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คำนำ
แผนดำเนินงำนธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ได้ จัดทำขึน้ ให้ สอดคล้ องกับแผนยุทธศำสตร์
และแผนธุ ร กิ จ ประจ ำปี 2564 - 2568 สอดคล้ อ งกับ ยุท ธศำสตร์ ป ระเทศที่ เ ชื่ อ มโยงกับ แผนยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ 20 ปี
แผนพัฒ นำเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชำติ ฉบับ ที่ 12 แผนยุท ธศำสตร์ รั ฐ วิ สำหกิ จ ในภำพรวม และแผนยุท ธศำสตร์
รัฐวิสำหกิจสำขำสถำบันกำรเงิน รวมทัง้ สอดรับกับข้ อเสนอของหน่วยงำนกำกับดูแล เช่นกระทรวงกำรคลัง สำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง (สศค.) ตลอดจนกำรบริ หำร
จัดกำรองค์กรเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงตำมสภำวกำรณ์ ที่เกิดขึน้ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ของธนำคำร คือ เป็ นธนำคำร
อิสลำมที่ได้ รับควำมเชื่อมัน่ และไว้ วำงใจในกำรให้ บริ กำรอย่ำงถูกต้ องตำมหลักชะรี อะฮ์ เพื่อเป็ นธนำคำรหลักของลูกค้ ำ
มุสลิม ลูกค้ ำทัว่ ไปที่ทำธุรกิจกับกลุ่มมุสลิม ตลอดจนเป็ นอีกหนึ่งในทำงเลือกของลูกค้ ำทัว่ ไป ประกอบด้ วยยุทธศำสตร์ กำร
ดำเนินงำน 7 ยุทธศำสตร์ ดังนี ้
ยุทธศำสตร์ ที่ 1 : กำรให้ บริกำรทำงกำรเงินตำมหลักศำสนำอิสลำม(หลักชะรี อะฮ์)
ยุทธศำสตร์ ที่ 2 : เพิ่มควำมหลำกหลำยในกำรให้ บริกำรทำงกำรเงินตำมหลักศำสนำอิสลำม(หลักชะรี อะฮ์)
ยุทธศำสตร์ ที่ 3 : สร้ ำงควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินเพื่อควำมยัง่ ยืน
ยุทธศำสตร์ ที่ 4 : พัฒนำศักยภำพของทรัพยำกรบุคคล
ยุทธศำสตร์ ที่ 5 : พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงตำมยุคสมัยได้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ยุทธศำสตร์ ที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนและลดต้ นทุนกำรบริหำรจัดกำร
ยุทธศำสตร์ ที่ 7 : สร้ ำงองค์กรที่มีระบบธรรมำภิบำลที่โปร่งใสและมีคณ
ุ ธรรม
กำรจัดทำแผนดำเนินงำน ประจำปี 2564 นี ้ ได้ รับควำมร่วมมือจำกคณะกรรมกำรธนำคำร ผู้บริหำรธนำคำร และ
ฝ่ ำยงำนต่ำง ๆ ภำยในธนำคำรทุกส่วนงำน รวมทังหน่
้ วยงำนกำกับดูแลที่ได้ มีส่วนร่วมในกำรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
ฝ่ ำยกลยุทธ์ธนำคำร มุ่งหวังว่ำแผนดำเนินงำน ประจำปี 2564 ฉบับนี ้ จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิงำนทุ กฝ่ ำยงำนให้
บรรลุเป้ำประสงค์ที่กำหนด ซึง่ จะนำไปสู่ปีแห่ง Customer First ที่จะสร้ ำงควำมประทับใจและประสบกำรณ์ที่ดีให้ กบั ลูกค้ ำ
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โครงกำร/แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ พลิกฟื ้ นองค์ กรอย่ ำงยั่งยืน และแผนธุรกิจ ประจำปี 2564
