน)สุทธต่ิอสินทรัพย์สุทธเิฉล่ีย (ROA) 1.19          0.90        0.86        
2.3 ก าไรสุทธต่ิอรายได้รวม (Net Profit Margin) 25.53        20.89       19.61      
2.4 รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม 14.99        10.82       9.58        
2.5 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวม 5.88          5.36        6.50        
2.6 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ 41.01        47.61       49.11      
2.7 ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 56.09   51.54        56.68    53.52       56.86    53.39      

3.   ประสิทธิภาพในการด าเนินการ (ล้านบาท)
3.1 ก าไร(ขาดทุน) สุทธต่ิอจ านวนพนักงาน 1.88          1.44        1.36        
3.2 เงินฝากรวมหุ้นกูต่้อพนักงาน 140.06      143.50     
3.3 สินเชื่อต่อพนักงาน 128.70      128.02     
3.4 ก าไร(ขาดทุน) สุทธต่ิอจ านวนสาขา 29.07        22.79       22.07      
3.5 ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อจ านวนพนักงาน 1.18          1.17        1.19        
พนักงาน / ลูกจ้าง
สาขา / หน่วยให้บริการ / รถและเรือเคล่ือนที่
ธนาคารโรงเรียน
เคร่ือง Self  Service

หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนและโอนเงินตราต่างประเทศ

3/  รวมต้นทนุเงินน าส่งกองทนุพฒันาระบบสถาบนัการเงินเฉพาะกจิป ี2561 - 2562 ในอัตราร้อยละ 0.25 ของยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนถัวเฉล่ีย ป ี2561 = 5,093 ลบ.   ม.ค. - ธ.ค. 62 = 5,382 ลบ.

    และแผนป ี2562 = 5,400 ลบ.  
4/  ต้ังแต่ป ี2559 เปน็ต้นไป ธปท. ปรับเกณฑ์การก ากบัดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องตามหลักเกณฑ์การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือ่รองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR)
5/ ค่าใช้จา่ยพนักงานรวมโบนัส ไม่รวมค่าใช้จา่ยผลประโยชน์พนักงานในอดีต ตาม IAS 19 และเงินประเดิมเข้าโครงการกองทนุส ารองเล้ียงชีพส าหรับเปรียบเทยีบกบัธนาคารพาณิชย์
6/ เนื่องจากวันที่ 30 ธ.ค. 61 มีการออกรางวัลสลากของวันที่ 1 ม.ค. 62 ซ่ึงเปน็รางวัลสลากออมสินพเิศษ 5 ป ีจ านวน 125.46 ลบ.  และวันที่ 30 ธ.ค. 62 มีการออกรางวัลสลากของวันที่ 1 ม.ค. 63

   ซ่ึงเปน็รางวัลสลากออมสินพเิศษ 5 ป ีจ านวน 139.08 ลบ.  จงึน าค่าใช้จา่ยรางวัลดังกล่าวมาบวก-ลบกลับเปน็ต้นทนุ 

1/ ปรับปรุงค่าแผนป ี2562 ใหม่ ตามที่คณะกรรมการธนาคารใหค้วามเหน็ชอบในการประชุมคร้ังที่ 11/2562 วันที่ 31 ต.ค. 2562
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281,800

แผนปี 2562 1/
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0.12                      
2,797,068               

4.88                      
256,200                  

7.92                      

สรปุข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 2561

หน่วย : ล้านบาท  

ปี 2562

23,530
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ขนาดใหญเ่ฉลี่ย 2/
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1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตงิานด้านการเงิน ปี 2562
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2. ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 4 ปี 2562   
 

 

 

ธนาคารได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจของธนาคารออมสิน                
ปี 2562-2566 ที่กําหนด Aspiration สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น “GSB NEW Century :                   
Digi-Thai Banking – Digital for all Thais” โดยได้รับอนุมัติงบประมาณเพ่ือดําเนินงานตามภารกิจหลัก 
สนับสนุนยุทธศาสตร์และนโยบายธนาคาร ประจําปี 2562 เป็นเงิน 42,326 ล้านบาท ประกอบด้วยรายจ่าย
ดําเนินงาน เป็นเงิน 33,132 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน เป็นเงิน 8,774 ล้านบาท และงบสํารองจ่าย เป็นเงิน                 
420 ล้านบาท ดังนี้ 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์   

