แผนยุทธศาสตร์
ปี 2560-2564
แผนปฏิบตั ิการ ปี 2560

2

พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม
พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ธนาคารที่ดีที่สุด สาหรับการมีบ้าน
The Best Housing Solution Bank

Good Governance
ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล

Innovative Thoughts
สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่

Value Teamwork
ร่วมใจทางาน

Excellent Services
บริการเป็นเลิศ

3

SMART Goals

คุณภาพสินทรัพย์
อยู่ในระดับที่ดี

มีความมั่นคง
ทางการเงิน

เป็นผู้นาสินเชื่อ
ด้านที่อยู่อาศัย

เป็นองค์กรที่คน
อยากเข้าทางาน

ผลประเมินด้าน CG
มีนวัตกรรม และ
โดย ธปท. อยู่ใน
การบริการที่เป็นเลิศ
ระดับแนวหน้า

ผู้นาสินเชื่อ
ผู้บริหารและพนักงาน
ด้านที่อยู่อาศัย
มีสมรรถนะสูง
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
ปานกลาง

การบริการ
ที่เป็นเลิศ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความเชื่อมั่น
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Strategy 2560

S1

การสร้างความเข้มแข็งทางการเง6น
เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
(Strong Financial Results for
Sustainability)

สร้างความมั่นคงของเง6นกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง และรักษาการเติบโตของสินทรัพย์
เพื่อความเข้มแข็งทางการเง6นและความยั่งยืนของธนาคาร โดยขยายฐานสินเชื่อที่มีคุณภาพ และ
บร6หารจัดการหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข8้น ทั้งกาหนดแนวทาง
ป้องกันไม่ให้สินเชื่อเป็น NPLs และกาหนดมาตรการในการบร6หารสินเชื่อด้อยคุณภาพที่เคร่งครัด

S2

การขยายฐานสินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปานกลาง
(Social and Business Solution)

ขยายโอกาสการเข้าถึงสินเชือ่ ที่อยู่อาศัย สาหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง (Being Social
Solution Bank) โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบร6การสาหรับกลุ่มลูกค้ารายได้น้อยและปานกลาง
รวมถึงจัดทาโครงการ ธอส.โรงเร7ยนการเง6น เพื่อให้ความรู้ทางการเง6น (Financial Literacy)
เตร7ยมความพร้อมทางการเง6นให้กับลูกค้า สร้างว6นัยการออมเง6น

S3

การเสร6มสร้างและพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ให้มีสมรรถนะสูง (A+ Leaders and Staff)

ปรับปรุงระบบการบร6หารทรัพยากรบุคคลให้สนับสนุนยุทธศาสตร์ธนาคาร (HR Transformation
for GHB Strategy) พัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวพร้อมทางานร่วมกับเทคโนโลยี รวมถึงการรักษาระดับ
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร การรักษาพนักงานที่มีศักยภาพไว้กับองค์กร

S4

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม รวมถึง
ยกระดับการบร6การและการบร6หารจัดการ
เพื่อให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือ
(Reliable, Innovative and Delight
Product, Operation and service)

ส่งเสร6มสภาพแวดล้อมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบร6การให้เป็นที่ยอมรับ ปรับปรุงระบบงานหลัก
และระบบงาน Back Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และยกระดับการให้บร6การ
สูค่ วามเป็นเลิศ รวมถึงเพื่อเตร7ยมพร้อมสู่การให้บร6การแบบดิจ6ทัล (Digital Services)

S5

การเสร6มสร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Good Governance and CSR)

สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาล โดยสร้างจ6ตสานึก และค่านิยม ให้คนในองค์กรปฏิบัติงานและ
บร6หารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมถึงสร้างองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรมตอบแทน
สังคมในรูปแบบต่างๆ ควบคู่กับการดาเนินงานตามพันธกิจหลักของธนาคาร
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แผนงาน/โครงการ 2510
Strategy

แผนงาน/โครงการ

S1

การสร้างความเข้มแข็งทางการเง6น เพื่อความยั่งยืน
ขององค์กร (Strong Financial Results for
Sustainability)

• แผน SLIM NPL

S2

การขยายฐานสินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปานกลาง
(Social and Business Solution)

• โครงการ Mortgage Insurance
• โครงการสินเชื่อสาหรับ Social Solution
• โครงการ ธอส. โรงเร7ยนการเง6น

S3

การเสร6มสร้างและพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ให้มีสมรรถนะสูง (A+ Leaders and Staff)

• โครงการ GHB Smart Transition
• โครงการ High Engagement

S4

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม รวมถึงยกระดับ
การบร6การและการบร6หารจัดการเพื่อให้องค์กรเป็นที่
น่าเชื่อถือ (Reliable, Innovative and Delight
Product, Operation and service)

