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ผนปฏิบัติการละงบประมาณธนาคารออมสิน ประจ าปี 2564 

ค าน า  ผนปฏิบัติการละงบประมาณธนาคารออมสินประจ าปี 2564 เดຌจัดท าขึๅน฿หຌสอดคลຌองกับ
ยุทธศาสตร์การด านินงานของธนาคารออมสิน ปี 2564–2568 ทีไ ชืไอมยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ 12 ผนปฏิรูปประทศ ละปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน (SDGs) ของ
สหประชาชาติ นยบาย Thailand 4.0 ละผนดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
ภาพรวม ละผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการงิน ตลอดจนนวนຌมสถานการณ์ตางโ ซึไงธนาคารออมสิน 
มีนยบายมุงสูการป็น ธนาคารพืไอสังคม (Social Bank) อยางตใมรูปบบ ดยมีจุดมุงหมายพืไอ ลดความ
หลื่อมล  าละสร้างความป็นธรรมในสังคม ตามปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ             
No Poverty & Reduced Inequality ละหลักการธนาคารทีไมีความรับผิดชอบ (Principles for Responsible Banking : PRB) พืไอยกระดับการบริหารจัดการสูมาตรฐานสากล ละสรຌางการติบตอยางยัไงยืนกองค์กร  
ละก าหนดวิสัยทัศน์ของธนาคาร คือ ป็นผูຌน า฿นการสงสริมการออม สริมสรຌางความสุขละความมั่นคงของ
ประชาชน พื่อการพัฒนาประทศอยางยั่งยืน ดຌวยทคนลยีดิจิทัล  ละจัดท ายุทธศาสตร์การด านินงาน            
ตามหลักการ Balanced Scorecard (BSC) ประกอบดຌวยยุทธศาสตร์ การด านินงาน 4 ดຌาน ดังนีๅ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การขับคลืไอนภารกิจธนาคารพืไอสังคม (Social Mission Integration) 
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การบริหารคุณภาพสินทรัพย์ละตຌนทุน (Asset Quality and Cost Control) 
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 : การยกระดับสูองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)   
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 : การพิไมศักยภาพครงสรຌางพืๅนฐาน (Fundamental Capabilities) 

การจัดท าผนปฏิบัติการละงบประมาณ ประจ าปี 2564 นีๅ เดຌรับความรวมมือจากคณะกรรมการฯ 
ผูຌบริหารละหนวยงานตาง โ ภาย฿นธนาคารทุกสวนงาน รวมทัๅงหนวยงานภายนอกทีไกีไยวขຌอง ฝຆายบริหาร
ผนงานละงบประมาณ มุงหวังวาผนปฏิบัติการละงบประมาณ ประจ าปี 2564 ฉบับนีๅ จะป็นประยชน์ตอ
การปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน฿หຌบรรลุตามปງาหมายทีไก าหนด ซึไงจะน าเปสูการบรรลุปງาหมายของธนาคาร
ตอเป      
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณธนาคารออมสิน ประจ าปี 2564 

บทสรุปผูຌบริหาร  
ผนปฏิบัติการละงบประมาณ ประจ าปี 2564 เดຌจัดท าขึๅนตามกรอบทิศทางการด านินงานละสอดคลຌอง

กับยุทธศาสตร์การด านินงานของธนาคารออมสิน ปี 2564–2568 ทีไชืไอมยงกับผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ 12 ผนปฏิรูปประทศ ป้าหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ 
นยบาย Thailand 4.0 ผนดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม ละผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการงิน ตลอดจนสภาพวดลຌอมทีไมีผลกระทบตอการด านินงานของธนาคาร ดยมีผนการ
พัฒนาละปรับปรุงองค์กรตามนวทางระบบประมินผลรัฐวิสาหกิจ฿หม (Core Business Enabler) ละหลักการ
ธนาคารทีไมีความรับผิดชอบ (Principles for Responsible Banking : PRB) พืไอยกระดับการบริหารจัดการสูมาตรฐานสากล 
ละสรຌางการติบต อยางยัไงยืนกองค์กร 

