
 แผนงานและโครงการส าคัญปี 2561 ประกอบด้วย 2 หมวดหมู่ดังนี้ 
 

1. โครงการส าคัญของธนาคารปี 2561  

 โครงการ IFRS9 และ Basel III  

รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้า ณ ธ.ค. 61 

เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีใหม่และการด ารง
เงินกองทุนตามเกณฑ์ก ากับของทางการที่จะประกาศใช้บังคับ 

IFRS9 : 100% ของเป้าหมายปี 2561 
Basel III : 100% ของเปา้หมายปี 2561 

 

 โครงการ Supply chain และ Area-based financing for SME 

รายละเอียดโครงการ  ความคืบหน้า ณ ธ.ค. 61 

จัดท า Supply chain ส าหรับอุตสาหกรรมเปา้หมาย ควบคู่กับการพิจารณาพื้นที่
ที่มีศักยภาพ เพื่อขยายฐานลูกคา้และสินเชื่อภายใต้ความเส่ียงทีค่วบคมุได้ และ
เพื่อเป็นต้นแบบให้กับการท า Supply Chain Area Base Financing ให้กับ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป โดยมุง่เน้นกลุ่มลูกค้า SME 

      100% ของเป้าหมายปี 2561 

 

 โครงการ Network rationalization 

รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้า ณ ธ.ค. 61 

วางแผนจ านวน รูปแบบและที่ตั้ง ส าหรับสาขา จุดบริการ และเครือ่ง Self-
Service Machine ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกบัพฤติกรรม
ลูกค้าและแนวโน้มการท าธุรกจิในอนาคต 

        87% ของเป้าหมายปี 2561 

 

 โครงการ National e-payment 

รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้า ณ ธ.ค. 61 

พัฒนาระบบ ปรับปรุงกระบวนการและรูปแบบการให้บริการ ให้รองรับนโยบาย
รัฐด้าน Digital Economy และ National e-payment  

         100% ของเปา้หมายปี 2561 

 

 โครงการ Internal Process Digitization 

รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้า ณ ธ.ค. 61 

ปรับปรุงกระบวนการภายในใหม้ปีระสิทธิภาพ โดยจะส่งผลให้เกดิการลด
ปริมาณการใชก้ระดาษที่สาขา ลดต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการให้บริการ 

         100% ของเปา้หมายปี 2561 

 



2. โครงการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์สถาบันการเงินรัฐวิสาหกิจ 

 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (EDC ธงฟ้า) 

รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้า ณ ธ.ค. 61 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับบัตรสวสัดิการแห่งรฐัอยา่งทัว่ถึงในระดบัต าบล  ส่งเสริม
ให้ประชาชนมชีีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น ลดภาระค่าครองชีพ ช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จา่ยในครัวเรือน ยกระดับคณุภาพชีวติของประชาชนอย่างยัง่ยืนให้สามารถ
เข้าถงึสินค้าจ าเป็นต่อการครองชพีในราคาพิเศษ ภายใต้โครงการร้านค้าธงฟ้า
ประชารัฐ รวมทั้งกระจายรายได้ในการจ าหน่ายสินคา้ไปยังรา้นคา้ปลีกในชุมชน 
เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน 

100% ของเปา้หมายปี 2561 

 

 โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) 

รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้า ณ ธ.ค. 61 

1. เพื่อให้คนไทยมีความรูค้วามสามารถในการบริหารการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้คนไทยมีวินัยทางการเงนิ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้เงนิโดยลดการใช้

จ่ายเกินตวัไม่สร้างหน้ีเกินตัวรวมทั้งไม่ก่อหนี้นอกระบบ และท าการออม 
3. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางการเงิน มีความรูค้วามสามารถในการบริหาร

ความเส่ียงและการลงทุน 

100% ของเปา้หมายปี 2561 

 

 โครงการพัฒนาช่องทางเพื่อสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 

รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้า ณ ธ.ค. 61 

1. เพื่อระดมเงินทุนจากภาคเอกชนทั้งสถาบันและรายย่อยเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินทุน
ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  แทน
การกู้ยมืเงินในแบบเดิมและลดการก่อหน้ีสาธารณะ 

2. สร้างช่องทางในการจัดจ าหน่ายใหมเ่พื่อเขา้ถึงผู้ลงทุนรายย่อยในรูปแบบของ
Digital Channel 

3. เพื่อสร้างรายได้ Non-NII ให้แก่ธนาคาร (FA Advisory Fees) 

100% ของเปา้หมายปี 2561 

 

 โครงการ Data Analytics ส าหรับภาครัฐ 

รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้า ณ ธ.ค. 61 

เพื่อ share ข้อมูลที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ข้อมูลของบัตรสวัสดิการแหง่รฐัใหแ้ก่ภาครัฐ 100% ของเปา้หมายปี 2561 

 



 โครงการ Digital customer journey และ QR 

รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้า ณ ธ.ค. 61 

1.   เพื่อตอบสนองต่อโครงการภาครฐั (National e-Payment) และสนับสนุนแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงนิแบบอเิล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
ซึ่งจะชว่ยใหเ้ขา้ถงึและเพิ่มทางเลือกในการช าระเงิน และยกระดับการให้บริการแก่
ลูกค้าให้การใชจ้่ายในชวีิตประจ าวนัมีความทันสมยั สะดวกรวดเรว็ ปลอดภัย รวมถงึ
ลดค่าใช้จา่ยการบริหารจัดการเงินสด  

2.   สร้างโมเดลธุรกจิใหม่  ๆเพื่อรักษาความสามารถในการแขง่ขันทางธรุกิจ  

99.4 % ของเป้าหมายปี 2561 

 

 โครงการกรุงไทยคุณธรรม 

รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้า ณ ธ.ค. 61 

1.   เพื่อพัฒนาพนกังานให้มจีิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดมความคิด “ปัญหาที่
อยากแก้ ความดีที่อยากท า” ตามแนวทางศูนย์คณุธรรม 

2.   เพื่อพฒันาแนวทางการการด าเนินงานดา้นบรรษทัภิบาลให้เป็นระบบ สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล  

3.   เพื่อพฒันากระบวนการปอ้งกันการทจุริต และยกระดับมาตรฐานกระบวนการ
ปราบปรามการทุจรติ เพื่อยกระดับกระบวนการดา้นบรรษัทภิบาลสู่การปฏิบัติงาน
ประจ าวัน (KTB CG in Process) ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 

4.   เพื่อยกระดับการสรา้งวัฒนธรรมองค์กรให้มีบรรษัทภิบาลที่ดี ปราศจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) 

97 % ของเป้าหมายปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