ธนำคำรได้ กำหนดแผนกำรดำเนินงำนพลิกฟื น้ องค์กรให้ สอดคล้ องกับยุทธศำสตร์ ชำติ โดยแบ่งออกเป็ น 7 แผน
หลัก ดังนี ้
1. แผนกำรดำเนินกำรตำมพันธกิจ
2. แผนกำรบริหำรจัดกำรหนี ้ NPF
3. แผนกำรลดค่ำใช้ จ่ำย
4. แผนกำรขยำยสินเชื่อ
5. แผนเพิ่มประสิทธิภำพสำขำ
6. แผนกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร
7. แผนพัฒนำองค์กร
1.แผนกำรดำเนินกำรตำมพันธกิจ : มุ่งเน้ นจัดทำแผนงำนเพื่อกำรตอบสนองกำรดำเนินกำรตำมพันธกิจที่ชดั เจน ด้ วย
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินที่สำมำรถยกระดับควำมเข้ มแข็งของชุมชนมุสลิมระดับฐำนรำกผ่ำนกำรให้ มสั ยิดเป็ น
ศูนย์กลำง ด้ วยกำรสร้ ำงโอกำสในกำรเข้ ำถึงบริ กำรทำงกำรเงินพื ้นฐำนที่ถกู ต้ องตำมหลักศำสนำอิสลำม พร้ อมกับกำรให้
ควำมรู้ทำงกำรเงิน (Financial Literacy) ที่จะนำไปสู่กำรมีวินยั ทำงกำรเงิน
ยุทธศำสตร์ ท่ี 1 กำรให้ บริกำรทำงกำรเงินหลักศำสนำอิสลำม (หลักชะรีอะฮ์ )
ยุทธศำสตร์ ท่ี 2 เพิ่มควำมหลำกหลำยในกำรให้ บริกำรทำงกำรเงินตำมหลักศำสนำอิสลำม(หลักชะรีอะฮ์ )
ชื่อโครงกำร/แผนงำน
เป้ ำประสงค์
1. โครงกำรผลิตภัณฑ์ชมุ ชนซื่อสัตย์
เพื่อช่วยเหลือและแก้ ไขปั ญ หำกำรดำรงชีวิตของพี่ น้ อ ง
1.1 โครงกำรผลิตภัณฑ์ชมุ ชนซื่อสัตย์
มุสลิ ม รำยย่ อ ยที่ ไม่ สำมำรถเข้ ำ ถึ ง แหล่ ง เงิ น ของระบบ
(คณะกรรมกำรผลิตภัณฑ์ชมุ ชนซื่อสัตย์)
สถำบันกำรเงิน และเป็ นกำรแก้ ไขปั ญหำหนี ้นอกระบบ
1.2 โครงกำรผลิตภัณฑ์ชมุ ชนซื่อสัตย์ (สัปปุรุษ)
2. โครงกำรสัปปุรุษคนดี
เพื่ อ เสริ ม สร้ ำงเศรษฐกิ จ สัง คม ชุ ม ชน และช่ ว ยเหลื อ
สนับสนุนเงินทุนกับสัปปุรุษ ที่มีรำยได้ น้อย
ทุกมัสยิดทั่วประเทศ เพื่อเป็ นทุนในกำรประกอบอำชี พ
ค้ ำ ขำยสุ จ ริ ต ไม่ ขั ด ต่ อ หลั ก ชะรี อ ะฮ์ และเพื่ อ อุ ป โภค
บริโภคส่วนบุคคล และเสริมสภำพคล่องในกำรดำรงชีพ
3. โครงกำร iBank สนับ สนุน ตะกำฟุลอัคคีภัย สำหรั บ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำร
ของลูกค้ ำทัง้ ลูกค้ ำตำมพันธกิจ เพื่อรักษำฐำนลูกค้ ำเดิม
มัสยิด
และขยำยฐำนลูก ค้ ำ ใหม่ ใ ห้ เ กิ ด กำรใช้ บ ริ ก ำรได้ อ ย่ ำ ง
ต่อเนื่อง โดยนำเสนอคุณค่ำที่แตกต่ำงตำมหลักกำรของ
ศำสนำอิสลำม
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ยุทธศำสตร์ ท่ี 1 กำรให้ บริกำรทำงกำรเงินหลักศำสนำอิสลำม (หลักชะรีอะฮ์ )
ชื่อโครงกำร/แผนงำน
เป้ ำประสงค์
1. กำรขยำยสินเชื่อ
เพื่อขยำยฐำนกลุ่มลูกค้ ำพันธกิจ ทังกลุ
้ ่มลูกค้ ำมุสลิมและ
SMEs และ Corporate
ลูกค้ ำในพื ้นที่ชำยแดนใต้ รวมทังกำรขยำยสิ
้
นเชื่อธุรกิจไป
- โครงกำรสิ น เชื่ อ iBank SMEs ธุ ร กิ จ อพำร์ ท ยัง ภำคอุต สำหกรรมที่ มี แ นวโน้ ม ดี และธุ ร กิ จ ที่ มี ค วำม
มัน่ คง
เมนท์มสุ ลิม
