แผนยุทธศาสตร์
ปี 2560-2564
(ทบทวนปี 2560)
แผนปฏิบตั ิการ ปี 2561

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

SMART Goals

คุณภาพสินทรัพย์
อยู่ในระดับที่ดี

มีความมั่นคง
ทางการเงิน

เป็นผู้นาสินเชื่อ
ด้านที่อยู่อาศัย

เป็นองค์กรที่คน
อยากเข้าทางาน

มีธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบ
มีนวัตกรรม และ ต่อสังคมและ
การบริการที่เป็นเลิศ
สิ่งแวดล้อม
ในระดับแนวหน้า

ผู้นาสินเชื่อ
ผู้บริหารและพนักงาน
ด้านที่อยู่อาศัย
มีสมรรถนะสูง
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
ปานกลาง

การบริการ
ที่เป็นเลิศ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความเชื่อมั่น

3

Strategy 2561
การสร้างความเข้มแข็งทางการเง6น
เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
(Strong Financial Results for
Sustainability)

เพิ่มประสิทธิภาพในการบร6หารจัดการสินทรัพย์และหนีส้ ิน ให้มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม บร6หารต้นทุนการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงขยายสินเชื่อที่มีคุณภาพ ควบคู่
ไปกับการบร6หารจัดการหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข8้น โดยกาหนดแนวทาง
ป้องกันไม่ให้สินเชื่อเป็น NPLs และกาหนดมาตรการในการบร6หารสินเชื่อด้อยคุณภาพที่เคร่งครัด

S2

การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ เง6นฝาก และ
ลูกค้ากลุ่ม Digital (Market Leader)

มุ่งเน้นขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อย (Social Solution) ซึ่งเป็นลูกค้า
ตามพันธกิจหลักของธนาคาร ให้เข้าถึงสินเชื่อของธนาคารที่มีต้นทุนดอกเบี้ยต่า และกลุ่มลูกค้า
ผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูง (Business Solution) เพื่อสร้างรายได้ให้กับธนาคาร ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ
รวมถึงมุ่งเน้นการระดมทุนในต้นทุนที่เหมาะสม โดยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เง6นฝากออมทรัพย์
ในรูปแบบต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ

S3

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของธนาคาร
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(A+ Leaders and Staff)

พัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากร ให้มี Digital Literacy ส่งเสร6มให้พนักงานมีวัฒนธรรม
การทางานในรูปแบบ Digital รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบร6หารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร
เพื่อเพิ่มผลิตภาพและข7ดความสามารถของพนักงาน ให้สามารถปรับตัวพร้อมทางานร่วมกับ
เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข8้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

S1

S4

พัฒนานวัตกรรม และยกระดับการบร6การ
เพื่อให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือ (Reliable,
Innovative and Delight, Operation
and service)

นาเทคโนโลยีมาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีความรวดเร็ว ลดความยุ่งยาก และ
ลดต้นทุน พัฒนาระบบการให้บร6การในรูปแบบใหม่ๆ ทีค่ รอบคลุมบร6การหลักของธนาคารแบบครบวงจร
เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารได้รับบร6การที่สะดวก รวดเร็วข8้น รวมถึงพัฒนาระบบงานสาคัญของธนาคาร
ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง และการขยายตัวของธุรกิจและบร6การรูปแบบใหม่
รวมถึงส่งเสร6มสภาพแวดล้อมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กร
มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบร6การให้เป็นที่ยอมรับ รวมถึงหา
Partner ใหม่ๆ เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรม สร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจให้แก่ธนาคาร

S5

สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Good Governance and CSR)

สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาล โดยสร้างจ6ตสานึก และค่านิยม ให้คนในองค์กรปฏิบัติงานและ
บร6หารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมถึงสร้างองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้ความรู้ทางการเง6น
และจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ

แผนงาน/โครงการ 2561

Strategy

S1
S2

แผนงาน/โครงการ

การสร้างความเข้มแข็งทางการเง6น
เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
(Strong Financial Results for Sustainability)

• แผนบร6หารจัดการ NPL
• แผนบร6หารจัดการ NPA

การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ เง6นฝาก และ
ลูกค้ากลุ่ม Digital (Market Leader)

•
•
•
•
•

S3

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของธนาคารให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง (A+ Leaders and Staff)

S4

พัฒนานวัตกรรม และยกระดับการบร6การเพื่อให้
องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือ (Reliable, Innovative
and Delight, Operation and service)

S5

สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Good Governance and CSR)

โครงการ Mortgage Insurance
โครงการ Reverse Mortgage
โครงการขยายสินเชื่อกลุ่ม Social
โครงการขยายสินเชื่อกลุ่ม Business
โครงการสลากออมทรัพย์ ธอส.

