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สรุปสําหรับผูบริหาร 

 ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาส 1 ป 2564 กําไรสุทธิ จํานวน 3,932 ลานบาท สูงกวาชวงเดียวกันปกอน จาก
การกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญจากจํานวน NPLs ที่ลดลงจากปกอน และมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิสูงกวาชวงเดียวกันปกอน 
(กลับรายการตนทุนสวนเพิ ่มเง ินฝากสงเคราะหชีวิต และลดอัตราเงินนําสงเขากองทุน SFIF) ขณะท่ี รายได
คาธรรมเนียมและบริการสุทธิ และรายไดจากการดําเนินงานอื่นต่ํากวาชวงเดียวกันปกอน อีกทั้ง คาใชจายจากการ
ดําเนินงานอ่ืนสูงกวาชวงเดียวกันปกอน ทั้งนี้ หากนับรวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน จะมีกําไรเบ็ดเสร็จรวม จํานวน 
5,704 ลานบาท เพิ่มข้ึน เนื่องจากเงินลงทุนเผ่ือขายมีมูลคาตลาดสูงกวาชวงเดียวกันปกอน  

ฐานะการเงิน ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีสินทรัพยรวม จํานวน 2,945,214 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้นป 2563 
จํานวน 56,067 ลานบาท หรอืรอยละ 1.94 โดยมีสินเชื่อคงเหลือ (รวมสินเชื่อแกสถาบันการเงินและสหกรณ) จํานวน 
2,114,366 ลานบาท ลดลงจากส้ินป 2563 จํานวน 44,875 ลานบาท หรือรอยละ 2.08  เงินลงทุนสุทธิ จํานวน 
447,627 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้นป 2563 จํานวน 6,276 ลานบาท หรือรอยละ 1.42 (จากการปรับพอรตและบริหาร
ผลตอบแทนจากการลงทุน) เงินฝาก (รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ) จํานวน 2,403,481 ลานบาท 
ลดลงจากสิ้นป 2563 จํานวน 11,459 ลานบาท หรือรอยละ 0.47 (จากเงินฝากเผ่ือเรียกพิเศษและสลากออมสิน) ทั้งนี้ 
หากนับรวมตราสารหนี้ที่ออก (หุนกู) จะมีเงินฝากและตราสารหนี้ที่ออกคงเหลือ (รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงิน
และสหกรณ) จํานวน 2,483,981 ลานบาท ลดลงจากส้ินป 2563 จํานวน 11,459 ลานบาท หรือรอยละ 0.46 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ณ ไตรมาส 1 ป 2564 ธนาคารมีอัตราหนี้คางชําระเกิน 3 เดือน (NPLs) 
ของสินเชื่อรวม รอยละ 1.94   ROA รอยละ 0.55  NIM รอยละ 2.73  และเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงทั้งส้ิน รอยละ 
14.86 (ณ ก.พ. 2564)  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ ธปท. ที่กําหนดไวรอยละ 8.5 

ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและการเบิกจายงบประมาณ  ณ ไตรมาส 1 ป 2564 ผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรสวนใหญเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว สําหรับการเบิกจายงบประมาณ ธนาคารออมสิน
ไดรับอนุมัติงบประมาณ ประจําป 2564 จํานวน 34,956 ลานบาท ณ ไตรมาส 1 ป 2564 มีการเบิกจายงบประมาณ
รวมทั้งส้ิน เปนเงิน 6,729 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19 ของงบประมาณท้ังป  

ผลการดําเนินงานตาม (ราง) บันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของธนาคารออมสินกับ
กระทรวงการคลัง ณ ไตรมาส 1 ป 2564 ดานการดําเนินงานตามยุทธศาสตร Social Bank ผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย จํานวน 3 ตัวช้ีวัด อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 4 ตัวชี้วัด ดานผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย จํานวน 7 ตัวชี้วัด อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 4 ตัวชี้วัด ดานการประเมิน 
Core Business Enablers อยูระหวางการทบทวนและจัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน Core Business Enablers 
ใหสอดคลองตามโครงสรางใหม เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑที่ สคร. กําหนด 