จากบทบาทสถาบันการงินของรัฐทีไ฿หຌบริการทางการงินอยางครบวงจร (Universal SFIs) ควบคูกับบทบาท
การพัฒนาละยกระดับคุณภาพชีวิตผานการป็นผูຌน าดຌานสงสริมการออม การพัฒนาศรษฐกิจฐานรากละ
ประชาชนรายยอย รวมถึงการดูลสังคมละสิไงวดลຌอม฿นทุกมิติมาอยางตอนืไอง ธนาคารจึงมุงมัไนทีไจะตอยอด
ความส ารใจจากการด านินงานทีไผานมาพืไอ฿หຌกิดผลลัพธ์ชิงบวกกสังคมทีไป็นรูปธรรม฿หຌชัดจนยิไงขึๅน ดຌวยนวคิด 
Making POSITIVE Impact on Society” ภาย฿ตຌการมุงนຌนบทบาทการป็นธนาคารพื่อสังคม (Social Bank) 
อยางตใมรูปบบ ทีไค านึงถึงภารกิจชิงสังคม฿นทุกกระบวนการพืไอการดูลลูกคຌาทุกกลุมอยางสมดุล ทัๅงดຌานการสรຌาง
อกาสละสนับสนุน฿หຌประชาชนรายยอยละผูຌมีรายเดຌนຌอยขຌาถึงบริการทางการงินละหลงงินทุนดอกบีๅยทีป็นธรรม
฿นระบบ ควบคูกับการสงสริมการออมละ฿หຌความรูຌทางการงินกดใกยาวชนละผูຌสูงอายุ การพัฒนาศักยภาพ
ผูຌประกอบการรายยอย รวมถึงป็นหลงงินทุนกภาครัฐ฿นการพัฒนาประทศ ดยมีจุดมุงหมายส าคัญ฿นการ  
ลดความหลื่อมล ้าละสรຌางความป็นธรรม฿นสังคม 

พืไอ฿หຌบรรลุป้าหมาย฿นการลดความหลืไอมลๅ าละสรຌางความป็นธรรม฿นสังคม ธนาคารเดຌก าหนดกรอบ  
ทิศทางการด านินงานปี 2564-2568 (Strategic Positioning) ภาย฿ตຌนวทาง฿นการสรຌางความยัไงยืนละดูลผูຌมีสวนเดຌ
สวนสียอยางสมดุล ทัๅงมิติภาย฿นองค์กร (Internal Sustainability) ฿นการด านินภารกิจชิงพาณิชย์ พืไอสรຌางความขຌมขใง
ทางการงิน฿หຌกองค์กร (Financial Strengthening) ละน าก าเรทีไเดຌรับจากการด านินงานมาสนับสนุนละ
ขับคลืไอนสูการสรຌางความยัไงยืนภายนอก (External Sustainability) ฿นการสรຌางความขຌมขใงกศรษฐกิจฐานราก 
สังคม ละชุมชน (Social Value Proposition) 

ธนาคารจึงเดຌก าหนดยุทธศาสตร์หลัก฿นการด านินงาน 4 ดຌาน ดังนีๅ 
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การขับคลืไอนภารกิจธนาคารพืไอสังคม (Social Mission Integration) 
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การบริหารคุณภาพสินทรัพย์ละตຌนทุน (Asset Quality and Cost Control) 
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 : การยกระดับสูองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)   
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 : การพิไมศักยภาพครงสรຌางพืๅนฐาน (Fundamental Capabilities)  
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณธนาคารออมสิน ประจ าปี 2564 

สรุปผนปฏิบัติการจ้านกตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การขับคลื่อนภารกิจธนาคารพื่อสังคม (Social Mission Integration) มุงนຌนการด านิน

