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ผนปฏิบัติการละงบประมาณ ประจ าปี 2565 จัดท าขึๅนพืไอป็นกรอบทิศทางการด านินงานประจ าปี         

ทีไถายทอดจากผนวิสาหกิจธนาคารออมสินปี 2565-2569 ทีไมุงสูการป็น ธนาคารพืไอสังคม (Social Bank)            
อยางตใมรูปบบ ดยมีจุดมุงหมายพืไอ ลดความหลืไอมลๅ า สรຌางการขຌาถึงหลงงินทุนทีไป็นธรรม ดยเดຌพิจารณา      
ความสอดคลຌองกับป้าหมายละนวทางทีไป็นมาตรฐานสากล พรຌอมกับชืไอมยงกับผนงานทีไส าคัญของประทศเทย 
ดยมุงนຌนป้าหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ พรຌอมกับการรับ หลักการธนาคารทีไมีความรับผิดชอบ 
หรือ Principles for Responsible Banking ของส านักงานครงการสิไงวดลຌอมหงสหประชาชาติวาดຌวยขຌอริริไม
ดຌานการงิน (United Nations Environment Programme Finance Initiative : UNEP FI) พืไอยกระดับการด านินงาน
฿นการป็นธนาคารพืไอสังคม สิไงวดลຌอม ละธรรมาภิบาลของธนาคาร฿หຌป็นเปตามมาตรฐานสากล พรຌอมกับ             
การพิจารณาความสอดคลຌองละชืไอมยงกับผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  
ฉบับทีไ 12 ผนปฏิรูปประทศ ละนยบาย Thailand 4.0 ผนดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ผนขับคลืไอน         
การพัฒนาประทศดຌวยศรษฐกิจ BCG ผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการงิน ละนวนยบาย            
การด านินงานของ SFI ตลอดจนนวนຌมสถานการณ์ตางโ อาทิ ความกຌาวหนຌาของทคนลยีดิจิทัลทางการงิน 
(Financial Technology) พฤติกรรมผูຌบริภค฿นปัจจุบัน ภาวะการขงขัน฿นตลาด ละกฎกณฑ์ของหนวยงานก ากับ
รวมดຌวย พืไอก าหนดความทຌาทายละความเดຌปรียบชิงยุทธศาสตร์ ความสามารถพิศษขององค์กร ปัจจัยสีไยง 
ภารกิจละรูปบบการด านินธุรกิจทัๅง฿นระยะสัๅนละระยะยาว รวมทัๅงตอบสนองความตຌองการละความคาดหวัง
ของผูຌมีสวนเดຌสวนสียละลูกคຌาอยางสมดุล ดยมีผนการพัฒนาละปรับปรุงองค์กรตามนวทางระบบประมินผล
รัฐวิสาหกิจ฿หม (Core Business Enabler) พืไอยกระดับการบริหารจัดการสูมาตรฐานสากล ละสรຌางการติบต
อยางยัไงยืนกองค์กร 

ธนาคารออมสิน ยังคงมีนวทางการด านินงานทีไมุงนຌนสูการป็น ธนาคารพืไอสังคม (Social Bank) 
ดຌวยการด านินภารกิจหลัก 2 ดຌานควบคูกัน (Dual Missions) ทัๅงภารกิจชิงพาณิชย์ (Commercial Mission) ทีไมี
ป้าหมายการพิไมรายเดຌละลดตຌนทุนอยางหมาะสม ละภารกิจชิงสังคม (Social Mission) ทีไมีจุดมุงหมายส าคัญ 
฿นการลดความหลืไอมลๅ าละสรຌางความป็นธรรม฿นสังคม ดຌวยการสรຌางการขຌาถึงหลงงินทุนทีไป็นธรรม ลดภาระหนีๅ 
ละการสรຌางงานสรຌางอาชีพ฿หຌมีรายเดຌ ควบคูกับบทบาทการพัฒนาละยกระดับคุณภาพชีวิตผานการป็นผูຌน า     
ดຌานสงสริมการออม รวมถึงการดูลสังคมละสิไงวดลຌอม฿นทุกมิติมาอยางตอนืไอง  

การด านินภารกิจหลักทัๅงสองดຌานน าเปสูการสรຌางความยัไงยืน฿หຌกับผูຌมีสวนเดຌสวนสียอยางสมดุล ภาย฿ตຌ
กรอบนวคิด Triple Bottom Line ทัๅงมิติภายนอกองค์กร (External Sustainability) ฿นการสรຌางความขຌมขใง
฿หຌกับลูกคຌา ประชาชน สังคม ละชุมชน ควบคูกับมิติภาย฿นองค์กร ( Internal Sustainability) ฿นการด านินภารกิจ
พืไอสรຌางความมัไนคงละขຌมขใงทางการงิน฿หຌกองค์กร พรຌอมกับดูลพนักงานละลูกจຌาง ดยบูรณาการภารกิจ
ดຌานสังคม (Social Mission Integration) ฿นทุกกระบวนการส าคัญ พืไอขับคลืไอนองค์กรสูความยัไงยืน (Sustainability)   