 



    

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย 3,082,906                 
 % growth 10.55                      
เงินลงทุนสุทธิ 463,042                    
% growth 11.33                      
เงินใหสินเช่ือแกลกูหนี้ 2,477,525                 
% growth 9.05                        
เงินรับฝาก และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 2,433,483                 
% growth 11.62                      
หนี้สิน 2,730,196                 
สวนของเจาของ 352,710                    

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ (NII) 75,374                     
รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 21,106                     
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 13,139                     
รายไดสุทธิจากการดําเนินงาน 109,619                    
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น 51,794                     
หนี้สูญ หนี้สงสยัจะสูญ 36,080                     
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 17,966                     
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 19,654                     

อัตราสวนทางการเงิน (%)
1.    คุณภาพสินทรัพยและเงินกองทุน (%)

1.1 เงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง 14.98         14.86         18.60                       
1.2 สินเชื่อจัดชั้นดอยคุณภาพ (NPL) ตอเงินใหสินเชื่อ 2.13           1.94           5.75           3.47                         
1.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตอ NPLs  (LLR) 171.03        214.95       92.52         N/A
1.4 สํารองที่กันไวแลวตอสํารองที่พึงกัน 126.47        167.70       100.00        N/A
1.5 เงินใหสินเช่ือตอเงนิรับฝาก และตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 86.51         85.11         101.81                     
1.6 อัตราสวนสภาพคลองตอเงนิฝาก 23.32         25.18         219.60                     

2.    ความสามารถในการทํากําไร (%)
2.1 รายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรพัยท่ีกอใหเกิดรายไดดอกเบี้ยเฉล่ีย (NIM) 2.05           2.73           2.09           2.68                         
2.2 กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอสินทรัพยสุทธิเฉลี่ย (ROA) 0.66           0.55           (0.04)          0.60                         
2.3 กําไรสุทธิตอรายไดรวม (Net Profit Margin) 18.19         14.62         (1.12)          12.81                       
2.4 รายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอรายไดรวม 9.50           10.18         11.45         24.63                       
2.5 รายไดคาธรรมเนียมและบริการตอรายไดรวม 5.87           5.21           6.54           20.63                       
2.6 คาใชจายดําเนนิงานตอรายไดรวมสุทธิ 48.45         33.28         46.91         47.25                       

3.   ประสิทธิภาพในการดําเนินการ (ลานบาท)
3.1 กําไร(ขาดทุน) สุทธิตอจํานวนพนักงาน 1.12           0.96           (0.06)          0.88                         
3.2 เงินฝากรวมหุนกูตอพนักงาน 150.23        149.46       139.38        119.68                     
3.3 สินเชื่อตอพนักงาน 129.99        127.22       121.67        121.85                     
3.4 กําไร(ขาดทุน) สุทธิตอจํานวนสาขา 17.65         15.10         (0.98)          19.55                       
3.5 คาใชจายพนักงานตอจํานวนพนักงาน 1.09           1.02           0.92           1.15                         
พนักงาน / ลูกจาง 20,333
สาขา / หนวยใหบริการ / รถและเรอืเคลื่อนที่ 907 / 12
ธนาคารโรงเรียน -
เครื่องอัตโนมัติบริการตนเอง (Self Service) 11,858
หนวยใหบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงนิตราตางประเทศ N/A

2/
  ขอมูล ณ ก.พ. 2564

746748 748

3/
  ขอมูล Peer Group จาก ธปท. ตาราง FI_RT_001_S3 , FI_RT_002_S3 , FI_RT_003_S2 และ FI_RT_004_S3

4/
  ธปท. ปรบัเกณฑการกํากับดูแลความเส่ียงดานสภาพคลองตามหลักเกณฑการดํารงสินทรพัยสภาพคลองเพื่อรองรับสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR) ตั้งแตป 2559 เปนตนไป

1/
  คณะกรรมการธนาคารออมสิน มีมติเห็นชอบการทบทวนเปาหมายธุรกิจและประมาณการทางการเงินของธนาคารออมสิน ป 2564 (ปรบัปรงุใหม)   ในการประชุมครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2564
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2. ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 2564   
 