ธุรกิจทีไค านึงถึงสังคม ชุมชน ละสิไงวดลຌอม ดยมุงนຌนบทบาท฿นการดูลประชาชนรายยอย ผูຌมีรายเดຌนຌอย องค์กร
ชุมชน ละผูຌประกอบการรายยอย฿หຌมีความขຌมขใงละพึไงพาตนองเดຌอยางยัไงยืน ดຌวยการสงสริมการออมละสรຌาง
วินัยทางการงิน ขยายอกาสการขຌาถึงหลงทุนทีไมีอัตราดอกบีๅยตไ า ละบริการทางการงิน฿นระดับ Microfinance 
พรຌอมการพัฒนาละสรຌางความขຌมขใงอยางครบวงจร ผนวกกับบูรณาการการบริหารจัดการภาย฿นองค์กรพืไอ
ขับคลืไอนภารกิจการป็น Social bank ทีไสรຌางผลลัพธ์ชิงบวกทีไป็นรูปธรรมกสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ละตຌนทุน (Asset Quality and Cost Control) 
มุงนຌนการสรຌางความมัไนคงทางการงิน ดຌวยการบริหารจัดการสินทรัพย์ทีไมุงนຌนคุณภาพ฿หຌมีผลตอบทนภาย฿ตຌ  
ความสีไยงทีไยอมรับเดຌ ควบคูกับการบริหารตຌนทุนละคา฿ชຌจายการด านินงาน ละการบริหารจัดการหนีๅดຌอยคุณภาพ฿หຌ
อยู฿นระดับทีไหมาะสม รวมทัๅงการพิไมขีดความสามารถ฿นการสรຌางรายเดຌของสาขาละธุรกิจหลัก (Core Business)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับสูองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) มุงสูการป็นองค์กรดิจิทัล 
(Digital Transformation) ดຌวยการพัฒนานวัตกรรมทางการงินตอบสนองการ฿ชຌบริการตลอดชวงชีวิตของลูกคຌา 
ชืไอมยงผลิตภัณฑ์ละผสานชองทางการ฿หຌบริการตาม Customer Journey เดຌอยางเรຌรอยตอ ควบคูกับการพัฒนาละ
ยกระดับกระบวนการ฿หຌป็นอัตนมัติ (Process Automation) ทัๅง฿นสวนของกระบวนการ฿หຌบริการละกระบวนการ
บริหารจัดการ รวมทัๅงบริหารจัดการ฿หຌป็นองค์กรทีไขับคลืไอนดຌวยขຌอมูล (Data Driven Organization) พืไอสรຌางอกาส
ทางธุรกิจ พรຌอมสรຌางวัฒนธรรมองค์กรทีไสงสริมความคิดสรຌางสรรค์ละนวัตกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  : การพิ่มศักยภาพครงสรຌางพื นฐาน (Fundamental Capabilities) มุงนຌนการยกระดับ
ระบบการบริหารจัดการละพิไมศักยภาพครงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌรองรับการปลีไยนปลงละสนับสนุนภารกิจของ
องค์กร ดຌวยการบริหารละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทัๅง฿นดຌานของครงสรຌาง การบริหารอัตราก าลัง การพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากร รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ฿หຌมีประสิทธิภาพพืไอรองรับการด านินธุรกิจ
฿นยุคดิจิทัลละสนับสนุนภารกิจชิงสังคม ควบคูกับพัฒนาทคนลยีสารสนทศ ทัๅงดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละความมัไนคง
ปลอดภัยของระบบละขຌอมูล (IT Security & Data Privacy) พรຌอมทัๅงยกระดับมาตรฐานละบูรณาการการก ากับดูล 
การบริหารความสีไยง การควบคุมภาย฿น ละการตรวจสอบภาย฿นทีไอืๅอตอการด านินธุรกิจละสอดคลຌองกับกณฑ์ 
การก ากับภายนอก  

งบประมาณประจ้าปี 2564 ทัๅงสิๅน 34,720 ลຌานบาท ประกอบดຌวย งบประมาณงานประจ าส าหรับการด านินงาน
ตามภารกิจพืๅนฐาน จ านวน 22,941 ลຌานบาท งบประมาณของผนงานทีไจัดท าพืไอสนับสนุนการบรรลุป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์การด านินงานทัๅง 4 ยุทธศาสตร์ จ านวน 2,424 ลຌานบาท งบประมาณรองรับการด านินธุรกิจ จ านวน 
8,935 ลຌานบาท ละงบประมาณส ารองจายระหวางปี จ านวน 420 ลຌานบาท   
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3 
ผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2564  