S5

การเสร6มสร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Good Governance and CSR)

•
•
•
•
•
•
•

โครงการ Internet & Mobile Banking
โครงการติดตั้งเคร9่อง Loan Repayment Machine (LRM)
โครงการ Smart Receipt
โครงการจัดหาระบบ CBS และ Loan Origination ใหม่
โครงการจัดหาระบบ ERP และระบบ HR
โครงการจัดหาระบบ IFRS
โครงการแผนสารองฉุกเฉินในการเปลี่ยน Hardware และ Software ที่จาเป็น
สาหรับระบบ CBS (Finacle)
• โครงการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก

• โครงการถ่ายทอดกระบวนการ CG สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร
• โครงการ ธอส.สร้างบ้านสร้างสุข เพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้/ ด้อยโอกาส
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แผนงาน/โครงการ 2510
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางการเง6น เพื่อความยั่งยืนขององค์กร (Strong Financial Results for Sustainability)
โครงการ
1. แผนงาน SLIM NPL
ตัวชีวัด: % Gross NPL
เป้าหมาย: 4.86%

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

พัฒนา Application สาหรับการแจ้งเตือนการชาระหนี้ให้ลูกค้าใหม่
นาระบบมาใช้ในการแจ้งเตือนการชาระหนี้ให้ลูกค้าใหม่ผ่าน SMS
จัดมหกรรมขายทอดตลาด
ครั้งที่ 1 - 3

ครั้งที่
4-5

จัดประเภททรัพย์ NPA และกาหนดแนวทางการจาหน่ายทรัพย์
ทาการตลาดเชิงรุกในการขายทรัพย์ NPA ที่ถือครองเกิน 5 ปี

ครั้งที่ 6

ครั้งที่
7-8
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แผนงาน/โครงการ 2510
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายฐานสินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปานกลาง (Social and Business Solution)
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการ Mortgage Insurance

ตัวชีวัด: จัดตั้งบริษัทรับประกันความเสีย่ ง
สินเชื่อ (MI)
เป้าหมาย: นาเสนอกระทรวง การคลังเพื่อพิจารณา
จัดตั้งบริษัทรับประกันความเสี่ยงสินเชื่อ

2. โครงการสินเชือ่ สาหรับ Social Solution
ตัวชีวัด: สัดส่วนจานวนลูกค้าสินเชื่อ
กลุ่ม Social Solution
เป้าหมาย: ไม่ต่ากว่าร้อยละ 55

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนด Business Model และโครงสร้างบริษัท
กาหนดโครงสร้างและอัตรากาลังบุคลากร
นาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง และกระทรวงการคลังพิจารณา
วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้ากลุ่ม Social

จัดทาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการการตลาดพิจารณาผลิตภัณฑ์และแนวทางทาตลาดที่เหมาะสม
ประชาสัมพันธ์ ออกบูธ จัด Promotion และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการทาการตลาดเชิงรุก
ประเมินผลโครงการ

3. โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน

ตัวชีวัด: ร้อยละของจานวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการที่มายื่นขอสินเชื่อธนาคาร
เป้าหมาย: ร้อยละ 10

วางแนวทางและกาหนดรูปแบบกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย
กาหนดขั้นตอนปฏิบัติงานของกลุ่มสาขา และการรายงานผล
ประชาสัมพันธ์ และดาเนินกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย
ประเมินผลโครงการ
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แผนงาน/โครงการ 2510
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสร6มสร้างและพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีสมรรถนะสูง (A+ Leaders and Staff)
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการ GHB Smart Transition

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ทบทวน Functional Competency

ตัวชีวัด: ร้อยละของพนักงานที่ผ่านตามเกณฑ์
Success Profile (HIP และ Smart
Leader)
เป้าหมาย: ทา Success Profile 100%

กาหนด Successor Qualification
พัฒนาและคัดเลือกผู้สืบทอดตาแหน่ง
สร้าง GHB Intelligent Leaders Model
นาผลประเมินมาพิจารณาขึ้นตาแหน่ง

2. โครงการ High Engagement
ตัวชีวัด: Engagement Score
เป้าหมาย: 4.70 คะแนน

นาผลประเมิน Engagement มาทาแผนปรับปรุงรายฝ่ายงาน
ทา Career Path Development
เริ่มโครงการ High Potential Management

เริ่มโครงการ Smart Leader
ประเมิน Employee Engagement
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แผนงาน/โครงการ 2510
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม รวมถึงยกระดับการบริการและการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือ
(Reliable, Innovative and Delight Product, Operation and service)
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการ Internet & Mobile Banking