 

ธนาคารได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ตามกรอบทิศทางการดําเนินงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การดําเนินงาน

ของธนาคารออมสิน ปี 2564–2568 ภายใต้การมุ่งเน้นบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) อย่างเต็มรูปแบบ โดยมี

จุดมุ่งหมายสําคัญในการลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินงานตาม

ภารกิจหลัก สนับสนุนยุทธศาสตร์และนโยบายธนาคาร ประจําปี 2564 เป็นเงิน 34,956 ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายดําเนินงาน 

เป็นเงิน 33,086 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน เป็นเงิน 1,450 ล้านบาท และงบสํารองจ่ายระหว่างปี เป็นเงิน 420 ล้านบาท ดังนี้ 

รายละเอียดแผนงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
 

 

แผนงาน/โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2564 
ผลเบิกจ่าย 

(ลบ.) 
แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับภารกิจธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) 
1. แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

รายย่อยเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
จํานวนของผู้ท่ีได้รับอนุมัติสินเชื่อ

รายย่อยท่ีสามารถเข้าถึง           

แหล่งเงินทุนได้ตามแผนงาน 

> 500,000 ราย ม.ค.-ธ.ค.64 ผู้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ  
152,762 ราย 

- 

แผนการพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยอย่างครบวงจร 
2. แผนพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการรายย่อย 
ร้อยละความสําเร็จของการ

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

รายย่อยตามแผนงาน 

ร้อยละ 60 ของ

ผู้ประกอบการ

รายย่อยและ      
กลุ่มองค์กร

ชุมชนมีรายได้

และยอดขาย

เพิ่มขึ้น             

ร้อยละ 15 

ม.ค.-ธ.ค.64 อยู่ระหว่างจัดทําแผนพัฒนา

ยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย

ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 

- 

3. แผนเตรียมความพร้อม

องค์กรชุมชนเป็นสถาบัน

การเงินประชาชน 

จํานวนสถาบันการเงิน

ประชาชนท่ีเปิดให้บริการ        

ตามแผนงาน 

255 แห่ง ม.ค.-ธ.ค.64 - ตรวจสอบคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. 

ครบถ้วน 30 แห่ง 
- อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเป็น

องค์กรการเงินชุมชน 124 แห่ง 

0.04 

แผนเสริมสร้างความรู้ทางการเงินและส่งเสริมวินัยการออม 
4. แผนการให้ความรู้ทางการเงิน

และวินัยการออมให้แก่เด็ก/
เยาวชน/ประชาชนท่ัวไป/       
ผู้สูงวัย 

ร้อยละความสําเร็จของ       

การให้ความรู้ทางการเงินของ

กลุ่มเป้าหมาย 

> 100,000 ราย ม.ค.-ธ.ค.64 - ผู้เข้ารับการอบรม FL online 
1,739 ราย 

- ผูสู้งวัยเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน

เว็บไซต์ และ Application GSB 
Senior Wow 184 ราย 

7.06 

ร้อยละความสําเร็จของการ

ส่งเสริมการออมให้แก่เด็ก/
เยาวชน 

ผลประเมิน

ทักษะการเงิน

และการออม  

ไม่ตํ่ากว่า    

ร้อยละ 60 

ม.ค.-ธ.ค.64 - ประชาสัมพันธ์/เชิญชวน

สถานศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ

ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล  
- ประกาศหลักเกณฑ์การประกวด      

ส่งเสริมการออมดีเด่นสมาชิก

ธนาคารโรงเรียนและสาขาพี่เลี้ยง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนภารกิจธนาคารเพ่ือสังคม  
(Social Mission Integration) 

 

ไตรมาสที่ 
1/2564 



4 

 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1/2564 
ผลเบิกจ่าย 

(ลบ.) 
1. แผนพัฒนาระบบ เครื่องมือ                

เพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการหนี ้ 

ร้อยละความสําเร็จของ        

การดําเนินงานตามแผน 
ร้อยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.64 - ศึกษาแนวทางและขอบเขต        