 

 
 

 

 

แผนงาน/โครงการเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4/2562 
1. โครงการปรับปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการ
สาขา (Traditional Branch) 

ร้อยละความสําเร็จของการปรับปรุง
รูปแบบให้บริการของสาขาตามแผนงาน 

ร้อยละ 100  
  

ดําเนินการตามแผน ร้อยละ 75 
- จัดทํา Service blueprint มาตรฐาน

การให้บริการท่ัวประเทศ 

-  เปิดให้บริการสาขาต้นแบบแห่งแรก 
- ดําเนินการสาขารูปแบบใหม่  

Flagship 3 แห่ง 

2. การปรับปรุงกระบวนการ
สําคัญ 

ร้อยละความสําเร็จของการปรับปรุง
กระบวนการหน้ีและกระบวนการสินเชื่อ
แบบบูรณาการตามแผนงาน 

ร้อยละ 100 
  

ดําเนินการตามแผน ร้อยละ 100 
- กระบวนการบริหารหน้ีและวิธี

ปฏิบัติการ 
- กระบวนการสินเชื่อรายย่อย/               

ธุรกิจ SMEs เพื่อกําหนด SLA  

3. โครงการพัฒนาระบบ 
เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการหนี้ 

ความสําเร็จของการเปิดให้บริการ
เครื่องมือบริหารจัดการหน้ี 

ภายในปี 2562 พัฒนา Application “COMO”            
ในการติดตามหน้ีสาขาแล้วเสร็จ 
และเปิดใช้งาน 31 ต.ค.62 

4. โครงการ Outsourcing งาน
บริการ 

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนงาน 

ร้อยละ 100  
 

ดําเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคงทางการเงินและขีดความสามารถ 
                   ในการแข่งขัน (Traditional Banking) 

ไตรมาสที่ 
4/2562 

ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
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แผนงาน/โครงการเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4/2562 
1. โครงการปรับปรุงรูปแบบ

การให้บริการสาขาเชิงสังคม 
(Social Branch) 

ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุง
รูปแบบให้บริการของสาขาตามแผนงาน 

ร้อยละ 100  
  

ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบให้บริการของ
สาขาแล้วเสร็จ ร้อยละ 75 
- ก าหนดรูปแบบสาขา Social 

- เปิดให้บริการสาขาน าร่อง 

2. โครงการธนาคาร                  
ภูมิปัญญา 

ความส าเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพให้กับ
ชุมชน 

ท่ัวประเทศ
ภายใน ปี 2562 

เผยแพร่องค์ความรู้ 3 จังหวัด และเผยแพร่
ผ่าน website             

3. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์
ถิ่น 

ร้อยละของผู้ประกอบการในชุมชนท่ีเขา้ร่วม
โครงการมี Productivity/ลดต้นทุน/สร้าง
คุณค่าผลิตภัณฑ์และบรกิารเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 50 
  

ผู้ประกอบการมี Productivity เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 62.77 

4. โครงการมหาวิทยาลัย
ประชาชน 

จ านวนของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/
ลูกหนี้นอกระบบท่ีได้รับการพัฒนาอาชีพ  

> 20,000 ราย จัดอบรม 21,050 ราย 

 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งลูกค้า
ตามนโยบายรัฐ (Financial 
Literacy) 

ร้อยละของจ านวนผู้ได้รับการอบรมมี
ความรู้ท่ีดีขึ้น 

ร้อยละ 90 ผู้ได้รับการอบรมมีความรู้ท่ีดีขึ้น                
- ลูกค้าฐานราก ร้อยละ 97.08 

- ลูกค้าพัฒนากลุ่มอาชีพ ร้อยละ 92.60 
ผู้ได้รับการอบรมจัดท าบัญชีครัวเรือน 
(ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน) 

3,120 บัญชี จัดอบรมจัดท าบัญชีครัวเรือน 3,863 บัญชี 

6. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
เยาวชนสู่ความเป็นเลิศ 

จ านวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการดนตรี/
กีฬา/ส่งเสริมการศึกษาเยาวชนทางด้าน
วิชาการเป็นไปตามแผนงาน 