ธนาคารเดຌจัดทําผนยุทธศาสตร์ทัๅง 4 ดຌาน ตามกรอบทิศทางการดํานินงานละสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์
การดํานินงานของธนาคารออมสิน ป 2564–2568 ภาย฿ตຌการมุงนຌนบทบาทการป็นธนาคารพืไอสังคม (Social Bank) 
อยางตใมรูปบบ ดยมีจุดมุงหมายสําคัญ฿นการลดความหลืไอมลๅํา ละสรຌางความป็นธรรม฿นสังคม ดยเดຌรับอนุมัติ
งบประมาณพืไอดํานินงานตามภารกิจหลัก สนับสนุนยุทธศาสตร์ละนยบายธนาคาร ประจําป 2564 ป็นงิน 34,956 ลຌานบาท ประกอบดຌวย รายจายดํานินงาน ป็นงิน 33,086 ลຌานบาท รายจายลงทุน ป็นงิน 1,450 ลຌานบาท 
ละงบสํารองจาย ป็นงิน 420 ลຌานบาท ดังนีๅ  
รายละอียดผนงานตามผนยุทธศาสตร์    
 
 

ผนงาน/ครงการชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด ป้าหมาย ระยะวลา
ด านินการ งบประมาณ (ลบ.) 

ผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พืไอรองรับภารกิจธนาคารพืไอสังคม (Social Bank) 1. ผนพัฒนาผลิตภัณฑ์สินชืไอรายยอย        
พืไอขຌาถึงหลงงินทุน จํานวนของผูຌทีไเดຌรับอนุมัติสินชืไอรายยอย         

ทีไสามารถขຌาถึงหลงงินทุนเดຌตามผนงาน > 500,000 ราย ม.ค.-ธ.ค.64 3.47 
ผนการพัฒนาผูຌประกอบการรายยอยอยางครบวงจร 2. ผนพัฒนาศักยภาพผูຌประกอบการ       

รายยอย รຌอยละความสํารใจของการพัฒนาศักยภาพ
ผูຌประกอบการรายยอยตามผนงาน รຌอยละ 60 ของ

ผูຌประกอบการ  
รายยอยละ      
กลุมองค์กรชุมชนมี
รายเดຌละยอดขาย
พิไมขึๅน รຌอยละ 15 ม.ค.-ธ.ค.64 15.02 

3. ผนตรียมความพรຌอมองค์กรชุมชนป็น
สถาบันการงินประชาชน จํานวนสถาบันการงินประชาชน                

ทีไปຂด฿หຌบริการตามผนงาน 255 หง ม.ค.-ธ.ค.64 13.08 
ผนสริมสรຌางความรูຌทางการงินละสงสริมวินัยการออม 4. ผนการ฿หຌความรูຌทางการงินละ                

วินัยการออม฿หຌกดใก/ยาวชน/             
ประชาชนทัไวเป/ผูຌสูงวัย รຌอยละความสํารใจของการ฿หຌความรูຌ        

ทางการงินของกลุมป้าหมาย > 100,000 ราย ม.ค.-ธ.ค.64 55.04 
รຌอยละความสํารใจของการสงสริมการออม
฿หຌกดใก/ยาวชน ผลประมินทักษะ

การงินละการออม
เมตไํากวารຌอยละ 60  ม.ค.-ธ.ค.64 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การขับคลืไอนภารกิจธนาคารพืไอสังคม (Social Mission Integration) 
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ผนงาน/ครงการชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด ป้าหมาย ระยะวลา
ด านินการ งบประมาณ (ลบ.) 1. ผนพัฒนาระบบ ครืไองมือ                

พืไอสนับสนุนการบริหารจัดการหนีๅ  รຌอยละความสํารใจของการดํานินงาน    
ตามผน รຌอยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.64 50.00 2. ผนปรับปรุงกระบวนการบริหาร  

จัดการหนีๅ (มาตรการหลังพักชําระหนีๅ/
มาตรการชวยหลืออืไนโ) รຌอยละความสํารใจของการปรับปรุง

กระบวนการบริหารจัดการหนีๅตามผนงาน รຌอยละ 100  
  ม.ค.-ธ.ค.64 - 3. ผนพัฒนาบบจําลองการคํานวณ        