การพัฒนาระบบงาน Collection 
System 

- ระบบบริหารจัดการทรัพย์ NPA 
x Phase 1 เปิดใช้งาน 27 ต.ค.63 
x Phase 2 อยู่ระหว่างพัฒนา

ระบบงาน 

- 

2. แผนปรับปรุงกระบวนการ

บริหารจัดการหน้ี           
(มาตรการหลังพักชําระหน้ี/

มาตรการช่วยเหลืออื่นๆ) 

ร้อยละความสําเร็จของ              

การปรับปรุงกระบวนการ

บริหารจัดการหนี้ตามแผนงาน 

ร้อยละ 100  ม.ค.-ธ.ค.64 มาตรการบริหารและแก้ไขหน้ี  

ค้างชําระ 
- ลูกค้าท่ัวไป มีมาตรการ        

ลด - พักชําระหน้ีสําหรับลูกค้า

สินเชื่อในพื้นท่ีควบคุมสูงสุด   

28 จังหวัดและพื้นท่ีอื่น 
- บุคลากรทางการศึกษา           

มีมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไข 

การชําระหน้ีร่วมกับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

- 

3. แผนพัฒนาแบบจําลอง       
การคํานวณการด้อยค่า      
เพื่อรองรับมาตรฐาน TFRS9 

ร้อยละความสําเร็จของ              

การดําเนินงานตามแผน 
ร้อยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.64 แบบจําลอง ECL Model             

อยู่ระหว่างพัฒนาแบบจําลอง 

สําหรับการทดสอบความน่าเชื่อถือ

ของแบบจําลองฯ อยู่ระหว่าง

ดําเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา 

- 

4. แผนพัฒนารูปแบบธุรกิจ 

กระบวนการผ่านสาขา 

(วิเคราะห์และประเมินสาขา

ตามกลุ่มศักยภาพ) 

ร้อยละความสําเร็จของ          

การดําเนินงานตามแผน 
ร้อยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.64 อยู่ระหว่างศึกษาขอบเขต               

การพัฒนารูปแบบธุรกิจให้

เหมาะสม 

- 

 

แผนงาน/โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2564 
ผลเบิกจ่าย 

(ลบ.) 
แผนการพัฒนา Responsible Banking มุ่งสู่ Sustainabilities 
5. แผนพัฒนา Responsible 

Banking ตามแนวทางของ 

UNEP FI 

ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา

Responsible Banking              

ตามแนวทางของ UNEP FI   
ตามแผนงาน 

ร้อยละ 100  
 

ม.ค.-ธ.ค.64 - เข้าร่วมเป็นสมาชิก UNEP FI   
เมื่อ 21 ธ.ค.63 

- อยู่ระหว่างศึกษาแนวทาง        

เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ

ธนาคารให้สอดคล้องกับ UNEP FI    

0.46 

6. แผนความรับผิดชอบต่อสังคม 

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  
ร้อยละความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน 
ร้อยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.64 ดําเนินการจัดกิจกรรม “ออมสิน 

108 ปี ดูแลบ้าน ต้านโควิด พิชิต 

PM 2.5”  

0.06 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารคุณภาพสินทรัพย์และต้นทุน (Asset 
Quality and Cost Control) 

ไตรมาสที่ 
1/2564 



5 

 

 

 

 
แผนงาน/โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1/2564 
ผลเบิกจ่าย 

(ลบ.) 
1. แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บริการ (New Digital 
Product & Platform) 

ร้อยละความสําเร็จของการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ   

ตามแผน 

ร้อยละ 100 
 

ม.ค.-ธ.ค.64 เปิดให้บริการ 1 รูปแบบ - 

2. แผนเตรียมความพร้อมรองรับ            

การปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ.

