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2. ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564   
 

 

 

ธนาคารได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ตามกรอบทิศทางการดำเนินงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์             
การดำเนินงานของธนาคารออมสิน ปี 2564–2568 ภายใต้การมุ่งเน้นบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) 
อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยได้รับอนุมัติงบประมาณ
เพื่อดำเนินงานตามภารกิจหลัก สนับสนุนยุทธศาสตร์และนโยบายธนาคาร ประจำปี 2564 เป็นเงิน 34,956 ล้านบาท 
ประกอบด้วย รายจ่ายดำเนินงาน เป็นเงิน 33,086 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน เป็นเงิน 1,450 ล้านบาท และงบสำรองจ่าย
ระหว่างป ีเป็นเงิน 420 ล้านบาท ดังนี ้

รายละเอียดแผนงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

 
 

แผนงาน/โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
ปี 2564 

ผลเบกิจ่าย 
(ลบ.) 

แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับภารกิจธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) 
1. แผนพัฒนาผลิตภณัฑ์สินเชื่อ

รายย่อยเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงนิทุน 
จำนวนของผู้ที่ได้รบัอนุมัติสินเชื่อ
รายย่อย / SMEs ที่สามารถเข้าถึง
แหลง่เงินทุนได้ตามแผนงาน 

> 450,000 ราย ม.ค.-ธ.ค.64 ผู้ได้รับการอนุมัตสิินเชื่อ           
2,068,739 ราย 69,546 ลบ.  
ผ่านการให้สินเชื่อ ดังนี้  
- สินเชื่อตามมาตรการรัฐ 
 สินเชื่อรายย่อย (เสรมิพลังฐานราก/       

ผู้มีอาชีพอสิระ/สู้ภยั Covid-19/ 
สร้างงาน สรา้งอาชพี)  

 สินเชื่อธุรกิจ (ดอกเบี้ยต่ำ
ช่วยเหลือ SMEs ท่องเที่ยว/  
Soft Loan ฟื้นฟทู่องเที่ยวไทย/ 
SMEs มีที่ มีเงิน/ฟื้นฟู Soft 
Loan ธปท./อิ่มใจ)   

- สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 
ลดต้นทุนดอกเบี้ยให้เป็นธรรม     

- 

แผนการพัฒนาผูป้ระกอบการรายย่อยอย่างครบวงจร 
2. แผนพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการรายย่อย 
ร้อยละความสำเรจ็ของการ
พัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการ
รายย่อยตามแผนงาน 

ร้อยละ 60 ของ
ผู้ประกอบการ
รายย่อยและ      
กลุม่องคก์ร
ชุมชนมรีายได้
และยอดขาย
เพิ่มขึ้น             
ร้อยละ 15 

ม.ค.-ธ.ค.64 ดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 
- พัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการ
รายย่อยและองคก์รชุมชน           
เพื่อยกระดับและสร้างรายได ้
2,902 ราย/กลุม่ มีรายได้เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 74 ของผู้ได้รับการพัฒนา 

- พัฒนาและให้ความช่วยเหลือ            
ผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 
นักศึกษา และผูป้ระกอบการ           
ให้มอีาชีพ 90,321 ราย 

 
 
 
  

47.78 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนภารกิจธนาคารเพื่อสังคม  
(Social Mission Integration) 

 

ปี 2564 
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แผนงาน/โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
ปี 2564 

ผลเบกิจ่าย 
(ลบ.) 

3. แผนเตรียมความพร้อม
องค์กรชุมชนเป็นสถาบัน
การเงินประชาชน 

จำนวนองค์กรการเงินชุมชนที่
เตรียมความพร้อมเป็นสถาบัน
การเงินประชาชนตามแผนงาน 

255 แห่ง ม.ค.-ธ.ค.64 - จดทะเบียนเป็นสถาบันการเงิน
ประชาชนแล้ว 5 แห่ง 

- องค์กรการเงินชุมชนท่ีเตรียม
ความพร้อมเป็นสถาบันการเงิน 
260 แห่ง 

9.75 

แผนเสริมสร้างความรู้ทางการเงินและส่งเสรมิวินัยการออม 
4. แผนการให้ความรูท้างการเงิน

และวินัยการออมให้แก่เดก็/
เยาวชน/ประชาชนทั่วไป/       
ผู้สูงวัย 

ร้อยละความสำเรจ็ของ       
การใหค้วามรู้ทางการเงินของ
กลุ่มเปา้หมาย 

> 100,000 ราย ม.ค.-ธ.ค.64 ดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 
ผู้เขา้รับการอบรม FL online 
197,230 ราย 

26.67 

ร้อยละความสำเรจ็ของ               
การส่งเสริมการออมให้แก่เด็ก/
เยาวชน 

เปิดให้บรกิาร 
50 แห่ง 

ม.ค.-ธ.ค.64 ดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 
- อนุมัติเป็นธนาคารโรงเรียนดจิิทัล
แลว้ 56 แหง่    

