ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 1 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 31 มีนาคม 2513
ร้อยละ 32

2. โครงการขยายฐานสินเชือ่ ปล่อยใหม่
กลุม่ ลูกค้า Business

ร้อยละความสาเร็จของ
การขยายฐานสินเชื่อปล่อยใหม่
กลุ่มลูกค้า Business

ร้อยละ 100

ร้อยละ 13

ร้อยละความสาเร็จของ
ผลิตภัณฑ์เง6นฝากรายย่อย
สาหรับกลุ่มคนทางาน

ร้อยละ 100

อยู่ระหว่างออกแบบผลิตภัณฑ์
และนาเสนอต่อคณะกรรมการตลาด
ในเดือนกรกฎาคม 2563

3. โครงการเง6นฝากรายย่อย
สาหรับกลุม่ คนทางาน

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

2. โครงการ Virtual NPL
Management

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ณ 31 มีนาคม 2513

ร้อยละความสาเร็จของ
SM Management

ร้อยละ 100

ร้อยละ 81

ร้อยละความสาเร็จของ
Virtual NPL Management

ร้อยละ 100
(พัฒนาระบบแล้วเสร็จ)

ร้อยละ 55
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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 31 มีนาคม 2513
- ประชุมหาร9อร่วมกับผู้บร6หารระดับสูง
เพื่อทบทวนนิยาม กาหนดความรู้
ความชานาญและว6เคราะห์กระบวนงาน
ที่เกี่ยวข้องกับ Digital Competency
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคาร
- ทบทวนช่วงเวลาในการเร7ยนรู้
เพื่อปิด Digital Competency Gap
ประจาปี 2513

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

ร้อยละความสาเร็จของ
การพัฒนาและติดตั้งระบบ

ร้อยละ 100
(พัฒนาและติดตั้งระบบ
Phase 1: Customer
Touch Point /e-KYC
(IAL 2.3)
แล้วเสร็จไตรมาส 2
ปี 2513)

ร้อยละ 35
- Phase 1 (eKYC (IAL2.3)) ดาเนินการ
ติดตั้งระบบแล้วเสร็จ และเร6่มใช้งาน
เมื่อ 11 ธันวาคม 2512
- Phase 2: แต่งตั้งคณะกรรมการ
และจัดทา TOR และราคากลาง
รวมทั้งอยู่ระหว่างออกแบบระบบ
ให้รองรับตามข้อกาหนด
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Strategic Objective (SO) 4 ยกระดับการกากับดูแล โดยบูรณาการกระบวนการ GRC
ผลการดาเนินงาน
ณ 31 มีนาคม 2513
อยู่ระหว่างการพัฒนา
Compliance Dashboard เกณฑ์ ปปง.
กรณีรายงานธุรกรรมตามเกณฑ์ ปปง. ล่าช้า
และเกณฑ์ Market Conduct
เร9่องการจัดการข้อร้องเร7ยน

แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. โครงการวางมาตรฐานการกากับดูแล
(Compliance Platform)

ร้อยละความสาเร็จ
ของการวางมาตรฐาน
การกากับดูแล

ร้อยละ 100

2. โครงการระบบแจ้งเตือนเพือ่ การบร6หาร
จัดการความเสีย่ งทุจร6ตด้านสินเชื่อ

ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบแจ้งเตือนเพื่อการบร6หาร
จัดการความเสี่ยงทุจร6ต
ด้านสินเชื่อ

ร้อยละ 100

ดาเนินการได้ ร้อยละ 33
ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาชุดโปรแกรม
เพื่อการคัดกรองกลุ่มลูกค้า
ที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย Miss Location
มีความเสี่ยงเป็น Nominee

ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการ Bank on Bank

ร้อยละ 100
(จานวนผู้ขอยืมเง6น
ที่มีคุณสมบัติตามที่
กาหนดได้รับเง6น
สนับสนุนเพื่อซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัย 20 ราย)

ออกแบบกระบวนการจัดทา
คู่มือปฏิบัติงาน ว6เคราะห์
และกาหนดชุมชนเป้าหมาย
ได้รับอนุมัติเร7ยบร้อยแล้ว

3. โครงการ “Bank on Bank”
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวต6
กลุม่ Unserved

3

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2513
หน่วย : ล้านบาท
8,728

8,164

1,387

งบประจา
งบประมาณปี 2513

564

1,399

12

งบโครงการ

รวม

จ่ายจร6ง สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2513
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