การดຌอยคาพืไอรองรับมาตรฐาน TFRS9 รຌอยละความสํารใจของการดํานินงาน    
ตามผน รຌอยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.64 28.86 4. ผนพัฒนารูปบบธุรกิจ กระบวนการ

ผานสาขา (วิคราะห์ละประมินสาขา
ตามกลุมศักยภาพ) รຌอยละความสํารใจของการดํานินงาน    

ตามผน รຌอยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.64 - 
     

ผนงาน/ครงการชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด ป้าหมาย ระยะวลา
ด านินการ งบประมาณ (ลบ.) 1. ผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ละบริการ                

(New Digital Product & Platform)  รຌอยละความสํารใจของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริการตามผน รຌอยละ 100  ม.ค.-ธ.ค.64 95.90 2. ผนตรียมความพรຌอมรองรับ            

การปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ.คุຌมครอง
ขຌอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562                     

รຌอยละความสํารใจของการดํานินงาน  
ตามผน รຌอยละ 100  ม.ค.-มิ.ย.64 24.13 

ผนงาน/ครงการชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด ป้าหมาย ระยะวลา
ด านินการ งบประมาณ (ลบ.) 

ผนการพัฒนา Responsible Banking มุงสู Sustainabilities 5. ผนพัฒนา Responsible Banking  
ตามนวทางของ UNEP FI รຌอยละความสํารใจของการพัฒนา 

Responsible Banking ตามนวทางของ 
UNEP FI ตามผนงาน รຌอยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.64 1.48 6. ผนความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน    

ละสิไงวดลຌอม  รຌอยละความสํารใจของการดํานินงาน       
ตามผน รຌอยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.64 21.89 

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การยกระดับสูองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การบริหารคุณภาพสินทรัพย์ละตຌนทุน (Asset Quality and Cost Control) 
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ผนงาน/ครงการชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด ป้าหมาย ระยะวลา

ด านินการ งบประมาณ (ลบ.) 3. ผนพัฒนาฐานขຌอมูล/Model          
พืไอการบริหารละสรຌางอกาสทาง
ธุรกิจ (Data Virtualization)  รຌอยละความสํารใจของการดํานินงาน  

ตามผน รຌอยละ 100  
  ม.ค.-ธ.ค.64 64.57 4. ผนกําหนดรูปบบการดํานินธุรกิจ

ละครงสรຌางการบริหารจัดการ  รຌอยละความสํารใจของการกําหนดรูปบบ
การดํานินธุรกิจละครงสรຌางการบริหาร
จัดการเดຌตามผน รຌอยละ 100  ม.ค.-ธ.ค.64 70.30  5. ผนสรຌางวัฒนธรรมองค์กรทีไสงสริม     

การพัฒนานวัตกรรม รຌอยละความสํารใจของการสรຌางวัฒนธรรม
องค์กรทีไสงสริมการพัฒนานวัตกรรมเดຌ
ตามผน รຌอยละ 100  ม.ค.-ธ.ค.64 -     

ผนงาน/ครงการชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด ป้าหมาย ระยะวลา
ด านินการ งบประมาณ (ลบ.) 1. ผนงานบริหารจัดการละพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล รຌอยละความสํารใจของการบริหารจัดการ
ละพัฒนาบุคลากรเดຌตามผน รຌอยละ 100  

  ม.ค.-ธ.ค.64 255.47 
2. ผนบูรณาการ GRC (Governance, Risk, Compliance)                      รຌอยละความสํารใจของการดํานินงาน 

ตามผน รຌอยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.64 11.55 
3. ผนปรับปรุงกระบวนการสินชืไอ    

อยางบูรณาการ รຌอยละความสํารใจของการดํานินงาน       
ตามผน รຌอยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.64 - 

4. ผนงานบริหารจัดการดຌานสารสนทศ 
(IT Infrastructure & Security)                         

รຌอยละความสํารใจของการดํานินงาน    
ตามผน รຌอยละ 100   

(พัฒนาระบบ         
ลຌวสรใจ) ม.ค.-ธ.ค.64 71.47  

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การพิไมศักยภาพครงสรຌางพืๅนฐาน (Fundamental Capabilities) 