- สนับสนุนธนาคารโรงเรียน
ส่งเสรมิการออม และนักเรียนท่ีมี
วินัยการออมดีเดน่  

แผนการพัฒนา Responsible Banking มุ่งสู่ Sustainabilities 
5. แผนพัฒนา Responsible 

Banking ตามแนวทางของ 
UNEP FI 

ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนา
Responsible Banking              
ตามแนวทางของ UNEP FI   
ตามแผนงาน 

ร้อยละ 100  
 

ม.ค.-ธ.ค.64 ดำเนินงานตามแนวทางของ  
UNEP FI ร้อยละ 100 

1.05 

6. แผนความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

ร้อยละความสำเรจ็ของ                 
การดำเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.64 ดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 
- ดำเนินการจัดกจิกรรม “ออมสิน 
108 ปี ดแูลบา้น ตา้นโควิด พิชิต 
PM 2.5”  

- ดำเนินการจัดกจิกรรม “ออมสิน 
108 ปี อิม่นี้เพือ่นอ้ง” มอบทุน
อาหารกลางวัน 108 โรงเรียน    
ในสังกัด สพฐ. 108 โรงเรียน              

- สร้างศูนย์การเรียน ตชด. บ้านเทอคี 
(ห้วยสินา) และอาคารโรงอาหาร 
และห้องนำ้ศูนยก์ารเรียน 

- ฟื้นฟูทรพัยากรสตัว์น้ำชายฝั่ง       
เพื่อความเข้มแขง็ของชุมชนประมง
พื้นบา้น 

- ช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย            
ทางธรรมชาต ิ5 จังหวดัของภาคใต้  

- สนับสนนุอุปกรณท์างการแพทย์ 
และนำ้ดื่ม เพือ่ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยของโรค covid-19 

- สรา้งรถเข็นนวัตกรรมรกัษ์โลก
ร่วมกบั สวทช. และ กทม.         
มอบใหก้ับผู้ประกอบการบรเิวณ              
ถนนเยาวราชและถนนขา้วหลาม  

81.87 
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แผนงาน/โครงการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
ปี 2564 

ผลเบกิจ่าย 
(ลบ.) 

1. แผนพัฒนาระบบ เครื่องมือ                
เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการหนี ้ 

ร้อยละความสำเรจ็ของ        
การดำเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.64 ดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 17.20 

2. แผนปรบัปรุงกระบวนการ
บริหารจัดการหนี้           
(มาตรการหลงัพักชำระหนี้/
มาตรการช่วยเหลืออื่นๆ) 

ร้อยละความสำเรจ็ของ              
การปรับปรุงกระบวนการ
บริหารจัดการหนีต้ามแผนงาน 

ร้อยละ 100  ม.ค.-ธ.ค.64 ดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 
ติดตามลูกหนีใ้หเ้ขา้มาตรการ  
ผ่อนปรนการชำระหนี้เพื่อบรรเทา
ผลกระทบ 869,207 บัญชี 
441,888 ลา้นบาท                     
ผ่านมาตราการ ดงันี้ 
- ลูกค้าทั่วไป : กำหนดแผนชำระ

หนี้ตามความสามารถรายบุคคล 
- ลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 30 วัน   

: ลดภาระการผ่อนชำระหนี ้  
รายเดือนตามความสมัครใจ 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา           
: ผ่อนปรนชำระหนี ้

- ลูกค้ารายย่อย วงเงิน < 2 แสน
และไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ธุรกจิโรงแรมและร้านอาหาร         
: พักชำระหนี ้

- ลูกหนี้ที่ประสบภยัน้ำท่วม               
: พักชำระหนี ้

- ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้
ตามความสมัครใจต่อเน่ือง               
ถึง มี.ค. 65 

- 

3. แผนพัฒนาแบบจำลอง       
การคำนวณการดอ้ยค่า      
เพื่อรองรับมาตรฐาน TFRS9 

ร้อยละความสำเรจ็ของ              
การดำเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.64 ดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 10.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารคุณภาพสนิทรัพย์และตน้ทุน 
(Asset Quality and Cost Control) 

ปี 2564 
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แผนงาน/โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
ปี 2564 

ผลเบกิจ่าย 
(ลบ.) 

