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สรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 ผลกำรด ำเนินงำน ณ ไตรมาส 2 ปี 2564 ก าไรสุทธิ จ านวน 10,625 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 
จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินรางวัลต  ากว่าช่วงเดียวกันปีก่อน จากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ต้นทุนต  าที สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด) และรายได้จากการด าเนินงานอื นสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน ประกอบกับ
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอื น (ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี และค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก) และหนี้สูญต  ากว่า
ช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที  มีการตั้งส ารองหนี้สงสัยจะสูญสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน (ตั้งเงินส ารองทั วไป (General 
Provision) เพื อรองรับความเสี ยงด้านเครดิต) และมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิต  ากว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 
ทั้งนี้ หากนับรวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื น จะมีก าไรเบ็ดเสร็จรวม จ านวน 11,107 ล้านบาท เพิ มขึ้น เนื องจาก
เงินลงทุนเผื อขายมีมูลค่าตลาดสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน  

ฐำนะกำรเงิน ณ 30 มิถุนายน 2564 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม จ านวน 2,859,553 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 
จ านวน 29,594 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.02 โดยมีสินเชื อคงเหลือ (รวมสินเชื อแก่สถาบันการเงินและสหกรณ์) 
จ านวน 2,191,274 ล้านบาท เพิ มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จ านวน 32,033 ล้านบาท หรือเพิ มขึ้นร้อยละ 1.48  เงินลงทุนสุทธิ 
จ านวน 416,513 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จ านวน 24,838 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.63 (จากการปรับ
พอร์ตและบริหารผลตอบแทนจากการลงทุน) เงินฝาก (รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์) จ านวน 
2,367,744 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จ านวน 47,196 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.95 (จากเงินฝากเผื อเรียกพิเศษ 
สลากออมสิน และสงเคราะห์ชีวิต) ทั้งนี้ หากนับรวมตราสารหนี้ที ออก (หุ้นกู้) จะมี เงินฝากและตราสารหนี้ที ออก
คงเหลือ (รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์) จ านวน 2,448,244 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จ านวน 
47,196 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.89 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ ณ ไตรมาส 2 ปี 2564 ธนาคารมีอัตราหนี้ค้างช าระเกิน 3 เดือน (NPLs) 
ของสินเชื อรวม ร้อยละ 1.92   ROA ร้อยละ 0.74  NIM ร้อยละ 2.11  และเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี ยงทั้งสิ้น ร้อยละ 
15.27 ซึ งสูงกว่าเกณฑ์ ธปท. ที ก าหนดไว้ร้อยละ 8.5 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  ณ ไตรมาส 2 ปี 2564 ผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที ก าหนดไว้ ส าหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ ธนาคารออมสิน
ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจ าปี 2564 จ านวน 34,956 ล้านบาท ณ ไตรมาส 2 ปี 2564 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 13,923 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณทั้งป ี

ผลกำรด ำเนินงำนตำมบันทึกข้อตกลงประเมินผลกำรด ำเนินงำนของธนำคำรออมสินกับกระทรวงกำรคลัง 
ณ ไตรมำส 2 ปี 2564 ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ Social Bank ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 3 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 ตัวชี้วัด และผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน  
2 ตัวชี้วัด ด้ำนผลกำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน 7 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน 3 ตัวชี้วัด และผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด ด้ำนกำรประเมิน Core 
Business Enablers ธนาคารทบทวนและจัดท าค าสั งแต่งตั้งคณะท างาน Core Business Enablers เพื อขับเคลื อน
ตามเกณฑ์ประเมิน โดยคณะท างานวิเคราะห์ Gap จากผลการด าเนินงานปี 63 (คะแนนก่อนรวม Handicap เท่ากับ 
3.0129 และเมื อรวม Handicap จะได้คะแนนเท่ากับ 4.3453) และจัดท าแผนปิด Gap เพื อยกระดับคะแนน โดยจะ
น าเสนอธนาคารเพื อให้ความเห็นชอบในวันที  21 ก.ค. 64 

 



    