• โครงการส่งเสร6มและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับ Digital Service
• โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เสร6มสร้างความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อและ
การเง6น
• โครงการ Intelligence Leader
• โครงการการพัฒนาช่องทางการรับชาระหนี้เง6นกู้ (Payment Gateway)
• โครงการการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในธนาคาร (Big Data
Management)
• โครงการจัดหาระบบ CBS และ Loan Origination ใหม่
• โครงการจัดซื้อระบบและว่าจ้างบร6การบารุงรักษาระบบงานทีร่ องรับการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน IFRS 9 พร้อมที่ปร8กษาบร6หารโครงการ IFRS
โดยว6ธีพิเศษ
• โครงการ Fraud Management
• โครงการ Financial Literacy

แผนงาน/โครงการ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางการเง6น เพื่อความยั่งยืนขององค์กร (Strong Financial Results for Sustainability)
แผนงาน/โครงการ
1. แผนบริหารจัดการ NPL

ตัวชี้วัด: จานวน Gross NPL ณ สิ้นปี
เป้าหมาย: 44,658 ล้านบาท

2. แผนบริหารจัดการ NPA

ตัวชี้วัด: จานวน NPA ที่ถือครองเกิน 10 ปีที่ขายได้
เป้าหมาย: 44,658 ล้านบาท

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

กาหนดรูปแบบ Application

เม.ย.

พ.ค.

ก.ค.

พัฒนา NPL Mobile Application

มหกรรมขายทอดตลาด

กาหนดรูปแบบ
Application

มิ.ย.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

 ใช้งานได้ พ.ย.61

พัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลคดีกับสานักงานทนายความ

พัฒนา NPA Mobile Application

 ใช้งานได้ มิ.ย.61

แผนงาน/โครงการ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ เง6นฝาก และลูกค้ากลุ่ม Digital (Market Leader)
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการ Mortgage Insurance (MI)
ตัวชี้วัด: ร้อยละการดาเนินงานตามแผน
เป้าหมาย: 100%
(ได้รับผลการพิจารณาการจัดตัง้
บริษัทฯ จากกระทรวงการคลัง)
2. โครงการ Reverse Mortgage
ตัวชี้วัด: จานวนวันนาเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
นับจากวันที่กฎหมายผ่านสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว
เป้าหมาย: 30 วัน
3. โครงการขยายสินเชื่อกลุ่ม Social
ตัวชี้วัด: จานวนสินเชื่อปล่อยใหม่กลุ่ม Social
เป้าหมาย: 75,567 ล้านบาท

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

แก้ ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

เสนอ กระทรวงการคลัง เพื่อ
พิจารณาการจัดตั้งบริษัท MI

เสนอ คกก.ธนาคาร
เพื่อขอจัดตั้งบริษัท MI

กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดการจัดตั้งบริษัท

แก้ ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คกก.ที่เกี่ยวข้องพิจารณาหลักเกณฑ์ ทดสอบระบบ IT
และศึกษางานวิจัยเรื่อง RM
และเงือ่ นไขสินเชื่อโครงการ RM รองรับการให้สินเชื่อ RM

 พร้อมให้บร6การ ก.ย.61
เสนอกระทรวงการคลัง
และ ธปท.พิจารณา

วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้ากลุ่ม Social
จัดทาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขผลิตภัณฑ์
ประชาสัมพันธ์ ออกบูธ จัด Promotion และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการทาการตลาดเชิงรุก
ติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนงาน/โครงการ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ เง6นฝาก และลูกค้ากลุ่ม Digital (Market Leader)
แผนงาน/โครงการ
4. โครงการขยายสินเชื่อกลุ่ม Business
ตัวชี้วัด: จานวนสินเชื่อปล่อยใหม่
กลุ่ม Business
เป้าหมาย: 113,351 ล้านบาท
5. โครงการสลากออมทรัพย์ ธอส.
ตัวชี้วัด: ระยะเวลาดาเนินการออกสลาก
ออมทรัพย์ หลังจากที่กฎหมาย
ผ่านสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.)แล้ว
เป้าหมาย:ภายใน 9 เดือน

ม.ค.

ก.พ.

วิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์
และจัดทาหลักเกณฑ์
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

จัดเตรียม สื่อสาร
จัดทาหลักเกณฑ์
ระบบ
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
และทดสอบ และรายงาน และทดสอบระบบ
ระบบ
ผลผลิตภัณฑ์

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

สื่อสาร
จัดทาหลักเกณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
และรายงาน และทดสอบระบบ
ผลผลิตภัณฑ์

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

สื่อสาร
ผลิตภัณฑ์
และรายงาน
ผลผลิตภัณฑ์

จัดซื้อ จัดจ้างและตรวจรับระบบสลากออมทรัพย์
เตรียมความพร้อม และบริหารจัดการในด้านต่างๆ รวมถึงการกาหนดแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การจัดทาระเบียบปฏิบัติงาน และการกาหนดตัวชี้วัด
ดาเนินการขายสลากออมทรัพย์ ธอส.
และประเมินผลโครงการ

แผนงาน/โครงการ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของธนาคารให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง (A+ Leaders and Staff)
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับ Digital Service
ตัวชี้วัด: ร้อยละของการปิด Digital Competency Gap
เป้าหมาย: ร้อยละ 20

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

กาหนดกรอบการพัฒนา Digital Literacy
พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถด้าน Digital และทักษะการปรับปรุงกระบวนการทางาน
ส่งเสริมการนา Digital Literacy มาปรับปรุงกระบวนงาน

