
 แผนงานและโครงการส าคัญปี 2563 ประกอบด้วย 2 หมวดหมู่ดังนี ้
 

1. โครงการส าคัญของธนาคารปี 2563 

 โครงการ Portfolio Optimization (Basel III)  

รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้า ณ ธ.ค. 63 

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดใหธ้นาคารตอ้งด ารงเงินกองทนุเพื่อรองรบัความ
เสี่ยงตามเกณฑ ์Basel III ธนาคารจึงตอ้งสามารถค านวณการด ารงเงินกองทนุ รวมถึง
ทราบเงินกองทนุขัน้ต ่า และเงินประกนัขัน้ตน้ (Initial Margin) เพื่อรองรบัความเสีย่งดา้น
เครดิตของคู่สัญญา และน ามาใช้ในการบริหารจัดการพอรต์ของธนาคารให้เกิด
ประโยชนแ์ละประสิทธิภาพสงูสดุ  พรอ้มทัง้เป็นไปตามแนวทางและหลกัเกณฑก์ ากบั
ของทางการ 

  100% ของเปา้หมายปี 2563 
 

 

 โครงการ Channel Optimization  

รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้า ณ ธ.ค. 63 

จากพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินของลกูคา้ที่เปลีย่นมาใชช้่องทาง Digital 
เพิ่มมากขึน้ ธนาคารจงึพิจารณาปรบัใหม้ีสาขารูปแบบใหมแ่ละ Touchpoint ให้
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมลกูคา้ รวมทัง้ปรบัเปลีย่นและพฒันาความสามารถของ
เครือ่ง ATM / ADM ใหม้ีความทนัสมยั  ทัง้นีเ้พื่อเพิ่มผลติภาพ (Productivity) ของ
สาขา และลดตน้ทนุการใหบ้รกิาร (Cost to serve)  

  100% ของเปา้หมายปี 2563 
 

 

 โครงการ Process Digitization 

รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้า ณ ธ.ค. 63 

จดัท า Process Digitization ภายในธนาคาร เพื่อรองรบัการกา้วไปสู ่
Technology-based ที่จะน าเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผล
ของกระบวนการตา่งๆ ของธนาคาร 

  100% ของเปา้หมายปี 2563 
 

 
 

 โครงการ Sustainable IT Foundation for Invisible Banking  

รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้า ณ ธ.ค. 63 

จากสภาวการณก์ารแขง่ขนัในอตุสาหกรรมธนาคารท่ีมุง่ไปสู ่Digital Banking 
ธนาคารจึงพฒันาและปรบัปรุง Infrastructure, Architecture และ Digital 

   100% ของเปา้หมายปี 2563 
 

 

เอกสารแนบ 3 



Platform ของธนาคาร เพื่อใหธ้นาคารมีระบบหลงับา้นท่ีทนัสมยั รวดเรว็ 
ปลอดภยั สามารถรองรบัธุรกรรมที่จะเกิดขึน้ในยคุ Digital ไดอ้ยา่งสมบรูณ ์

 

 โครงการ Upskill / Reskill 

รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้า ณ ธ.ค. 63 

จากวตัถปุระสงคเ์ชิงยทุธศาสตรท์ี่มุง่ไปสูก่ารยกระดบัองคก์รเป็นองคก์รแหง่การ
เรยีนรูคู้ค่ณุธรรม ธนาคารจึงมีแผนพฒันาความรู ้และทกัษะของพนกังาน เพื่อให้
สามารถปฏิบตังิานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ ยงัผลไปสูก่ารสรา้งผลการด าเนินงาน
ที่ดีขึน้ขององคก์ร ตามบรบิทของธนาคารท่ีมุง่กา้วไปสูก่ารเป็น Digital Banking 

  100% ของเปา้หมายปี 2563 
 

 

2. โครงการสนับสนุนแผนยุทธศาสตรส์ถาบันการเงินรัฐวิสาหกิจ 

 โครงการ Government as a platform  

รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้า ณ ธ.ค. 63 

สบืเนื่องจากที่ธนาคารไดส้นบัสนนุการด าเนินโครงการตา่งๆ ของภาครฐั ธนาคาร

จึงตอ่ยอดโดยเพิ่มช่องทางในการท าธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์(e-Payment) 

