การประเมินผลการดําเนินงานตามบันทึกข้ อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
(แบ่งการเปิ ดเผยเป็ น 3 หัวข้อ)
• กรอบการประเมินผลการดําเนินงานรั ฐวิสาหกิจ
• คะแนนผลประเมินผลการดําเนินงานรั ฐวิสาหกิจ
• คะแนนผลประเมินตามระบบ SEPA

• กรอบการประเมินผลการดําเนินงานรั ฐวิสาหกิจ
เกณฑ์ การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
1. ผลการประเมินกระบวนการตามระบบ SEPA

นํา& หนัก
(ร้ อยละ)
50 (-20)

ผลการประเมินกระบวนการตามหมวด 1-6 ของระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (SEPA)

2. ภารกิจตามยุทธศาสตร์

0 (+20)

ผลการดําเนินงานตามนโยบายภาครัฐในการตอบสนองต่อเป้ าหมาย
ของประเทศและเป้ าหมายของกรอบยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี

3. ผลลัพธ์ (Result)
ผลการดําเนินงานที6สาํ คัญทังด้
8 านการเงินและด้ านที6ไม่ใช่การเงิน ซึง6
เป็ นผลลัพธ์ตามวิสยั ทัศน์ ภารกิจ/ พันธกิจ แนวนโยบายผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ (SODs) และนโยบายที6รัฐวิสาหกิจได้ รับมอบหมาย

50

• คะแนนผลประเมินผลการดําเนินงานรั ฐวิสาหกิจ

คะแนน
5.00

คะแนนผลประเมินผลการดําเนินงานรั ฐวิสาหกิจ
4.3617

4.4810

4.5516

2559

2560

4.00
3.00
2.00
1.00
2558

 ข้ อ เสนอแนะของคณะอนุ ก รรมการจัด ทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงฯ จากการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน
รัฐวิสาหกิจ ประจําปี บัญชี 2560
ปี 2560 ธอส. มีผลงานที6 โดดเด่น ในเรื6 อ งสิน เชื6 อที6อยู่อ าศัยที6 ดีกว่ าเป้ าหมายมากทัง8 ในมิติ Social และ
Business รวมถึงบริหารคุณภาพหนี 8ได้ ลดลงดีกว่าเป้ าหมาย อย่างไรก็ตาม การเติบโตของสินเชื6อปล่อยใหม่
จากปี ก่อนสูงถึง 17% ซึง6 มากกว่าอัตราการเติบโตของภาพรวมทั 8งระบบ จึงควรระมัดระวังเรื6 องคุณภาพหนี 8ด้ วย
ธอส. ควรมีการศึกษาวิจยั เพื6อจัดทําฐานข้ อมูลความต้ องการที6อยูอ่ าศัยผู้มีรายได้ น้อย ควบคู่กับการวิเคราะห์
Supply โดยวิเคราะห์แยกตามรายพื น8 ที6 รายอาชีพ รวมทังจั
8 ดทํามาตรการส่งเสริ มในเชิงรุ ก เพื6อให้ กลุ่มผู้มี
รายได้ น้อยมีโอกาสมีที6อยูอ่ าศัยได้ มากขึ 8น
เนื6องจาก ธอส. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ Core Banking System และเพิ6มช่องทาง Digital Service มากขึ 8น
ประกอบกับ ธอส. มีสาขาไม่มาก เมื6อเทียบกับ ธนาคารพาณิ ชย์ จึงเป็ นความท้ าทายของ ธอส. ที6ต้องเร่ ง
ปรับตัวให้ ทนั ต่อการเปลีย6 นแปลงและการแข่งขัน

• คะแนนผลประเมินตามระบบ SEPA

คะแนน
400
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คะแนนผลประเมินตามระบบ SEPA
333.50

345.50

353.75
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 ข้ อสังเกตของจากการประเมินผลตามระบบ SEPA ประจําปี บัญชี 2560
ธอส. ควรมีการเพิ6มการวิเคราะห์ข้อเท็จจริ ง (Fact Based) จากผลประเมินตัวชี 8วัดกระบวนการทํางานหรื อ
ผลสํารวจในปี ที6ผ่านมา ความต้ องการและความคาดหวังของลูกค้ าและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผลการวิเคราะห์
Gap เมื6อเทียบกับคู่เทียบ คู่แข่ง หรื อ Best Practice รวมทังทิ
8 ศทางยุทธศาสตร์ ขององค์กร ตลอดจนองค์
ความรู้ และนวัตกรรมมาใช้ ในการปรั บ ปรุ งกระบวนการทํ า งานอย่า งต่อ เนื6 อ ง นอกจากนี 8 การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทํางานควรมุง่ เน้ นการปรับปรุ งที6สอดคล้ องกับข้ อกําหนดที6สําคัญหรือตัวชี 8วัดกระบวนการโดยตรง
และเห็นผลลัพธ์ที6ดีขึ 8นในระดับที6มนี ยั สําคัญ
ธอส. ควรเร่ งดําเนินการพัฒนาระบบ Core Banking System (CBS) ซึ6งเป็ นระบบงานที6เป็ นหัวใจหลักของ
ธนาคาร เพื6อให้ สามารถรองรับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที6มีความยืดหยุ่น และให้ ทนั ต่อ
ความต้ องการและความคาดหวังของลูกค้ าที6เปลี6ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และทันต่อการแข่งขันในตลาด
ธอส. ควรมีการเพิ6มผลิตภัณฑ์และบริ การที6เป็ น Digital Service และมีการบริ หารการตลาดผ่านช่องทาง
Digital Marketing ให้ ครบวงจรในเชิงรุ กมากขึ 8น เพื6อให้ ลกู ค้ าสามารถเข้ าถึงบริ การของธนาคารได้ สะดวก
ทุกที6ทกุ เวลาทุกอุปกรณ์ และทันต่อการแข่งขัน
ธอส. อยู่ระหว่างการ Transform องค์กรไปสู่ Digital Banking จึงจําเป็ นต้ องมีการพัฒนาหรื อยกระดับขีด
ความสามารถของบุคลากรให้ ทนั ต่อการเปลี6ยนแปลง รวมถึงการสรรหาบุคลากรที6มีความเชี6ยวชาญเฉพาะด้ าน