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ 3,179,268                  
 % growth 3.13                        
เงินลงทุนสุทธิ 438,039                    
% growth (5.40)                       
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 2,615,238                  
% growth 5.56                        
เงินรับฝาก และตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 2,506,346                  
% growth 2.99                        
หน้ีสิน 2,815,299                  
ส่วนของเจ้าของ 363,969                    

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ (NII) 36,381                      
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 10,871                      
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน 10,204                      
รายได้สุทธิจากการด าเนินงาน 57,456                      
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน 24,033                      
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ 14,870                      
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 15,410                      
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 16,308                      

อัตราส่วนทางการเงิน (%)
1.    คุณภาพสินทรัพย์และเงินกองทุน (%)

1.1 เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 14.98           15.27           18.51                       
1.2 สินเช่ือจัดช้ันด้อยคุณภาพ (NPL) ต่อเงินให้สินเช่ือ 2.13             1.92             5.75            3.40                         
1.3 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ต่อ NPLs  (Coverage Ratio) 171.03          205.15          92.52          N/A
1.4 ส ารองท่ีกันไว้แล้วต่อส ารองท่ีพึงกัน 126.47          175.31          100.00        N/A
1.5 เงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก และตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 86.51           89.49           104.34                      
1.6 อัตราส่วนสภาพคล่องต่อเงินฝาก 23.32           20.65           231.55                      

2.    ความสามารถในการท าก าไร (%)
2.1 รายได้ดอกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้ดอกเบ้ียเฉล่ีย (NIM) 2.05             2.11             2.09            2.47                         
2.2 ก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อสินทรัพย์สุทธิเฉล่ีย (ROA) 0.66             0.74             (0.04)           0.98                         
2.3 ก าไรสุทธิต่อรายได้รวม (Net Profit Margin) 18.19           20.77           (1.12)           21.84                       
2.4 รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ียต่อรายได้รวม 9.50             11.80           11.45          35.34                       
2.5 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวม 5.87             5.46             6.54            20.88                       
2.6 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ 48.45           41.99           46.91          41.83                       

3.   ประสิทธิภาพในการด าเนินการ (ล้านบาท)
3.1 ก าไร(ขาดทุน) สุทธิต่อจ านวนพนักงาน 1.12             1.29             (0.06)           1.58                         
3.2 เงินฝากรวมหุ้นกู้ต่อพนักงาน 150.23          147.48          139.38        128.33                      
3.3 สินเช่ือต่อพนักงาน 129.99          132.00          121.67        133.90                      
3.4 ก าไร(ขาดทุน) สุทธิต่อจ านวนสาขา 17.65           20.31           (0.98)           33.72                       
3.5 ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อจ านวนพนักงาน 1.09             1.11             0.92            1.19                         
พนักงาน / ลูกจ้าง 19,531
สาขา / หน่วยให้บริการ / รถและเรือเคล่ือนท่ี 902 / 12
ธนาคารโรงเรียน -
เคร่ืองอัตโนมัติบริการตนเอง (Self Service) 11,846
หน่วยให้บริการแลกเปล่ียนและโอนเงินตราต่างประเทศ N/A

เทียบ 5 ธพ. 

ขนาดใหญ่เฉล่ีย 

ไตรมาส 2 ปี 2564 
2/

ไตรมาส 2/25642563 แผนปี 2564 
1/

(4.34)                              (1.02)                              3.29                               
2,859,553                        2,889,147                         2,763,790                         

2.27                               (5.63)                              41.08                              
416,513                           441,351                           451,350                           

2,191,274                        2,159,241                         2,091,020                         
(3.16)                              1.48                               0.30                               

2,448,244                        2,495,440                         2,395,440                         

2,659,332                        2,689,369                         2,576,140                         
3.42                               (4.01)                              (1.89)                              

200,221                           199,778                           187,650                           

29,675                            56,916                             56,370                             
3,670                              1,617                              3,931                              

64,610                             34,532                            64,571                             
3,240                              3,724                              4,570                              

14,394                            31,313                             30,290                             
35,360                             9,513                              14,598                             
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  ข้อมูล Peer Group จาก ธปท. ตาราง FI_RT_001_S3 , FI_RT_002_S3 , FI_RT_003_S2 และ FI_RT_004_S3

3/
  ธปท. ปรับเกณฑ์การก ากับดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องตามหลักเกณฑ์การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio : LCR) ต้ังแต่ปี 2559 เป็นต้นไป