นักเรียนเข้าร่วม  
> 165,000 คน 

นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 200,863 คน 

7. โครงการออมสินจากร้อย     
สู่ล้าน 

จ านวนผลงานนวัตกรรมท่ีสามารถน าไป
ประกอบธุรกิจได้จริง 

> 100 ผลงาน คัดเลือกผลงานนวัตกรรม 100 ผลงาน  
ต่อยอด 6 ผลงาน  

8. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 

ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงวัย 

ร้อยละ 100 ด าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ       
แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความย่ังยืน (Social Banking) 

ไตรมาสที่ 
4/2562 
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แผนงาน/โครงการเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4/2562 
1. โครงการพัฒนารูปแบบสาขา 

Digital Life Solution (VTM) 
ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา
รูปแบบสาขา 

ร้อยละ 100 ดําเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 75               
โดยเปิดให้บริการ 11 แห่ง 

2. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจ  
Digital Banking แบบ Eco 
System บน MyMo 

ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริการในรูปแบบ Digital            
ได้ตามแผน 

ร้อยละ 100 
 

ดําเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 100 
 

3. โครงการพัฒนาระบบงาน
รองรับนโยบาย National e-
Payment 

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน   
ได้ตามแผน  

ร้อยละ 100 
 

ดําเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 75              
โดยจัดทําสัญญาจ้างแล้ว เพื่อพัฒนา
ระบบงาน 

4. โครงการพัฒนารองรับ
นโยบาย Digital Identity 

ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบงานรองรับนโยบาย Digital 
Identity 

ร้อยละ 100 
 

ดําเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 75              
โดยอยู่ระหว่างพัฒนาระบบงาน 

 

 

 

 
แผนงาน/โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4/2562 

1.  โครงการพัฒนาพนักงาน             
ผู้มีศักยภาพสูง 

ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา
พนักงานได้ตามแผน/มีผลงาน                 
ด้านความคิดเชิงนวัตกรรม 

ร้อยละ 100  
  

ดําเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 100 

2.  โครงการ IT Infrastructure 
& Security  

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผน 

ร้อยละ 100   ดําเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 50 
โดยอยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาและ
ทดสอบระบบ 

3.  โครงการศูนย์วิจัย GSB 
Reserch & Innovation 
Center  

ความสําเร็จของการเปิดให้บริการ ภายในไตรมาส 3 เปิดให้บริการ ในเดือน ส.ค.62 

 

4.  โครงการสื่อสารธุรกิจ
ภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน 

ระดับการรับรู้ธุรกิจและบริการของ
ธนาคาร 

ร้อยละ 80 ระดับการรับรู้ธุรกิจและบริการของ
ธนาคาร ร้อยละ 83.20 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและยกระดับสู่การเป็น Digital Bank  
                     (Digital Banking) 
 

 ไตรมาสที่ 
4/2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน  
                     (Fundamental Capabilities) 

ไตรมาสที่ 
4/2562 
2562 
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ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

จากผลการดําเนินงานในปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลมาจากการเร่งรัด และติดตาม
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการและผู้บริหารผ่านการประชุมคณะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สําหรับผลการดําเนินงาน
ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่สําคัญได้แก่ แผนงานด้านการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการล่าช้า
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนวิธีและรูปแบบจ้างปรับปรุงจากออกแบบเป็นรายสาขาเป็นรูปแบบกลาง                     
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ธนาคารได้ให้หน่วยงานวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข               
เพ่ือกําหนดเป็นแผนงานในปีถัดไป  

 
 

 

 

 

 

 

ณ สิ้นไตรมาส 4/2562 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 31,868 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 
ของงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ : /1 ไมร่วมงบประมาณการก่อสร้างอาคาร 32 ช้ัน 2,993 ล้านบาท เนื่องจากสามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ในปี 2561 

 

 

 
 

 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 4 ปี 2562 
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3. ผลการด าเนนิงานตามบันทกึข้อตกลงการประเมนิผลการด าเนินงานธนาคารออมสนิ ไตรมาส 4 ปี 2562  
 

 
         

 การประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ น  าหนัก 30% 
ธนาคารได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและแผนพัฒนาองค์กรตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA Roadmap) น าเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562  เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 และน าส่งส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งผู้ประเมินจาก IRDP ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารแล้ว เมื่อวันที่ 
8-10 มกราคม 2563 อยู่ระหว่าง สคร. ประเมินผลคะแนน 