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ.2562                      

ร้อยละความสําเร็จของ              

การดําเนินงานตามแผน 
ร้อยละ 100 
 

ม.ค.-มิ.ย.64 การเช่าระบบงานเพื่อรองรับ  

การปฏิบัติงานของธนาคาร            

ลงนามสัญญาแล้ว 26 มี.ค.64 
สําหรับการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ

เตรียมความพร้อมฯ อยู่ระหว่าง

ดําเนินการจัดจ้าง 

5.10 

3. แผนพัฒนาฐานข้อมูล/Model          
เพื่อการบริหารและสร้าง

โอกาสทางธุรกิจ                  
(Data Virtualization)  

ร้อยละความสําเร็จของ             

การดําเนินงานตามแผน 
ร้อยละ 100  
  

ม.ค.-ธ.ค.64 อยู่ระหว่างจัดทํา TOR  
 

- 

4. แผนกําหนดรูปแบบการดําเนิน

ธุรกิจและโครงสร้างการบริหาร

จัดการ  

ร้อยละความสําเร็จของ       
การกําหนดรูปแบบการดําเนิน

ธุรกิจและโครงสร้างการบริหาร

จัดการได้ตามแผน 

ร้อยละ 100 
 

ม.ค.-ธ.ค.64 - ระบบ Robotic Process 
Automation อยู่ระหว่าง

ดําเนินการจัดจ้าง 
- ระบบ Digital Core Banking 

System อยู่ระหว่างจัดทํา TOR 

เพื่อจ้างที่ปรึกษาก่อนจะ

ดําเนินการจัดหาระบบใหม่ 

- 

5. แผนสร้างวัฒนธรรมองค์กร     
ท่ีส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม 

ร้อยละความสําเร็จของ          
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ี

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม

ได้ตามแผน 

ร้อยละ 100 
 

ม.ค.-ธ.ค.64 - จัดทํานโยบายด้านการส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์และบริหาร

จัดการนวัตกรรม แผนแม่บท 

แผนปฏิบัติการ ปี 2564   
- มีแผนการสื่อสารสร้างการรับรู้

และส่งเสริมนวัตกรรม  
- ศึกษาแนวทางการจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญา 

- 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) 
ไตรมาสที่ 
1/2564 
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แผนงาน/โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1/2564 
ผลเบิกจ่าย 

(ลบ.) 
1. แผนงานบริหารจัดการแะ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคะ 
ร้อยะ ความสําเนร็จของ       
การบริหารจัดการแะ พัฒนา

บุคะากรได้ตามแผน 

ร้อยะ  100  
  

ม.ค.-ธ.ค.64 พัฒนาบุคะากรด้าน Sale Skill/ 
Digital Skill/ GRC/ Leadership             
2,170 ราย  
- Offline 1,252 ราย  
- e-Learning  918 ราย 

3.54 

2. แผนบูรณาการ GRC 

(Governance, Risk, 
Compliance)       

ร้อยะ ความสําเนร็จของ         
การดําเนนินงานตามแผน 

ร้อยะ  100   ม.ค.-ธ.ค.64 อยู่ร หว่างจัดทํา TOR - 

3. แผนปรับปรุงกร บวนการ

สินเนชื่ออย่างบูรณาการ 
ร้อยะ ความสําเนร็จของ     

การดําเนนินงานตามแผน 
ร้อยะ  100   ม.ค.-ธ.ค.64 อยู่ร หว่างกําหนดแนวทาง      

การปรับปรุงกร บวนการพิจารณา

แะ อนุมัติสินเนชื่อรายย่อย            

แะ สินเนชื่อ Micro-SMEs 

- 

4. แผนงานบริหารจัดการด้าน

สารสนเนทศ (IT Infrastructure 
& Security)                          

ร้อยะ ความสําเนร็จของ          

การดําเนนินงานตามแผน 
ร้อยะ  100   

(พัฒนาร บบ         

แะ้วเนสร็จ) 

ม.ค.-ธ.ค.64 - ร บบ Virtualization Server 
แะ ร บบ Access Policy 
Manager อยู่ร หว่างจัดทํา TOR 

- ร บบ Software-Define 
Network อยู่ร หว่างดําเนนินการ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                   (Fundamental Capabilities)  

ไตรมาสที่ 
1/2564 
2562 
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ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 6,729 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ของ