1/
  คณะกรรมการธนาคารออมสิน มีมติเห็นชอบการทบทวนเป้าหมายธุรกิจและประมาณการทางการเงินของธนาคารออมสิน ปี 2564 (ปรับปรุงใหม่)   ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2564

1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการเงิน ณ ไตรมาส 2 ปี 2564
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3/
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2. ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 2 ปี 2564   
 

 

ธนาคารได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ตามกรอบทิศทางการดําเนินงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดําเนินงาน

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

จุดมุ่งหมายสําคัญในการลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินงานตามภารกิจ

หลัก 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 2/2564 
ผลเบิกจ่าย 

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

รายย่อยเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
จํานวนของผู้ท่ีได้รับอนุมัติสินเชื่อ

รายย่อยท่ีสามารถเข้าถึง           

แหล่งเงินทุนได้ตามแผนงาน 

> 450,000 ราย ม.ค.-ธ.ค.64 - ผู้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ             

449,840 ราย 
- ให้สินเชื่อตามมาตรการรัฐ                  

(เสริมพลังฐานราก/ผู้มีอาชีพอิสระ/   

สู้ภัย Covid-19) 1.28 ล้านราย   

0.01 

แผนการพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยอย่างครบวงจร 
2. แผนพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการรายย่อย 
ร้อยละความสําเร็จของการ

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

รายย่อยตามแผนงาน 

ร้อยละ 60 ของ

ผู้ประกอบการ

รายย่อยและ      
กลุ่มองค์กร

ชุมชนมีรายได้

และยอดขาย

เพิ่มขึ้น             

ร้อยละ 15 

ม.ค.-ธ.ค.64 - พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

รายย่อยและองค์กรชุมชน           

เพื่อยกระดับและสร้างรายได้ 
1,053 ราย/กลุ่ม  

- พัฒนาและให้ความช่วยเหลือ            

ผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 
นักศึกษา และผู้ประกอบการ           

ให้มีอาชีพ 56,273 ราย  

6.85 

3. แผนเตรียมความพร้อม

องค์กรชุมชนเป็นสถาบัน

การเงินประชาชน 

จํานวนองค์กรการเงินชุมชนท่ี

เตรียมความพร้อมเป็นสถาบัน

การเงินประชาชนตามแผนงาน 

255 แห่ง ม.ค.-ธ.ค.64 - จดทะเบียนเป็นสถาบันการเงิน

ประชาชนแล้ว 4 แห่ง 
- องค์กรการเงินชุมชนท่ีสมัครใจ    

เข้าร่วม อยู่ระหว่างเตรียม      

ความพร้อม 236 แห่ง ดังน้ี 
x ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตาม  

พ.ร.บ. ท่ีครบถ้วน 111 แห่ง 
x อยู่ระหว่างการให้ความรู้       

เพื่อจดทะเบียนเป็นสถาบัน

การเงินประชาชน 125 แห่ง 
- กําหนดแผนสร้างการรับรู้และ

ความเข้าใจ พ.ร.บ.สถาบันการเงิน

ประชาชน พ.ศ. 2562                

โดยจะดําเนินการภายใน             

ไตรมาส 4/2564 

0.25 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนภารกิจธนาคารเพื่อสังคม  
(Social Mission Integration) 

 

ไตรมาสที่ 
2/2564 



4 

 

แผนงาน/โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2564 
ผลเบิกจ่าย 

(ลบ.) 
แผนเสริมสร้างความรู้ทางการเงินและส่งเสริมวินัยการออม 
4. แผนการให้ความรู้ทางการเงิน