1. แผนพัฒนาผลิตภณัฑ์และ
บริการ (New Digital 
Product & Platform) 

ร้อยละความสำเรจ็ของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ/์บริการ   
ตามแผน 

ร้อยละ 100 
 

ม.ค.-ธ.ค.64 ดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 
- การเลือกปรบัแผนการชำระหนี ้ 
ของลกูค้า (Opt In) ผา่น MyMo 
ผู้เข้าร่วมลงทะเบียน 433,250 ราย 

- ใหส้ินเชื่อตามมาตรการรัฐ                  
(เสริมพลังฐานราก/ผู้มีอาชีพอิสระ/   
สู้ภัย Covid-19/อิ่มใจ/สร้างงาน 
สร้างอาชีพ) 1.46 ลา้นราย   

- 

2. แผนเตรียมความพร้อมรองรับ            
การปฏบิัติงาน ตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 
พ.ศ.2562                      

ร้อยละความสำเรจ็ของ              
การดำเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100 
 

ม.ค.-มิ.ย.64 ดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 
 

9.39 

3. แผนกำหนดรูปแบบการดำเนิน
ธุรกจิและโครงสรา้งระบบงาน
ใหม ่ 

ร้อยละความสำเรจ็ของ       
การกำหนดรูปแบบการดำเนิน
ธุรกจิและโครงสรา้งระบบงาน
ใหมไ่ด้ตามแผน 

ร้อยละ 100 
 

ม.ค.-ธ.ค.64 ดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100  
ที่ปรึกษากำหนดแนวทาง          
การปรับปรุงและวางระบบงานใหม่
แล้วเสร็จ 

10.65 

4. แผนสรา้งวัฒนธรรมองค์กร     
ที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม 

ร้อยละความสำเรจ็ของ          
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร         
ที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
ได้ตามแผน 

ร้อยละ 100 
 

ม.ค.-ธ.ค.64 ดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 75 
- จัดทำนโยบายดา้นการส่งเสริม
ความคดิสรา้งสรรค์และบรหิาร
จัดการนวตักรรม แผนแม่บท 
แผนปฏบิัตกิาร ปี 2564   

- ดำเนินการสื่อสารสรา้งการรบัรู้
และสง่เสรมินวตักรรม                   
ผ่านช่องทางตา่งๆ ของธนาคาร  

- จัดเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปญัญาของธนาคาร 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาสที่ 
2/2564 ปี 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดบัสู่องค์กรดิจทิัล (Digital Transformation) 

ADMIN
Rectangle

ADMIN
Typewriter
6



6 

 

 

 
แผนงาน/โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
ปี 2564 

ผลเบกิจ่าย 
(ลบ.) 

1. แผนงานบรหิารจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละความสำเรจ็ของ       
การบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากรได้ตามแผน 

ร้อยละ 100  
  

ม.ค.-ธ.ค.64 ดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 
พัฒนาบุคลากรดา้น Sale Skill/ 
Digital Skill/ GRC/ Leadership             
197,242 ราย                               
(75% อบรมผ่าน e-Learning) 

58.12 

2. แผนบูรณาการ GRC 
(Governance, Risk, 
Compliance)       

ร้อยละความสำเรจ็ของ         
การดำเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100   ม.ค.-ธ.ค.64 ดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 
จ้างที่ปรึกษาพัฒนางานตรวจสอบ
ภายในตาม ISO/IEC 27001  

5.60 

3. แผนงานบรหิารจัดการด้าน
สารสนเทศ (IT Infrastructure 
& Security)                          

ร้อยละความสำเรจ็ของ          
การดำเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100   
(พัฒนาระบบ         
แลว้เสรจ็) 

ม.ค.-ธ.ค.64 ดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 50 
การดำเนินงานของการจัดซือ้ 
ระบบงานดา้นสารสนเทศ 

149.92 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

จากผลการดำเน ินงานในปี 2564 ส ่วนใหญ ่เป ็นไปตามเป ้าหมาย ซึ ่งเป ็นผลจากการเร่ง ร ัด ต ิดตาม                             
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและผู้บริหารผ่านการประชุมคณะต่างๆ เป็นรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี                
ทั้งนี้ ในระหว่างปจีากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ทำให้ธนาคารไม่สามารถลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด การพัฒนาศักยภาพลูกค้า การประชุมสัมนา ซึ่งธนาคารได้มีการปรับรูปแบบการดำเนินงานดังกล่าว             
ให้เป็น Online มากขึ้น เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2564  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพโครงสรา้งพื้นฐาน  
                   (Fundamental Capabilities)  
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ปี 2564 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 28,251 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 ของงบประมาณ            
ที่ได้รับทั้งสิ้น 

จำแนกตามรายจ่ายดำเนินงาน-รายจ่ายลงทุน 

 
หมายเหตุ   ม.ค.-ธ.ค. มีการจัดสรรงบสำรองไปดำเนินการเป็นรายจ่ายดำเนินงานและรายจ่ายลงทุน เป็นเงิน 169 ล้านบาท  

 

จำแนกตามรายจ่ายขั้นต่ำและภารกิจพื้นฐาน งานรองรับยุทธศาสตรแ์ละงานรองรับการดำเนินธุรกิจธนาคาร 

 
 

 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 
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