ธนาคารจึงเดຌก าหนดยุทธศาสตร์฿นการด านินงาน 4 ดຌานหลัก ดังนีๅ 
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การพัฒนากลเกการขับคลืไอนภารกิจชิงสังคม 
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การบริหารคุณภาพสินทรัพย์ ตຌนทุน ละการสรຌางรายเดຌ 
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 : การยกระดับสูองค์กรดิจิทัล   
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 : การพิไมศักยภาพครงสรຌางพืๅนฐาน   
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สรุปผนปฏิบัติการจ านกตามยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 : การพัฒนากลไกการขับคลืไอนภารกิจชิงสังคม ดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ละบริการ 

พืไอสรຌางการขຌาถึงหลงงินทีไป็นธรรม ละยกระดับคุณภาพชีวิตพืไอตอบสนองภารกิจชิงสังคม สริมสรຌาง          
ความขຌมขใงละยกระดับศักยภาพผูຌประกอบการรายยอยอยางครบวงจร สงสริมการออม สรຌางวินัยทางการงิน 
ตอบสนองละขับคลืไอนนยบายภาครัฐชิงรุก ละด านินธุรกิจตามหลักการธนาคารทีไมีความรับผิดชอบ 
(Responsible Banking) ทีไป็นมาตรฐานสากล  

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 : การบริหารคุณภาพสินทรัพย์ ตຌนทุน ละการสรຌางรายไดຌ พืไอสรຌางความมัไนคงทางการงิน 
ดຌวยการบริหารครงสรຌางสินทรัพย์ละหนีๅสิน฿หຌมีผลตอบทนละความสีไยง฿นระดับทีไยอมรับเดຌ บริหารละควบคุม
ตຌนทุนการด านินงาน ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการหนีๅพืไอรองรับความสีไยง฿นอนาคต ขยายความสามารถ       
฿นการขงขันของธุรกิจชิงพาณิชย์ ละพิไมศักยภาพการ฿หຌบริการชองทางสาขาละพันธมิตร  

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 : การยกระดับสูองค์กรดิจิทัล ดยการยกระดับขีดความสามารถการ฿หຌบริการทางการงิน
ผาน Digital Channel สงสริมการพัฒนานวัตกรรม฿นองค์กร฿หຌกิดผลลัพธ์ทีไป็นรูปธรรม พัฒนาละผลักดัน  
การ฿ชຌขຌอมูล฿นการด านินธุรกิจละบริหารจัดการ (Data Analytic) ละยกระดับรูปบบ/กระบวนการท างาน
ดຌวยทคนลยีดิจิทัล  

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 : การพิไมศักยภาพครงสรຌางพืๅนฐาน พืไอรองรับการปลีไยนปลงละสนับสนุนภารกิจ
องค์กร ดຌวยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์฿หຌมีประสิทธิภาพ ออกบบ/วางครงสรຌางพืๅนฐานละบริหารจัดการ
ทคนลยีดิจิทัล ปรับกระบวนการธุรกิจหลักละสนับสนุนทีไส าคัญพืไอพิไมศักยภาพการขงขัน ละบูรณาการ GRC 
พืไอพิไมประสิทธิภาพการก ากับดูลความสีไยง  

งบประมาณประจ าปี 2565 ทัๅงสิๅน 34,023 ลຌานบาท ประกอบดຌวย งบประมาณงานประจ าส าหรับ          
การด านินงานตามภารกิจพืๅนฐาน จ านวน 23,621 ลຌานบาท งบประมาณของผนงานทีไจัดท าพืไอสนับสนุนการบรรลุ
ป้าหมายตามยุทธศาสตร์การด านินงานทัๅง 4 ยุทธศาสตร์ จ านวน 3,787 ลຌานบาท งบประมาณรองรับการด านินธุรกิจ 
จ านวน 6,195 ลຌานบาท ละงบประมาณส ารองจายระหวางปี จ านวน 420 ลຌานบาท     
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ผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565  
ธนาคารเดຌจัดทําผนยุทธศาสตร์ทัๅง 4 ดຌาน ตามกรอบทิศทางการดํานินงานละสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์