และวินัยการออมให้แก่เด็ก/
เยาวชน/ประชาชนท่ัวไป/       
ผู้สูงวัย 

ร้อยละความสําเร็จของ       

การให้ความรู้ทางการเงินของ

กลุ่มเป้าหมาย 

> 100,000 ราย ม.ค.-ธ.ค.64 - ผู้เข้ารับการอบรม FL online 
67,436 ราย 

- ผูสู้งวัยเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน

เว็บไซต์ และ Application GSB 
Senior Wow 393 ราย 

7.35 

ร้อยละความสําเร็จของ               
การส่งเสริมการออมให้แก่เด็ก/
เยาวชน 

ผลประเมิน

ทักษะการเงิน

และการออม  

ไม่ตํ่ากว่า    

ร้อยละ 60 

ม.ค.-ธ.ค.64 - ประชาสัมพันธ์/เชิญชวน

สถานศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ

ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล            

โดยมีโรงเรียนแจ้งความประสงค์

เข้าร่วมแล้ว 64 แห่ง                             
- ประกาศหลักเกณฑ์การประกวด      

ส่งเสริมการออมดีเด่นสมาชิก

ธนาคารโรงเรียนและสาขาพี่เลี้ยง 
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 22 ธ.ค. 63 

- จัดทํารายงานความคืบหน้า       

การดําเนินงานตาม UNEP FI           
(Collective Progress Report) 
นําเสนอต่อ UNEP FI                  
เมื่อ 7 พ.ค. 64 

0.46 

6. แผนความรับผิดชอบต่อสังคม 

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  
ร้อยละความสําเร็จของ                 
การดําเนินงานตามแผน 

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

108 ปี ดูแลบ้าน ต้านโควิด พิชิต 

PM 2.5” เมื่อ 13 มี.ค.64 
- ดําเนินการจัดกิจกรรม “ออมสิน 

108 ปี อิ่มน้ีเพื่อน้อง” มอบทุน

อาหารกลางวัน 108 โรงเรียน    
ในสังกัด สพฐ. 108 โรงเรียน             

เมื่อ 1 เม.ย.64  
- ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์นํ้าชายฝั่ง       

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนประมง

พื้นบ้าน 
- ช่วยเหลือผู้ประสบภัย            

ทางธรรมชาติ 5 จังหวัดของภาคใต้  
- สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

และนํ้าดื่ม เพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยของโรค covid-19 

15.85 
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แผนงาน/โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2/2564 
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 อยู่ระหว่างทดสอบ

ระบบงาน 

- 

2. แผนปรับปรุงกระบวนการ

บริหารจัดการหน้ี           
(มาตรการหลังพักชําระหน้ี/

มาตรการช่วยเหลืออื่นๆ) 

ร้อยละความสําเร็จของ              

การปรับปรุงกระบวนการ

บริหารจัดการหนี้ตามแผนงาน 

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

ผ่อนปรนการชําระหน้ีเพื่อบรรเทา

ผลกระทบ 715,041 บัญชี 

372,075 ล้านบาท                     
ผ่านมาตราการ ดังน้ี 
- ลูกค้าท่ัวไป : กําหนดแผนชําระ

หน้ีตามความสามารถรายบุคคล 
- ลูกหนี้ท่ีค้างชําระไม่เกิน 30 วัน   

: ลดภาระการผ่อนชําระหน้ี   

รายเดือนตามความสมัครใจ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา           

: ผ่อนปรนชําระหน้ี 
- ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร         

: พักชําระหน้ี 

- 

3. แผนพัฒนาแบบจําลอง       
การคํานวณการด้อยค่า      
เพื่อรองรับมาตรฐาน TFRS9 

ร้อยละความสําเร็จของ              

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

อยู่ระหว่างพัฒนาแบบจําลอง 

สําหรับการทดสอบความน่าเชื่อถือ

ของแบบจําลองฯ ลงนามสัญญา

จ้างที่ปรึกษาแล้ว เมื่อ 31 พ.ค.64 

10.43 

4. แผนพัฒนารูปแบบธุรกิจ 

กระบวนการผ่านสาขา 

(วิเคราะห์และประเมินสาขา

ตามกลุ่มศักยภาพ) 

ร้อยละความสําเร็จของ          

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

ของสาขาแล้วเสร็จ เพื่อนํามาใช้

เป็นแนวทางและกําหนดขอบเขต

การพัฒนารูปแบบธุรกจิให้เหมาะสม 

- 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารคุณภาพสินทรัพย์และต้นทุน 
(Asset Quality and Cost Control) 

ไตรมาสที่ 
2/2564 
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แผนงาน/โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2/2564 
ผลเบิกจ่าย 

(ลบ.) 
1. แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บริการ (New Digital 
Product & Platform) 