- โครงกำรสินเชื่อ iBank SMEs Back to iBank
- โครงกำรสินเชื่อกำรค ้ำประกันเพื่อกิจกำรฮัจย์
- โครงกำรสินเชื่อธุรกิจรำยใหญ่
- โครงกำรสินเชื่อธุรกิจ iBank Small SMEs
Consumer
- สินเชื่อที่อยู่อำศัย ลูกค้ ำมุสลิม
- สินเชื่อที่อยู่อำศัย บ้ ำนใหม่ iBank
- สินเชื่อที่อยู่อำศัย บ้ ำนพรี เมี่ยม
- สินเชื่อที่อยู่อำศัย กลุ่มอำชีพมัน่ คง
- สินเชื่อที่อยู่อำศัย กลุ่มรำยได้ ยงั่ ยืน
- สินเชื่อที่อยู่อำศัย รี ไฟแนนซ์
- สิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ ำศั ย บ้ ำนใหม่ พรี เมี่ ย ม Developer
- สินเชื่อบ้ ำนช่วยชำยแดนใต้
- สินเชื่อไอแบงก์ คอนโดมือสอง
- สินเชื่อบ้ ำนแลกเงิน
- สินเชื่อ MOU
- สินเชื่อ TOP UP
- สินเชื่อโครงกำรบ้ ำนใหม่ชีวิตใหม่
- โครงกำรสนับสนุนทำงกำรเงินโดยนำสิทธิใน
บำเหน็จตกทอดฯ
- โครงกำรสินเชื่อเพื่อทำอุมเรำะห์
- โครงำรสินเชื่อเฉพำะกลุ่ม
- โครงกำรสินเชื่อ Contract Farming
- โครงกำรสิ น เชื่ อ เสริ ม สร้ ำงธุ ร กิ จ รำยย่ อ ย
มุสลิมระยะที่ 2 (MSMEs)
2. ขยำยฐำนเงินฝำก
 เพื่อดำเนินกำรตำมพันธกิจในกำรรองรับกำรให้ บริ กำร
- บัญชีเงินรับฝำก Ramadan 1442
ทำงกำรเงิ น ที่ ถู ก ต้ องตำมหลั ก ศำสนำอิ ส ลำม
- บัญชีเงินรับฝำกออมทรัพย์เพื่อ "กุรบำน"
(หลักชะรี อะฮ์)
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ยุทธศำสตร์ ท่ี 1 กำรให้ บริกำรทำงกำรเงินหลักศำสนำอิสลำม (หลักชะรีอะฮ์ )
ชื่อโครงกำร/แผนงำน
เป้ ำประสงค์
- แผนพัฒนำผลิตภัณฑ์เงินฝำกเพื่อตอบสนอง  เพื่อขยำยฐำนกลุ่มลูกค้ ำเงินฝำกมุสลิม
ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
- พัฒนำ / ทบทวน ผลิตภัณฑ์หรื อโครงกำรเงิน
รับฝำกประจำ
- พัฒนำ / ทบทวน ผลิตภัณฑ์หรื อโครงกำรเงิน
รับฝำกออมทรัพย์
3. เงินฝำกอัลฮัจย์

4. ผลิตภัณฑ์ประกันตะกำฟุล
5. แผนงำนบริหำรจัดกำรซะกำต

 เพื่อดำเนินกำรตำมพันธกิจในกำรรองรับกำรให้ บริกำร
ทำงกำรเงินที่ถกู ต้ องตำมหลักศำสนำอิสลำม
(หลักชะรี อะฮ์)
 เพื่อขยำยฐำนกลุ่มลูกค้ ำผู้ประกอบกิจกำรฮัจย์ และผู้
แสวงบุญ
เพื่อให้ ธนำคำรมีบริ กำรและผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมควำม
ต้ องกำรของลูกค้ ำธนำคำร
เพื่ อ บริ ห ำรจั ด กำรด้ ำน ซะกำตให้ ลู ก ค้ ำได้ อย่ ำ งมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ ทั ง้ เรื่ อ งกำรวำงแผนทำงกำรเงิ น กำร
ยกระดับ อำชีพ ให้ แ ก่ ผ้ ูย ำกจน ขัด สน ให้ มี ฐ ำนะควำม
เป็ น อยู่ดี ขึ น้ สะท้ อ นถึ ง องค์ ก รมี ร ะบบธรรมมำภิ บ ำลที่
โปร่งใสและมีคณ
ุ ธรรม และสร้ ำงสัมพันธภำพที่ดีต่อชุมชน
มุสลิม สร้ ำงภำพลักษณ์ที่ดีของธนำคำร

2.แผนกำรบริหำรจัดกำรหนี ้ NPF: มุ่งเน้ นดำเนินกำรตำมนโยบำยเร่งแก้ ไขหนี ้ NPF บริหำรจัดกำรเพื่อสกัดกั ้นและแก้ ไข