งบประมาณท่ีได้รับทั้งสิ้น 

จ าแนกตามรายจ่ายด าเนินงาน-รายจ่ายลงทุน 

 
หมายเหตุ   ม.ค.-มี.ค. มีการจดัสรรงบสํารองไปดําเนินการเป็นรายจา่ยดําเนินงานและรายจ่ายลงทุน เป็นเงิน 19 ล้านบาท  

จ าแนกตามรายจ่ายขั้นต่ าและภารกิจพื้นฐาน งานรองรับยุทธศาสตร์และงานรองรับการด าเนินธุรกิจธนาคาร 

 

 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 1 ปี 2564 
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1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ Social Bank น  าหนัก 26% 

ตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ มีท้ังหมด 7 ตัวช้ีวัด เปรียบเทียบกับเป้าหมายระดับ 5 (ดีที่สุด) งวด 3 เดือน สรุปไดด้ังนี ้
¾ ผลบรรลุเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

1.1.1.1 จ านวนลูกค้ารายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท น้ าหนัก  5 % 
1.1.1.2 จ านวนเงินอนุมัติสินเชื่อรายใหม่ วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท    น้ าหนัก  5 % 
1.1.2 จ านวนเงินอนุมัติสินเชื่อธุรกิจวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท น้ าหนัก  2 % 

¾ อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
1.1.3 การเข้าสูต่ลาดสินเชื่อจ าน าทะเบียนรถเพื่อปรับโครงสรา้งอัตราดอกเบี้ยให้ลดลง น้ าหนัก  5 % 
1.2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย น้ าหนัก  3 % 
1.3   การให้ความช่วยเหลือแก่ผูไ้ดร้ับผลกระทบจาก Covid 19 /นักศึกษาจบใหม่/ผู้ถูกเลิกจ้าง น้ าหนัก  3 % 
1.4 เตรยีมความพร้อมองค์กรการเงินชุมชน เป็นสถาบันการเงินประชาชน ตาม พ.ร.บ.ฯ   น้ าหนัก  3 % 

2. ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกจิ น  าหนัก 34% 
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานท่ีส าคญั มีทั้งหมด 11 ตัวช้ีวัด เปรียบเทียบกับเป้าหมายระดับ 5 (ดีที่สุด) งวด 3 เดือน สรุปไดด้ังนี ้
¾ ผลบรรลุเป้าหมาย จ านวน 7 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายได้สุทธิจากการด าเนินงาน   น้ าหนัก  1 % 
2.3 NPLs ของลูกหนี้สินเช่ือรวม ณ สิ้นปี น้ าหนัก  4 % 
2.4 อัตราส่วนการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ  (Coverage Ratio) น้ าหนัก  4 % 
2.6 จ านวนลูกค้าท่ีเปดิ MyMo และมกีารใช้งาน น้ าหนัก  1 % 
2.7 อนุมัติสินเช่ือผา่น MyMo   น้ าหนัก  2 % 
2.8 ปรับโครงสร้างหนี้ผ่าน MyMo น้ าหนัก  2 % 
2.10 การจัดส่งข้อมูลด้านก ากับดูแลและธรรมาภิบาล (Unstructured Dataset) น้ าหนัก  1 % 

¾ อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 4 ตัวช้ีวัด ได้แก ่
 2.2.1 การติดตามลูกหนี้ในระหว่างมาตรการพักช าระหนี้    น้ าหนัก   4 % 
 2.2.2 NPLs ที่เกิดจากลูกหนี้ภายใต้มาตรการพักช าระหนี ้    น้ าหนัก   4 % 
2.5 การด าเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency)      น้ าหนัก   1 % 
2.9 การแก้ไขตามค าสั่งการจากการตรวจสอบครั้งก่อนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)    น้ าหนัก  10 % 

3. การประเมิน Core Business Enablers น  าหนัก 40% 

x อยู่ระหว่างการทบทวนและจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน Core Business Enablers ให้สอดคล้องตามโครงสร้างใหม่  
เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เปน็ไปตามเกณฑ์ที่ สคร. ก าหนด  

 

3. ผลการด าเนินงานตาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานธนาคารออมสิน ไตรมาส 1 ปี 2564  