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ขออนุญาตต่อ ธปท. ในการให้บริการลูกค้าทั่วไป
Go-live ระบบ

2. โครงการติดตัง้ เครือ่ ง Loan Repayment
Machine (LRM)

Phase 1 ติดตั้งจานวน 10 เครื่อง

3. โครงการ Smart Receipt

ตั้งคณะทางานพัฒนาระบบ SMART Receipt

จัดทา TOR จัดซื้อ LRM Phase 2
จานวน 80 เครื่อง ดาเนินการจัดซื้อ

ตัวชีวัด: จานวนรายการรับชาระหนีผ้ ่านเครื่อง LRM
เป้าหมาย: จานวน 76,000 รายการ

ตัวชีวัด: จานวนใบเสร็จที่สง่ ให้ลูกค้าลดลงต่อเดือน
เป้าหมาย: เดือนละ 2,000 ฉบับ

จัดทาระเบียบ/คู่มือปฏิบัติงาน
พัฒนา/ทดสอบระบบ

ตัวชีวัด: จัดหา/พัฒนาระบบ CBS แล้วเสร็จตาม
แผนงาน
เป้าหมาย: บริษัทที่ได้รับอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างพัฒนา
ระบบได้ตามแผน

ธ.ค.

พัฒนาระบบ IT เพื่อการตรวจจับข้อมูลระบบ ATM & Internet Banking

ตัวชีวัด: ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
เป้าหมาย: เปิดให้บริการภายในเดือน พ.ย. 2560

4. โครงการจัดหาระบบ CBS และ Loan
Origination ใหม่

พ.ย.

ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา
ติดตั้ง / ทดสอบ / ตรวจรับระบบ

เปิดให้บริการ
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แผนงาน/โครงการ 2510
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม รวมถึงยกระดับการบริการและการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือ
(Reliable, Innovative and Delight Product, Operation and service)
แผนงาน/โครงการ
5. โครงการจัดหาระบบ ERP และระบบ HR

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ออกแบบระบบ

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ติดตั้ง / พัฒนา / ทดสอบ / ตรวจรับระบบ

ตัวชีวัด:จัดหา/พัฒนาระบบ ERP แล้วเสร็จตาม
แผนงาน
เป้าหมาย: บริษัทพัฒนาระบบได้ตามแผน

6. โครงการจัดหาระบบ IFRS

ติดตั้งและพัฒนาระบบ
Go-live ระบบ

ตัวชีวัด:จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลักได้ตาม
แผนงาน
เป้าหมาย: ดาเนินการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ได้ตามแผน

ดาเนินการก่อสร้าง
ติดตั้งงานระบบ
ทดสอบพร้อมใช้งาน

พ.ย.

ธ.ค.

อบรมผู้ใช้งานและ
จัดเตรียมข้อมูลขึ้นระบบ

ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทาสัญญา

ตัวชีวัด:จัดหาและติดตั้ง HW, SW แล้วเสร็จ
ตามแผนงาน
เป้าหมาย: ดาเนินการจัดหาและติดตั้ง HW, SW
ได้ตามแผน

8. โครงการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก

ต.ค.

ขออนุมัติหลักการและแต่งตั้งคณะทางาน

ตัวชีวัด: จัดหาบริษัท
เป้าหมาย: ดาเนินการจัดหาบริษัทได้ตามแผน

7. โครงการแผนสารองฉุกเฉินในการเปลี่ยน
Hardware และ Software ที่จาเป็นสาหรับ
ระบบ CBS (Finacle)

ก.ย.
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แผนงาน/โครงการ 2510
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสร6มสร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Good Governance and CSR)
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการถ่ายทอดกระบวนการ CG
สู่การปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรมทัว่ ทั้งองค์กร
ตัวชีวัด: คะแนนประเมิน การจัดลาดับ
ด้านธรรมาภิบาล (ธปท.Rating)
เป้าหมาย: พอใช้

2. โครงการ ธอส.สร้างบ้านสร้างสุข
เพื่อผู้สงู อายุที่ยากไร้/ ด้อยโอกาส
ตัวชีวัด:จานวนบ้านทีส่ ร้างให้ผู้สูงอายุที่ยากไร้/
ด้อยโอกาสทุกพื้นที่ทเี่ ป็นทีต่ ั้งของ
สานักงานเขตของธนาคาร
เป้าหมาย: 21 หลัง

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ทบทวนนโยบาย CG ธนาคาร
จัดทาคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
Deploy แนวทาง CG ธนาคารสู่พนักงานทุกระดับ
อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

สารวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่
ติดต่อพันธมิตรในการก่อสร้าง
ดาเนินการก่อสร้าง
ส่งมอบ

ประเมินผลผ่านระบบ
E-Learning