การดํานินงานของธนาคารออมสิน ปี 2565–2569 ดยเดຌรับอนุมัติงบประมาณพืไอดํานินงานตามภารกิจหลัก 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ละนยบายธนาคาร ประจําปี 2565 ป็นงิน 34,023 ลຌานบาท ประกอบดຌวย รายจายดํานินงาน 
ป็นงิน 31,681 ลຌานบาท รายจายลงทุน ป็นงิน 1,922 ลຌานบาท ละงบสํารองจาย ป็นงิน 420 ลຌานบาท ดังนีๅ  
รายละอียดผนงานตามผนยุทธศาสตร์          

.......    
ผนงาน/ครงการชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด ป้าหมาย ระยะวลา

ด านินการ งบประมาณ 
(ลบ.) 1.  มาตรการปรับปรุงครงสรຌางหนีๅ รຌอยละความสํารใจของการดํานินงาน    

ตามผน รຌอยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.65 - 
2. ผนบริหารละควบคุมคุณภาพหนีๅ รຌอยละความสํารใจของการดํานินงาน    

ตามผน รຌอยละ 100   ธ.ค.64-ก.พ.66 35.00    
ผนงาน/ครงการชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด ป้าหมาย ระยะวลา

ด านินการ งบประมาณ 
(ลบ.) 1. ผนพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการทีไตอบสนอง

ลูกคຌา฿นการขຌาถึงหลงงินทุน  จํานวนของผูຌทีไเดຌรับอนุมัติสินชืไอรายยอย         
ทีไสามารถขຌาถึงหลงงินทุนเดຌตามผนงาน > 570,000 ราย  ม.ค.-ธ.ค.65 67.29  2. ผนการพัฒนาละสงสริมศักยภาพ

ผูຌประกอบการรายยอย/ชุมชน จํานวนของผูຌเดຌรับการพัฒนาศักยภาพ 
ตามผนงาน > 30,000 ราย  ม.ค.-ธ.ค.65 172.53 3. ผนยกระดับการพัฒนาสถาบันการงิน

ประชาชน จํานวนการจัดตัๅงสถาบันการงินประชาชน                
เดຌตามผนงาน 5 หง ม.ค.-ธ.ค.65 13.02 4. ผนพัฒนานวัตกรรมการออม                

พืไอการสงสริมการออมละสรຌางวินัย            
ทางการงินตลอดชวงชีวิตลูกคຌา จํานวนลูกคຌาทีไ฿ชຌผลิตภัณฑ์การออม  > 50,000 ราย ม.ค.-ธ.ค.65 2.00 

รຌอยละความสํารใจของการ฿หຌความรูຌ 
ทางการงินของกลุมป้าหมาย > 100,000 ราย  ม.ค.-ธ.ค.65 5. ผนการดํานินงานตามกรอบสู            

ความยัไงยืน รຌอยละความสํารใจของการดํานินงาน       
ตามผน รຌอยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.65 22.24 ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การพัฒนากลไกการขับคลืไอนภารกิจชิงสังคม 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การบริหารคุณภาพสินทรัพย์ ตຌนทุน ละการสรຌางรายไดຌ 
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.......       
.......   

ผนงาน/ครงการชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด ป้าหมาย ระยะวลา
ด านินการ งบประมาณ 

(ลบ.) 1. ผนบริหารจัดการบุคลากร฿หຌทันตอ       
การปลีไยนปลง (HR Transformation) รຌอยละความสํารใจของการบริหารจัดการ

บุคลากร฿หຌทันตอการปลีไยนปลง           
เดຌตามผน รຌอยละ 100  

  ม.ค.-ธ.ค.65 250.30 2. ผนการวางครงสรຌางพืๅนฐานดຌาน IT  
พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน รຌอยละความสํารใจของการดํานินงาน    

ตามผน รຌอยละ 100   
(พัฒนาระบบ         
ลຌวสรใจ) ต.ค.64-ม.ิย.67 760.89 3. ผนการปรับปรุงกระบวนการ พืไอรองรับ

ภารกิจ ละพิไมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ รຌอยละความสํารใจของการดํานินงาน       

ตามผน รຌอยละ 100   ม.ค.65-มี.ค.66 4.70  
ผนงาน/ครงการชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีๅวัด ป้าหมาย ระยะวลา

ด านินการ งบประมาณ 
(ลบ.) 1. ผนการยกระดับการ฿หຌบริการชองทาง

ดิจิทัล รຌอยละความสํารใจของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริการตามผน รຌอยละ 100  ม.ค.65-มิ.ย.66 91.16 2. ผนการสงสริมการพัฒนานวัตกรรม        

฿นองค์กร รຌอยละความสํารใจของการดํานินงาน  
ตามผน รຌอยละ 100  ธ.ค.64-ธ.ค.65 30.98 ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การยกระดับสูองค์กรดิจิทัล  

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การพิไมศักยภาพครงสรຌางพืๅนฐาน  