ร้อยละความสําเร็จของการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ   

ตามแผน 

ร้อยละ 100 
 

ม.ค.-ธ.ค.64 - เปิดให้บริการ 3 รูปแบบ 
- การเลือกปรับแผนการชําระหน้ี  

ของลูกค้า (Opt In) ผ่าน MyMo 
ผู้เข้าร่วมลงทะเบียน 568,544 ราย 

- ให้สินเชื่อตามมาตรการรัฐ                  

(เสริมพลังฐานราก/ผู้มีอาชีพอิสระ/   

สู้ภัย Covid-19) 1.28 ล้านราย   

- 

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  
x ระบบ Cookie Management 

เปิดใชง้าน 30 เม.ย. 64  
x ระบบ Consent Management  

กําหนดเปิดใช้งาน ก.ค. 64 
- การจ้างท่ีปรึกษาเพื่อเตรียม         
ความพร้อมฯ ลงนามสัญญาแล้ว            
30 เม.ย. 64 

9.39 

3. แผนพัฒนาฐานข้อมูล/Model          
เพื่อการบริหารและสร้าง

โอกาสทางธุรกิจ                  
(Data Virtualization)  

ร้อยละความสําเร็จของ             

การดําเนินงานตามแผน 
ร้อยละ 100  
  

ม.ค.-ธ.ค.64 อยู่ระหว่างจัดทํา TOR  
 

- 

4. แผนกําหนดรูปแบบการดําเนิน

ธุรกิจและโครงสร้างระบบงาน

ใหม่  

ร้อยละความสําเร็จของ       
การกําหนดรูปแบบการดําเนิน

ธุรกิจและโครงสร้างระบบงาน

ใหม่ได้ตามแผน 

ร้อยละ 100 
 

ม.ค.-ธ.ค.64 อยู่ระหว่างดําเนินการจัดจ้าง   
ท่ีปรึกษาเพื่อกําหนดแนวทาง 
การปรับปรุง และวางระบบงานใหม่ 

- 

5. แผนสร้างวัฒนธรรมองค์กร     
ท่ีส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม 

ร้อยละความสําเร็จของ          
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ี

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม

ได้ตามแผน 

ร้อยละ 100 
 

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

ความคิดสร้างสรรค์และบริหาร

จัดการนวัตกรรม แผนแม่บท 

แผนปฏิบัติการ ปี 2564   
- ดําเนินการสื่อสารสร้างการรับรู้

และส่งเสริมนวัตกรรมผ่าน 

ช่องทางต่างๆ ของธนาคาร  
- ศึกษาแนวทางการจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา 

- 

 

ไตรมาสที่ 
2/2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) 

ไตรมาสที่ 
2/2564 
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แผนงาน/โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน 

ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2/2564 
ผลเบิกจ่าย 

(ลบ.) 
1. แผนงานบริหารจัดการและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ร้อยละความสําเร็จของ       
การบริหารจัดการและพัฒนา

บุคลากรได้ตามแผน 

ร้อยละ 100  
  

ม.ค.-ธ.ค.64 พัฒนาบุคลากรด้าน Sale Skill/ 
Digital Skill/ GRC/ Leadership             
12,672 ราย  
- Offline 4,546 ราย  
- e-Learning  8,126 ราย 

8.54 

2. แผนบูรณาการ GRC 

(Governance, Risk, 
Compliance)       

ร้อยละความสําเร็จของ         
การดําเนินงานตามแผน 

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

ภายในตาม ISO/IEC 27001  
ลงนามสัญญาแล้ว 31 พ.ค.64 

5.60 

3. แผนปรับปรุงกระบวนการ

สินเชื่ออย่างบูรณาการ 
ร้อยละความสําเร็จของ     

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

กระบวนการพิจารณาและอนุมัติ

สินเชื่อ Micro-SMEs                 
สําหรับสินเชื่อรายย่อย อยู่ระหว่าง

กําหนดแนวทางพัฒนาระบบงาน    

- 

4. แผนงานบริหารจัดการด้าน

สารสนเทศ (IT Infrastructure 
& Security)                          

ร้อยละความสําเร็จของ          

การดําเนินงานตามแผน 
ร้อยละ 100   

(พัฒนาระบบ         

แล้วเสร็จ) 