 ภารกิจตามยุทธศาสตร์ น  าหนัก 20% 
ตัวช้ีวัดด้านภารกิจตามยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 8 ตัวช้ีวัด เปรียบเทียบกับเป้าหมายระดับ 5 (ดีที่สุด) งวดสิ นปี สรุปไดด้ังนี้ 
 ผลบรรลุเป้าหมาย จ านวน 8 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

2.1.1 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาผู้มีบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ  น้ าหนัก  1.5 % 
2.1.2 ร้อยละความส าเรจ็ของการพัฒนาความรู้/พัฒนาอาชีพของผู้มรีายไดน้้อย  น้ าหนัก  3 % 
2.1.3 จ านวนเงินอนุมัติสินเชื่อตามโครงการสวสัดิการแห่งรัฐ  น้ าหนัก  1.5% 
2.2 ระดับความส าเร็จของโครงการประชารัฐเข้มแข็งเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปญัญาท้องถิ่น  น้ าหนัก  4 % 
2.3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผูป้ระกอบการธรุกิจเริม่ต้น (Start Up)      น้ าหนัก  2 % 
2.3.2 จ านวนรายที่อนุมัติสินเช่ือแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มต้น (Start Up)  น้ าหนัก  2 % 
2.4 จ านวนผู้ประกอบการรา้นค้าท่ีเชื่อมโยงช่องทางการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ผ่าน QR Code  น้ าหนัก  4 % 
2.5 ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)             น้ าหนัก  2 % 

 ผลลัพธ์ น  าหนัก 50% 
ตัวช้ีวัดด้านผลลัพธ์ มีท้ังหมด 18 ตัวช้ีวัด เปรียบเทียบกับเป้าหมายระดับ 5 (ดีที่สุด) งวดสิ นปี สรุปได้ดังนี ้
 ผลบรรลุเป้าหมาย จ านวน 17 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

3.1.2 จ านวนรายที่ได้รับอนุมัติสินเช่ือวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท น้ าหนัก  3 % 
3.1.3 จ านวนเงินอนุมัติสินเชื่อธุรกิจวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท                                             น้ าหนัก  3 % 
3.2 ร้อยละของจ านวนธุรกรรมผ่าน Digital Channels น้ าหนัก  4 % 
3.3 ความพึงพอใจในการให้บริการของลูกค้าธนาคาร                                 น้ าหนัก  4 % 
3.4.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ลูกค้าธนาคาร ฐานราก น้ าหนัก  3 % 
3.4.2 ระดับความส าเรจ็ในการพัฒนาและเสรมิสรา้งความเขม้แข็งแกลู่กคา้ธนาคาร พัฒนากลุ่มอาชีพ น้ าหนัก  3 % 
3.4.3 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและเสรมิสร้างความเขม้แข็งแก่ลูกค้าธนาคาร ธุรกิจ SMEs น้ าหนัก  3 % 
3.5 ค่าใช้จ่ายด าเนินค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายไดสุ้ทธิจากการใหส้ินเช่ือ   น้ าหนัก  3 % 
3.6 อัตราส่วนการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) น้ าหนัก  3 % 
3.7 ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน น้ าหนัก  3 % 
3.8.1 อัตราส่วนหนี้ค้างช าระ (NPLs) ต่อสนิเช่ือคงเหลือเฉลีย่รายไตรมาส  น้ าหนัก  4 % 
3.8.2 การลดลงของยอด NPLs คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561    น้ าหนัก  4 % 
3.9 ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคต์ามแผนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี น้ าหนัก  3 % 
3.10.1 การจัดส่งฐานข้อมูลทางการเงิน (Structured Dataset) น้ าหนัก  1 % 
3.10.2 การจัดส่งฐานข้อมูลทางการเงิน (Structured Dataset) ตามผลการตรวจสอบของ ธปท.  น้ าหนัก  0.5% 
3.10.3 การจัดส่งข้อมูลด้านก ากับดูแลและธรรมาภิบาล (Unstructured Dataset) น้ าหนัก  0.5% 
3.11 การน าส่งข้อมลูเข้าระบบ GFMIS-SOE น้ าหนัก  2 % 

 ผลการด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวช้ีวัด ได้แก ่
3.1.1 จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติสินเช่ือวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท        น้ าหนัก  3 % 

 

 



 

 

 

 

เติบโต  ยั่งยืน  ตอบแทนคืนสู่สังคม 
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