ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2513
Strategic Objective (SO) 1 ขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัย และมีต้นทุนทางการเง6นที่เหมาะสม
แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. โครงการขยายฐานสินเชือ่ ปล่อยใหม่
กลุม่ ลูกค้า Social

ร้อยละความสาเร็จของ
การขยายฐานสินเชื่อปล่อยใหม่
กลุ่มลูกค้า Social

ร้อยละ 100

ผลการดาเนินงาน
ณ 30 มิถุนายน 2513
ร้อยละ 74

2. โครงการขยายฐานสินเชือ่ ปล่อยใหม่
กลุม่ ลูกค้า Business

ร้อยละความสาเร็จของ
การขยายฐานสินเชื่อปล่อยใหม่
กลุ่มลูกค้า Business

ร้อยละ 100

ร้อยละ 32

ร้อยละความสาเร็จของ
ผลิตภัณฑ์เง6นฝากรายย่อย
สาหรับกลุ่มคนทางาน

ร้อยละ 100

จัดทาผลิตภัณฑ์เง6นฝากและ
ทาการตลาดแบบ Cross Selling กับ
กลุ่มลูกค้าสวัสดิการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างเตร7ยมความพร้อมเปิดให้บร6การ

3. โครงการเง6นฝากรายย่อย
สาหรับกลุม่ คนทางาน

Strategic Objective (SO) 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบร6หารสินเชื่อคงค้าง
แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์
1. โครงการ SM Management

2. โครงการ Virtual NPL
Management

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ณ 30 มิถุนายน 2563

ร้อยละความสาเร็จของ
SM Management

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละความสาเร็จของ
Virtual NPL Management

ร้อยละ 100
(พัฒนาระบบแล้วเสร็จ)

ร้อยละ 15
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Strategic Objective (SO) 3 ยกระดับงานสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์
1. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับ
การเปลีย่ นแปลงด้าน Digital

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ร้อยละความสาเร็จของ
การพัฒนาบุคลากรรองรับ
การเปลี่ยนแปลงด้าน Digital

ร้อยละ 100
(1. อัตราการจัดหลักสูตร
ผ่านระบบ Learning
System เพิ่มข8้นร้อยละ 40
เมื่อเทียบกับปี 2512)
(2. ร้อยละของพนักงาน
ที่ปิด Digital Competency
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

ผลการดาเนินงาน
ณ 30 มิถุนายน 2563
 อยู่ระหว่างทบทวนสมรรถนะ
ด้านดิจ6ทัล (Digital Competency)
ที่ได้รับจากมหาว6ทยาลัยหอการค้าไทย
 อยู่ระหว่างทบทวนและออกแบบ
รายละเอียดหลักสูตรการเร7ยนรู้
ผ่านระบบ e-Learning ต่างๆ
ตามแผนพัฒนาบุคลากรรองรับ
Digital Service ของธนาคาร

(3. สัดส่วนผู้เร7ยนหลักสูตร
ผ่านระบบ Learning System
ที่สอบผ่าน (คะแนนสอบ
เกินกว่าร้อยละ 30)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30)
2. โครงการปรับกระบวนการเปิดบัญชี
เง6นฝากให้เป็น Digital Service

ร้อยละความสาเร็จของ
การพัฒนาและติดตั้งระบบ

ร้อยละ 100
(พัฒนาและติดตั้งระบบ
e-Application, NDID,
e-Signature ,
e-Contract แล้วเสร็จ)

ร้อยละ 39
 Phase 1 (eKYC (IAL2.3))
ดาเนินการติดตั้งระบบแล้วเสร็จและ
เร6่มใช้งานเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2512
 Phase 2 (e-Application, NDID,
e-Signature): ได้รับอนุมัติ TOR และ
ราคากลางเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2513
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Strategic Objective (SO) 4 ยกระดับการกากับดูแล โดยบูรณาการกระบวนการ GRC
ผลการดาเนินงาน
ณ 30 มิถุนายน 2513
 อยู่ระหว่างการพัฒนา
Compliance Dashboard
ระยะที่ 1 การตรวจจับการรายงาน
ธุรกรรมตามเกณฑ์ ปปง. ล่าช้า
ระยะที่ 2 การตรวจจับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ด้าน Market conduct
ระยะที่ 3 การตรวจจับการปฏิบัติตาม
เกณฑ์ด้าน Data Privacy

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. โครงการวางมาตรฐานการกากับดูแล
(Compliance Platform)

ร้อยละความสาเร็จ
ของการวางมาตรฐาน
การกากับดูแล

ร้อยละ 100

2. โครงการระบบแจ้งเตือนเพือ่ การบร6หาร
จัดการความเสีย่ งทุจร6ตด้านสินเชื่อ

ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบแจ้งเตือนเพื่อการบร6หาร
จัดการความเสี่ยงทุจร6ต
ด้านสินเชื่อ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 95
(พัฒนาชุดโปรแกรมเพื่อการคัดกรอง
กลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย
ด้านสินเชื่อในมิติความสัมพันธ์
ของปัจจัยด้านอายุ วุฒิการศึกษา รายได้
อาชีพ แล้วเสร็จ โดยข8้นระบบใช้งานและ
ติดตามในเดือนกรกฎคม 2513)

ร้อยละความสาเร็จ
ของโครงการ

ร้อยละ 100
(จานวนผู้ขอยืมเง6น
ที่มีคุณสมบัติตามที่
กาหนดได้รับเง6น
สนับสนุนเพื่อซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัย 20 ราย)

ร้อยละ 11
(จานวนผู้ขอยืมเง6น
ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดได้รับเง6น
สนับสนุนเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 43 ราย)

3. โครงการ “Bank on Bank”
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวต6
กลุม่ Unserved
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2513

หน่วย : ล้านบาท
8,728

8,164

2,638

2,593
564
งบประจา
งบประมาณปี 2513

45

งบโครงการ

รวม

จ่ายจร6ง สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2513
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