ม.ค.-ธ.ค.64 การดําเนินงานของการจัดซ้ือ 
ระบบงานด้านสารสนเทศ 
- ลงนามสัญญาแล้ว 2 ระบบ 
- อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซ้ือ        

6 ระบบ 

20.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                   (Fundamental Capabilities)  

ไตรมาสที่ 
2/2564 
2562 
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ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 13,923 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของ

งบประมาณท่ีได้รับทั้งสิ้น 

จ าแนกตามรายจ่ายด าเนินงาน-รายจ่ายลงทุน 

 
หมายเหตุ   ม.ค.-มิ.ย. มีการจดัสรรงบสํารองไปดําเนินการเป็นรายจา่ยดําเนินงานและรายจ่ายลงทุน เป็นเงิน 60 ล้านบาท  

 

จ าแนกตามรายจ่ายขั้นต่ าและภารกิจพื้นฐาน งานรองรับยุทธศาสตร์และงานรองรับการด าเนินธุรกิจธนาคาร 

 

 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 2 ปี 2564 
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1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ Social Bank น  าหนัก 26% 

ตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ มีท้ังหมด 7 ตัวช้ีวัด เปรียบเทียบกับเป้าหมายระดับ 5 (ดีที่สุด) งวด 6 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 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
1.2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย น้ าหนัก  3 % 
1.3   การให้ความช่วยเหลือแก่ผูไ้ดร้ับผลกระทบจาก Covid 19 /นักศึกษาจบใหม่/ผู้ถูกเลิกจ้าง น้ าหนัก  3 % 

¾ ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวช้ีวัด ได้แก ่
1.1.3 การเข้าสูต่ลาดสินเชื่อจ าน าทะเบียนรถเพื่อปรับโครงสรา้งอัตราดอกเบี้ยให้ลดลง น้ าหนัก  5 % 
1.4 เตรียมความพร้อมองค์กรการเงินชุมชน เป็นสถาบันการเงินประชาชน ตาม พ.ร.บ.ฯ   น้ าหนัก  3 % 

2. ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ น  าหนัก 34% 
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานท่ีส าคญั มีทั้งหมด 11 ตัวช้ีวัด เปรียบเทียบกับเป้าหมายระดับ 5 (ดีที่สุด) งวด 6 เดือน สรุปไดด้ังนี ้
¾ ผลบรรลุเป้าหมาย จ านวน 7 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

2.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายได้สุทธิจากการด าเนินงาน   น้ าหนัก  1 % 
2.2.2 NPLs ที่เกิดจากลูกหนี้ภายใต้มาตรการพักช าระหนี้ น้ าหนัก  4 % 
2.3 NPLs ของลูกหนี้สินเช่ือรวม ณ สิ้นปี น้ าหนัก  4 % 
2.4 อัตราส่วนการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ  (Coverage Ratio) น้ าหนัก  4 % 
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 3 ตัวช้ีวัด ได้แก ่
2.2.1 การติดตามลูกหนี้ในระหว่างมาตรการพักช าระหนี้ น้ าหนัก  4 % 
2.5 การด าเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency)      น้ าหนัก   1 % 
2.9 การแก้ไขตามค าสั่งการจากการตรวจสอบครั้งก่อนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)    น้ าหนัก  10 % 

¾ ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวช้ีวัด ได้แก ่
2.6 จ านวนลูกค้าท่ีเปดิ MyMo และมกีารใช้งาน น้ าหนัก  1 % 

3.  การประเมิน Core Business Enablers น  าหนกั 40% 
x ทบทวนและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน Core Business Enablers เพื่อขับเคลื่อนตามเกณฑ์ประเมิน 
x คณะท างานวิเคราะห์ Gap จากผลการด าเนินงานปี 63 (คะแนนก่อนรวม Handicap เท่ากับ 3.0129 และเมื่อรวม  

      Handicap จะได้คะแนนเท่ากับ 4.3453) แล้ว 
x จัดท าแผนปิด Gap เพื่อยกระดับคะแนน แล้ว โดยจะน าเสนอธนาคารเพื่อให้ความเห็นชอบในวันท่ี 21 ก.ค. 64 

 

3. ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของธนาคารออมสิน ณ ไตรมาส 2 ปี 2564  