หนี ้ NPF ที่สอดคล้ องกับนโยบำยของกระทรวงกำรคลัง รวมถึง กำรเร่ งกระบวนกำรกฎหมำย กำรบริ หำรทรัพย์ NPA เพื่อ
สร้ ำงรำยได้ ให้ กบั ธนำคำร
ยุทธศำสตร์ ท่ี 3 สร้ ำงควำมแข็งแกร่ งทำงกำรเงินเพื่อควำมยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนและลดต้ นทุนกำรบริหำรจัดกำร
ชื่อโครงกำร/แผนงำน
เป้ ำประสงค์
1. โครงกำรแก้ ไขหนี ้สัญจร
เพื่อลดลูกหนี ้ NPF ป้องกันกำรเกิดปั ญหำทำงเศรษฐกิจ
และสังคม สร้ ำงควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินมี่ยงั่ ยืน
เร่ งกระบวนกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงนโยบำยกำรขำย
2. กำรบริหำรทรัพย์ NPA
ทรัพย์และวิธีปฏิบตั ิที่รัดกุม ลดต้ นทุนในกำรบริหำรจัดกำร
สร้ ำงรำยได้ ให้ แก่ธนำคำร
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3.แผนกำรลดค่ ำใช้ จ่ำย : ด้ ำนค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินดำเนินกำรบริหำรสภำพคล่องและบริหำรต้ นทุนเงิน เพิ่มสัดส่วนเงิน
ฝำก CASA ด้ ำนค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน ดำเนินกำรลดค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และค่ำใช้ จ่ำยอื่น โดยคำนึงถึง
กำรมีประสิทธิภำพสูงสุด
ยุทธศำสตร์ ท่ี 3 สร้ ำงควำมแข็งแกร่ งทำงกำรเงินเพื่อควำมยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ ท่ี 4 พัฒนำศักยภำพของทรัพยำกรบุคคล
ยุทธศำสตร์ ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนและลดต้ นทุนกำรบริหำรจัดกำร
ชื่อโครงกำร/แผนงำน
เป้ ำประสงค์
1. บริหำรสภำพคล่องส่วนเกิน
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยทำงกำรเงิ น ลดลง สร้ ำงควำมแข็ ง แกร่ ง ทำง
กำรเงินมี่ยงั่ ยืน
2. Talent Management และ Succession Plan
เพิ่มทักษะพนักงำน และวำงแผนกำรพัฒนำพนักงำนเป็ น
รำยบุ ค คล เพื่ อ ให้ สำมำรถท ำงำนทดแทนพนัก งำนที่
เกษี ยนอำยุได้ ลดค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดหำพนักงำนทดแทน
ตำแหน่งที่เกษียณ
4.แผนกำรขยำยสินเชื่อ : กำรขยำยสินเชื่อจะให้ ควำมสำคัญกับคุณภำพสินเชื่อเป็ นหลัก เพื่อรักษำฐำนลูกค้ ำเดิมของ
ธนำคำรที่มีประวัติดีตลอดจนขยำยโอกำสกำรเข้ ำถึงกลุ่มลูกค้ ำรำยใหม่ และมีกำรควบคุมให้ มีกำรปฏิบตั ิตำม SLA ของ
กระบวนกำรด้ ำนสินเชื่อที่ปรับปรุงใหม่ SLA โดยมีกำรพัฒนำระบบกำรอำนวยสินเชื่อให้ มีกำรถ่วงดุลอำนำจ (Check &
Balance)
ยุทธศำสตร์ ท่ี 3 สร้ ำงควำมแข็งแกร่ งทำงกำรเงินเพื่อควำมยั่งยืน
ชื่อโครงกำร/แผนงำน
เป้ ำประสงค์
1. แ ผ น ก ำ ร ข ย ำ ย สิ น เ ชื่ อ Corporate SMEs แ ล ะ เพื่ อ ขยำยสิ น เชื่ อ ที่ มี คุ ณ ภำพ และควำมเสี่ ย งต่ ำ และ
Consumer
สินเชื่อตำมพันธกิจ
2. โครงกำรยกระดับกำรให้ บริกำรสำหรับลูกค้ ำ
ยกระดั บ ควำมพึ ง พอใจ ไปสู่ ค วำมประทับ ใจ และใช้