ประเมินผลจากการทา Process Improvement

2. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ
ด้านสินเชื่อและการเงิน
ตัวชี้วัด: 1. ร้อยละของระดับ Operation ที่ได้รับการ
พัฒนาและสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ร้อยละของระดับManagement ที่ได้รับการ
พัฒนา และสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าหมาย: 1. ร้อยละ 30
2. ร้อยละ 50
3. โครงการ Intelligence Leader
(มูลค่าโครงการ : ไม่มี)
ตัวชี้วัด: ร้อยละของตาแหน่งว่างที่ถูกทดแทนด้วยบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง
เป้าหมาย: ร้อยละ 75

จัดทา Knowledge Mapping
พัฒนาบุคลากรสินเชื่อและการเงิน
นาผลประเมินการอบรมมาทบทวน/ปรับหลักสูตร
ติดตามการนาความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงาน

พัฒนาและอบรมผู้มีศักยภาพ
จัดทาโครงการนวัตกรรมรายบุคคล
วิเคราะห์ผลการประเมินผู้มีศักยภาพ
ติดตามการนาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้
ประเมินภาวะผู้นา 360 เพื่อนาไปจัดทา IDP

แผนงาน/โครงการ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรม และยกระดับการบร6การเพื่อให้องค์กรเป็นทีน่ ่าเชื่อถือ (Reliable, Innovative and Delight, Operation and service)
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการ Payment Gateway
ตัวชี้วัด: จานวนธุรกรรมผ่านช่องทาง
ที่พัฒนาขึ้นต่อจานวนธุรกรรม
ที่มาชาระเงินกู้ที่สาขา
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 30
2. โครงการ Big Data Management
(มูลค่าโครงการ 182.23 ล้านบาท)
ตัวชี้วัด: 1. ระดับความสาเร็จในการดาเนิน
โครงการ Big Data ตาม
แผนงานที่วางไว้
2. จานวนผลิตภัณฑ์ หรือ
กระบวนการใหม่ ที่ได้รับ
การพัฒนา/ปรับปรุงโดยใช้
Big Data หรือจานวน New
Business Model
ค่าเป้าหมาย: 1. ร้อยละ 100
2. 1 ผลงาน
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ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและลงนามในสัญญา
ติดตั้ง / พัฒนา / ทดสอบ / ตรวจรับระบบ
ส่งเสริมการทาธุรกรรมชาระหนี้เงินกู้ผ่านช่องทางที่พัฒนาขึ้น

กาหนดแหล่งที่มาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทาแผนการพัฒนาฐานข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการรายพื้นที่
ออกผลิตภัณฑ์และประเมินผลการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรม และยกระดับการบร6การเพื่อให้องค์กรเป็นทีน่ ่าเชื่อถือ (Reliable, Innovative and Delight, Operation and service)
แผนงาน/โครงการ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

3. โครงการระบบ CBS และ Loan
Origination
ตัวชี้วัด: ร้อยละความสาเร็จตามแผนงาน
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 100 (พัฒนาระบบแล้วเสร็จ)

ออกแบบและพัฒนาระบบ

4. โครงการจัดหาระบบ IFRS
ตัวชี้วัด: ร้อยละความสาเร็จตามแผนงาน
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 100 (พัฒนาระบบแล้วเสร็จ)

คาเนินการจัดจ้าง
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ทดสอบระบบและโอนย้ายข้อมูล

ติดตั้งระบบและอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทา Gap Analysis และแนวทางการพัฒนาระบบ
จัดทาและพัฒนาแบบจาลองด้านบริหารความเสี่ยง
ติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์

แผนงาน/โครงการ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Good Governance and CSR)
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการ Fraud Management
ตัวชี้วัด: 1. จานวนเงื่อนไข (Rules) ที่สามารถ
ตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัย ในระบบ
ฐานข้อมูลต่างๆ ของธนาคาร
2. ขั้นตอนการดาเนินงานที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุทุจริตซ้า
ค่าเป้าหมาย: 1. 5 เงื่อนไข
2. 2 ขั้นตอน

2. โครงการ Financial Literacy
ตัวชี้วัด: จานวนผู้ออมเงินต่อเนื่องอย่างน้อย
3 เดือน
ค่าเป้าหมาย: 10,000 ราย
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กาหนดหลักเกณฑ์ และระดับการตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัยจากระบบงานหลัก
พัฒนาโปรแกรมเพื่อตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัย
พัฒนาฐานข้อมูลและเงื่อนไขการตรวจจับจากบุคคลภายนอกในระบบATMและ Internet Banking
เฝ้าระวัง/ตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัย
ติดตามผล และสรุปรายงานทุกเดือน

จัดทาแผนการพัฒนาความรู้ทางด้านการเงินให้กับลูกค้า
พัฒนาหลักสูตรการวางแผนทางการเงิน
ออกผลิตภัณฑ์และcampaign ส่งเสริมการออม
พัฒนาระบบ Mobile Deposit

ดาเนินการพัฒนาความรู้ตามแผนฯ ให้กับลูกค้า
เปิดบัญชีและระดมเงินออมผู้เข้ารับการอบรม
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พ.ย.

ธ.ค.

