แผนยุทธศาสตร์
ปี 2510-2514
(ทบทวนปี 2513-2514)
แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2513

พันธกิจ
ว6สัยทัศน์ ธนาคารที่ดีที่สุด สาหรับการมีบ้าน
The Best Housing Solution Bank

ค่านิยม
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Strategic
Objective

SMART
Goals

SMART Goals
มีความมั่นคง
ทางการเง6น และ
คุณภาพสินทรัพย์
อยูใ่ น 3 อันดับแรก
ของ ธพ. และ SFIs ที่มี
ขนาดสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
5 อันดับแรก

SO2: เพิ่มประสิทธิภาพ
การบร6หารสินเชื่อคงค้าง

เป็นผู้นาสินเชื่อ
ด้านที่อยูอ่ าศัย
โดยมุ่งเน้นกลุ่ม
ผู้มีรายได้น้อย
และปานกลาง

SO1: ขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัย
และมีต้นทุนทางการเง6นที่เหมาะสม

พนักงาน
มีศักยภาพสูง
และมีความมุ่งมั่น
ในการทางาน

เป็นองค์กรที่มี
ธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อ
มีนวัตกรรม และ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
การบร6การที่เป็นเลิศ
อยู่ในระดับแนวหน้า

SO3 : ยกระดับงานสนับสนุน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน

SO4 : ยกระดับ
การกากับดูแล
โดยบูรณาการ
กระบวนการ GRC
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Strategy 2560-2564
SO1 ขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัย
และมีต้นทุนทางการเง6นที่เหมาะสม
ขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย (Social Solution)
ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าตามพันธกิจหลักของธนาคาร ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ
กลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูง (Business Solution)
ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลายของธนาคาร
รวมถึงมุ่งเน้นการระดมทุนจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบต่างๆ
เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เช่น เงินฝากประเภทต่างๆ
สลากออมทรัพย์ พันธบัตร เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ

SO3 ยกระดับงานสนับสนุน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
นาเทคโนโลยีมายกระดับการให้บริการลูกค้า เพื่อส่งเสริมการทาธุรกรรม
ของลูกค้าผ่าน Digital Channels นอกจากนี้ นาเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางานภายในองค์กร
รวมถึงเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของธนาคารให้บรรลุเป้าหมาย

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการบร6หารสินเชื่อคงค้าง
ยกระดับการบริหารจัดการ Port สินเชื่อให้สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่อง
ป้องกันการ Re-out , Product Re-in
ยกระดับผู้จัดการสาขาให้เป็น “Portfolio Manager”
SM: ควบคุมดูแลคุณภาพหนี้ชั้นที่ 1 ไม่ให้ตกชั้น SM และควบคุมชั้น SM
ไม่ให้ตกเป็น NPL โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการ Monitor Port
NPL: พัฒนา Platform เพื่อเป็นตัวกลางขายทรัพย์ของลูกหนี้ NPL ให้กับผู้สนใจ
NPA: เน้นการขายทรัพย์ NPA อายุมากกว่า 5 ปี

SO4 ยกระดับการกากับดูแล
โดยบูรณาการกระบวนการ GRC
ยกระดับมาตรฐานด้านกากับการปฏิบัติงานในองค์กร โดยนาเทคโนโลยีมายกระดับ
กระบวนการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
มุ่งเน้นการให้ความรูท้ างการเงินแก่ประชาชน (Financial Literacy)
สร้างวินัยการออม และเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ระบบการพิจารณาสินเชือ่ ของธนาคาร
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แผนงาน/โครงการทีส่ าคัญ ปี 2513
ขยายสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย และ
SO1
มีต้นทุนทางการเง6นที่เหมาะสม

o โครงการขยายฐานสินเชื่อปล่อยใหม่กลุ่มลูกค้า Social
o โครงการขยายฐานสินเชื่อปล่อยใหม่กลุ่มลูกค้า Business
o โครงการเงินฝากรายย่อยสาหรับกลุ่มคนทางาน
o โครงการ SM Management
o โครงการ Virtual NPL Management

SO2

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบร6หารสินเชื่อคงค้าง

SO3

ยกระดับงานสนับสนุน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน

o โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล
o โครงการปรับกระบวนการเปิดบัญชีเงินฝากให้เป็น Digital Service

SO4

ยกระดับการกากับดูแล
โดยบูรณาการ
กระบวนการ GRC

o โครงการวางมาตรฐานการกากับดูแล (Compliance Platform)
o โครงการระบบแจ้งเตือนเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตด้านสินเชื่อ
o โครงการ “Bank on Bank” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่ม Unserved
5

แผนงาน/โครงการที่สาคัญ ปี 2513
SO1 ขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัย และมีต้นทุนทางการเง6นทีเ่ หมาะสม
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการขยายฐานสินเชือ่ ปล่อยใหม่กลุ่มลูกค้า Social
ตัวชี้วัด: ร้อยละความสาเร็จของการขยายฐานสินเชื่อปล่อยใหม่
กลุ่มลูกค้า Social
เป้าหมาย: ร้อยละ 100
งบประมาณ: 205 ล้านบาท

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

พิจารณารูปแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
จัดทาหลักเกณฑ์ เง9่อนไขผลิตภัณฑ์
ประชาสัมพันธ์ และให้บร6การอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมรวบรวมปัญหาอุปสรรค

ติดตามและประเมินผล

2. โครงการขยายฐานสินเชือ่ ปล่อยใหม่กลุม่ ลูกค้า Business
ตัวชี้วัด: ร้อยละความสาเร็จของการขยายฐานสินเชื่อปล่อยใหม่
กลุ่มลูกค้า Business
เป้าหมาย: ร้อยละ 100
งบประมาณ: - ล้านบาท

3. โครงการเง6นฝากรายย่อยสาหรับกลุ่มคนทางาน
ตัวชี้วัด: ร้อยละความสาเร็จของผลิตภัณฑ์เง6นฝากรายย่อย
สาหรับกลุ่มคนทางาน
เป้าหมาย: ร้อยละ 100
งบประมาณ: - ล้านบาท

จัดทาผลิตภัณฑ์สินเชือ่ สาหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ติดตามและประเมินผล

ออกแบบผลิตภัณฑ์ / ขออนุมัติเปิดบร6การ
เตร7ยมความพร้อมก่อนเปิดให้บร6การ
เปิดให้บร6การโครงการ
ติดตามและประเมินผล

ธ.ค.

แผนงาน/โครงการที่สาคัญ ปี 2513
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการบร6หารสินเชื่อคงค้าง
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการ SM Management
ตัวชี้วัด: ร้อยละความสาเร็จของ SM Management
เป้าหมาย: ร้อยละ 100
งบประมาณ: - ล้านบาท

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ดาเนินงานศูนย์บร6หารจัดการลูกหนี้ SM และประเมินผลการติดตาม

พัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการบร6หารจัดการลูกหนี้ SM
ว6เคราะห์ผลการดาเนินงานและทบทวนปรับปรุงกลยุทธ์

2. โครงการ Virtual NPL Management
ตัวชี้วัด: ร้อยละความสาเร็จของ Virtual NPL Management
เป้าหมาย: ร้อยละ 100
งบประมาณ: 2.10 ล้านบาท

ขาย NPL ผ่านตัวกลางขายทรัพย์ (Virtual NPL)
ขออนุมัติว6ธปี ฏิบัตกิ ารโอนขายสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ NPL ให้นักลงทุนรายย่อย
ดาเนินการโอนขายสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ NPL ให้นักลงทุนรายย่อย

ติดตามและประเมินผล

ธ.ค.

แผนงาน/โครงการที่สาคัญ ปี 2513
SO3 ยกระดับงานสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลีย่ นแปลงด้าน Digital
ตัวชี้วัด: ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากร
รองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน Digital
เป้าหมาย: ร้อยละ 100
งบประมาณ: 5.00 ล้านบาท
2. โครงการปรับกระบวนการเปิดบัญชีเง6นฝากให้เป็น Digital Service
ตัวชี้วัด: ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาและติดตั้งระบบ
เป้าหมาย: ร้อยละ 100
งบประมาณ: 80.00 ล้านบาท

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ทบทวนคานิยาม Digital Competency ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร
กาหนดองค์ความรู้/ ทักษะ/ ความชานาญที่เกี่ยวข้อง
ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเร7ยนรู้
ติดตามและประเมินผลการเร7ยนรู้
และรายงานผลโครงการ

ออกแบบ / พัฒนาระบบ Customer Touch Point / e-KYC
ออกแบบ / พัฒนาระบบ e-Application/ NDID
ออกแบบ / พัฒนาระบบ e-Signature / e-Contract
ตรวจรับงาน

แผนงาน/โครงการที่สาคัญ ปี 2513
SO4 ยกระดับการกากับดูแล โดยบูรณาการกระบวนการ GRC
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการวางมาตรฐานการกากับดูแล (Compliance Platform)
ตัวชี้วัด: ร้อยละความสาเร็จของการวางมาตรฐานการกากับดูแล
เป้าหมาย: ร้อยละ 100
งบประมาณ: - ล้านบาท

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

Analytic : ว6เคราะห์ ตีความ กฎหมาย กฎเกณฑ์
Build up 3 lines : กาหนดแนวทางบูรณาการกระบวนการด้าน GRC
Detection : พัฒนา Compliance Dashboard ระยะที่ 1-3
จ้ดทา Gap Analysis เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรคและ
รายงานผลการดาเนินโครงการฯ

2. โครงการระบบแจ้งเตือนเพือ่ การบร6หารจัดการความเสีย่ งทุจร6ต
ด้านสินเชือ่
ตัวชี้วัด: ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาระบบแจ้งเตือน
เพื่อการบร6หารจัดการความเสี่ยงทุจร6ตด้านสินเชื่อ
เป้าหมาย: ร้อยละ 100
งบประมาณ: - ล้านบาท

3. โครงการ “Bank on Bank” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวต6
กลุ่ม Unserved
ตัวชี้วัด: ร้อยละความสาเร็จของโครงการ Bank on Bank
เป้าหมาย: ร้อยละ 100
งบประมาณ: 5.10 ล้านบาท

พัฒนาชุดโปรแกรมเพื่อการแจ้งเตือนลูกค้ามีความเสี่ยง

ทดสอบชุดโปรแกรมเพื่อการแจ้งเตือนลูกค้ามีความเสี่ยง
ประเมินประสิทธิผลของระบบ / ปรับปรุงแก้ ไขชุดโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพยิง่ ข8้น
ติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
พัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้ยืมเง6น
กาหนดชุมชนเป้าหมาย
ส่งเสร6มความรู้ทางการเง6น สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และขั้นตอนการขอรับเง6นสนับสนุน
ติดตามผลการเบิกจ่าย และประเมินผล