อยา่งทั่วถงึ เพื่อสง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้ถงึนวตักรรมทางการเงิน สรา้งสงัคมไรเ้งิน

สดและเป็นช่องทางในการผลกัดนันโยบายตา่งๆ ของรฐับาล และเรง่สรา้ง 

Solution ใหก้บัหนว่ยงานภาครฐั เพื่อตอบสนองนโยบายThailand 4.0 ของชาต ิ

 100% ของเปา้หมายปี 2563 
 

 

 โครงการ SME บัญชีเดยีว 

รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้า ณ ธ.ค. 63 

   เพื่อสง่เสรมินโยบายของรฐับาลที่ผลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการ SME ใชบ้ญัชีชดุ

เดียวในการยื่นภาษีตอ่กรมสรรพากร ธนาคารจงึน าเสนอผลติภณัฑอ์ตัรา

ดอกเบีย้พเิศษ เพื่อเป็นการสนบัสนนุใหผู้ป้ระกอบการเขา้สูบ่ญัชีเดียว รวมทัง้

เผยแพรใ่หค้วามรูเ้รือ่งบญัชีเดียว เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถจดัท าหรอื

ปรบัปรุงบญัชีใหเ้ป็นระบบบญัชีเดียว และใชง้บสรรพากรในการยืน่ขอสนิเช่ือกบั

สถาบนัการเงิน 

         100% ของเปา้หมายปี 2563 
 

 

 



 โครงการ Digital Supply Chain Solution  

รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้า ณ ธ.ค. 63 

พฒันา Digital Supply Chain Platform ดว้ยเทคโนโลยี Blockchain และ
เช่ือมตอ่ Platform กบัระบบภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อยกระดบั
มาตรฐานการบรหิารจดัการและเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั ใหร้า้นคา้ปลกี 
รา้นคา้สง่ รวมถงึผูผ้ลติสนิคา้ชมุชน ผา่นการเช่ือมโยง Supply Chain ตลอดหว่ง
โซอ่ปุทาน รวมทัง้สง่เสรมิใหร้า้นคา้ฯ สามารถเขา้ถึงแหลง่เงินทนุผา่นวงเงิน
สนิเช่ือหมนุเวียน และวงเงินสนิเช่ือเพื่อขยายธุรกิจ  

100% ของเปา้หมายปี 2563 
 

 

 โครงการ จัดท า Dashboard / report เพือ่น าส่งให้ภาครัฐใช้ในการบริหารจัดการบัตรสวัสดกิาร  

รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้า ณ ธ.ค. 63 

จากการที่ธนาคารไดเ้ป็นผูพ้ฒันาบตัรสวสัดกิารแหง่รฐัและแจกจา่ยใหแ้ก่ผูม้ีรายไดน้อ้ย 
ท าใหธ้นาคารมีขอ้มลูเชิงลกึของบตัรสวสัดิการ และเขา้ใจพฤตกิรรมการใชง้านบตัร
สวสัดิการฯ รวมไปถึงรา้นคา้จดัจ าหนา่ยสนิคา้ (รา้นธงฟา้) เพือ่เป็นการสนบัสนนุ
นโยบายรฐับาล ธนาคารจึงน าเสนอรายงานและบทวเิคราะหข์อ้มลูการใชบ้ตัรสวสัดิการ
แหง่รฐัในเชิงลกึใหก้บัหนว่ยงานของรฐั เพื่อน าไปใชป้ระกอบการบรหิารจดัการโครงการ
บตัรสวสัดกิารตอ่ไป 

 100% ของเปา้หมายปี 2563 
 

 

 โครงการ Invisible Banking 

รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้า ณ ธ.ค. 63 

1. New mobile banking platforms  
พฒันา platform รวมถงึโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบใหม้เีสถียรภาพเพื่อตอบโจทยก์ารใช้
งานทกุธุรกรรมอยา่งตอ่เนื่อง ยกระดบัความเป็นอยูแ่ละพฤติกรรมการท าธุรกรรมของ
ผูบ้รโิภคทั่วทกุภมูิภาคใหส้ะดวกสบาย ผลกัดนันโยบาย Thailand 4.0 ของภาครฐัที่
ตอ้งการวางโครงสรา้งพืน้ฐานอเิลก็ทรอนิกสใ์หค้รอบคลมุทั่วประเทศ และขบัเคลือ่น
สงัคมไทยทกุภาคสว่นสูส่งัคมไรเ้งินสด 
2.  Workforce rationalization  
วางแผนและบรหิารจดัการสาขาในพืน้ที่ทบัซอ้นใหเ้หมาะสม มจี านวนสาขาและ
ปรบัเปลีย่นรูปแบบสาขาใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมลกูคา้ที่มีแนวโนม้ใชช้่องทาง Digital 
มากขึน้ รวมทัง้พฒันาศกัยภาพพนกังานใหเ้ป็นที่ปรกึษาทางการเงินมอือาชีพ สามารถ
น าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารไดต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้เปา้หมาย  

         100% ของเปา้หมายปี 2563 
 
 
 
 
 
        100% ของเปา้หมายปี 2563 

 

 



 โครงการ Sustainable Banking 

รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้า ณ ธ.ค. 63 

1. กรุงไทยคุณธรรม ยกระดบัการสรา้งวฒันธรรมองคก์รแหง่การเรยีนรูท้ี่ปราศจากการ
ทจุรติคอรร์ปัชั่น เพื่อมุง่สูก่ารสรา้งองคก์รใหย้ั่งยืนผา่นการด าเนินงาน 3 โครงการ ไดแ้ก่ 
     1) QA 1 หนว่ยงาน 1 แผนงานความยั่งยืน : ก าหนดพฤติกรรมที่พงึประสงคแ์ละจดัท า
แผนงานความยั่งยืนของแตล่ะหนว่ยงานเพื่อยกระดบัเป็นแผนงานระดบัองคก์ร  
      2) Compliance Champion : การน าเครือ่งมือ Design Thinking และ Hackathon 
Technique มาใชเ้พื่อสรา้งกรอบความคิด (Mindset) และสรา้งตน้แบบ (Prototype) ในการ
ออกแบบกระบวนการที่สามารถตอบโจทยแ์ละแกไ้ขปัญหาเรือ่งการก ากบัดแูลการ
ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้อยา่งเป็นธรรม (Market Conduct)  
     3) กรุงไทยรกัชมุชน : ธนาคารไดค้ดัเลอืกชมุชนตน้แบบเพื่อจดัท าแผนพฒันาชมุชน จดั
อบรมสมัมนาเพื่อช่วยสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัสนิคา้และบรกิารของชมุชน รวมทัง้การพฒันา
สนิคา้และบรกิารเพื่อน าออกสูต่ลาด 
2. Green Lending  
สง่เสรมิผูป้ระกอบการ SMEs หรอืธรุกิจขนาดใหญ่ใหส้ามารถเขา้ถงึแหลง่เงินทนุเพื่อ
น าไปใชใ้นการพฒันาพลงังานบรสิทุธ์ิ ปรบัปรุงกระบวนการผลติหรอืลดตน้ทนุของกิจการ 
เพื่อสง่เสรมิกิจกรรมทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม ตลอดจนน าเสนอผลติภณัฑ์
ของธนาคารเพื่อสนบัสนนุผูป้ระกอบการในกิจกรรมทีเ่ก่ียวเนื่องกบัสิง่แวดลอ้มดว้ย 
3. Responsible Lending  
เพื่อกา้วสูก่ารเป็นธนาคารที่ยั่งยืน (Sustainable Banking) ธนาคารจงึน าประเด็นทีม่ี
ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการมีธรรมาภิบาลที่ดี (ESG) มาเป็นสว่นหนึง่ของ
กระบวนการตดัสนิใจในการใหส้นิเช่ืออยา่งมีความรบัผิดชอบ (Responsible Lending) 

100% ของเปา้หมายปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% ของเปา้หมายปี 2563 
 
 
 
 

          100% ของเปา้หมายปี 2563 

 

 

 