เป้ำหมำยพิเศษ
บริกำรกับธนำคำรอย่ำงสม่ำเสมอ
5.แผนเพิ่มประสิทธิภำพสำขำ : มุ่งเน้ นกำรเพิ่มรำยได้ จำกกำรเพิ่มขึ ้นของธุรกิจ กำรบริหำรจัดกำรสำขำให้ มีกำไรจำก
กำรดำเนินงำน กำรบริหำรงบประมำณและค่ำใช้ จ่ำยคำนึงถึงกำรมีประสิทธิภำพสูงสุด
ยุทธศำสตร์ ท่ี 3 สร้ ำงควำมแข็งแกร่ งทำงกำรเงินเพื่อควำมยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนและลดต้ นทุนกำรบริหำรจัดกำร
ชื่อโครงกำร/แผนงำน
เป้ ำประสงค์
1. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงำนสำขำทัว่
ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงำนสำขำให้ อยู่ในสภำพพร้ อมใช้
งำน สำมำรถให้ บริกำรลูกค้ ำได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประเทศ ประจำปี 2564
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ยุทธศำสตร์ ท่ี 3 สร้ ำงควำมแข็งแกร่ งทำงกำรเงินเพื่อควำมยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนและลดต้ นทุนกำรบริหำรจัดกำร
ชื่อโครงกำร/แผนงำน
เป้ ำประสงค์
2. โครงกำรปิ ดและควบรวมสำขำ 5 สำขำ
เพื่อลดค่ำใช้ จ่ำยกำรดำเนินงำนในระยะยำว และเพื่อให้
สำขำดำเนินธุรกรรมทำงกำรเงินได้ อย่ำงต่อเนื่องโดยไม่
ส่งผลกระทบต่อลูกค้ ำ
6.แผนกำรบริ หำรจัดกำรบุคลำกร: ดำเนินกำรปรับโครงสร้ ำงองค์กรให้ กระชับขึ ้น มีประสิทธิภำพมำกขึ ้น รวมถึงกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน ด้ วยอัตรำกำลังที่มีในปั จจุบนั กำหนดยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร
ยุทธศำสตร์ ท่ี 4 พัฒนำศักยภำพของทรัพยำกรบุคคล
ชื่อโครงกำร/แผนงำน

เป้ ำประสงค์

1. แผนกำรพั ฒ นำทรั พ ยำกรบุ ค คล ภำยใต้ ธุ ร กิ จ และ  กำรจัดสรรอัตรำกำลังที่เหมำะสมในแต่ละหน่วยงำนของ
เทคโนโลยี ที่ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงตำมยุ ท ธศำสตร์ อ งค์ ก ร องค์กรเพื่อให้ สอดคล้ องกับทิศทำงและแผนพันธกิจของ
ปี 2564
องค์กร
 ต่อยอดกำรดำเนินกำรตำม Succession Plan โดยกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้ ที่จำเป็ นให้ กับบุคลำกรที่มีคุณสมบัติ
และได้ รับกำรคัดเลือก ในระดับตำแหน่งที่สงู ขึ ้น
 ปรับปรุ งระบบกำรจัดสรรผลตอบแทนแก่พนักงำนให้ เป็ น
ธรรมตำมผลกำรดำเนินงำน Pay Per Performance
 เพิ่ มประสิ ทธิ ภำพกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นกำรด ำเนิ น กำร
ทรัพยำกรบุคคล
 กำรพั ฒ นำให้ เป็ นองค์ ก รแห่ ง กำรเรี ยนรู้ (Learning
Organization)
 กำรพัฒนำบุคลำกรให้ มีควำมพร้ อมในกำรรองรั บ กำร
เปลี่ยนแปลง
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7.แผนพัฒนำองค์ กร : เร่งดำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ ำงพื ้นฐำนภำยในองค์กร ทังกำรพั
้
ฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภำพ Productivity ลดขัน้ ตอนกระบวนกำรทำงำนให้ มีควำมเหมำะสม รวมทัง้ ปรั บปรุ ง
กระบวนกำรด้ ำน Operation
ยุทธศำสตร์ ท่ี 2 เพิ่มควำมหลำกหลำยในกำรให้ บริกำรทำงกำรเงินตำมหลักศำสนำอิสลำม(หลักชะรีอะฮ์ )
ชื่อโครงกำร/แผนงำน
เป้ ำประสงค์
1. แผนพัฒนำระบบ Mobile Banking
 เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรให้ บริกำรที่เหมำะสมกับเทคโนโลยี
และพฤติกรรมลูกค้ ำที่เปลีย่ นแปลงไป
 เพื่อพัฒนำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนให้ สำมำรถรองรับควำม
ต้ องกำรของลูกค้ ำได้ มำกขึ ้น
 ขยำยฐำนลูกค้ ำเงินฝำกรำยย่อย
 ลดค่ำใช้ จำ่ ยในกำรทำธุรกรรม
 ใช้ เป็ นแหล่งข้ อมูลสำหรับกำรวำงนโยบำยที่เกี่ย วข้ อง
กั บ ลู ก ค้ ำ เพื่ อ Cross-selling, Up-selling ผลิ ต ภั ณ ฑ์
อื่น ๆ ของธนำคำร
 เพื่อให้ กำรพิจำรณำสินเชื่อมีประสิทธิภำพ เป็ นไปตำม
2. โครงกำรปรับปรุง/พัฒนำ ระบบพิจำรณำอนุมตั ิ
มำตรฐำนสถำบันกำรเงินอื่น
สินเชื่อ CAP (Financing Origination System)
 เพื่อเป็ นกำรลดขันตอนกำรท
้
ำงำนที่ซ ้ำซ้ อน เพิม่ ควำม
รวดเร็ว ปริมำณคนเพียงพอสำมำรถผลิตงำนที่มี
ประสิทธิภำพมำกขึ ้น
 เพื่อให้ ระบบรองรับข้ อมูลต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตำม
กำรแข่งขัน ลดควำมเสี่ยง และค่ำใช้ จ่ำยให้ กบั ธนำคำร
ยุทธศำสตร์ ท่ี 3 สร้ ำงควำมแข็งแกร่ งทำงกำรเงินเพื่อควำมยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ ท่ี 7 สร้ ำงองค์ กรที่มีระบบธรรมำภิบำลที่โปร่ งใสและมีคุณธรรม
ชื่อโครงกำร/แผนงำน
เป้ ำประสงค์
1. โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนให้ เป็ นไปตำม  เพื่อให้ รำยงำนทำงกำรเงินของธนำคำรแสดงมำตฐำน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (กลุ่มเครื่ องมือ
ทำงบัญ ชี แ ละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่
ทำงกำรเงิน) (TFRS 9)
ก ำหนดและแสดงควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ของข้ อมู ล ทำง
กำรเงิน และตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศำสตร์ ท่ี 5 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ สำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงตำมยุคสมัยได้ อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ
ชื่อโครงกำร/แผนงำน
เป้ ำประสงค์
1. แผนกำรบริ หำรจัดกำรเพื่อลดกำรขำดทุนด้ ำนกำร เพื่อลดค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรให้ บริ กำรผ่ำน เครื่ อง
ให้ บริกำรเอทีเอ็ม
ATM
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ยุทธศำสตร์ ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนและลดต้ นทุนกำรบริหำรจัดกำร
ชื่อโครงกำร/แผนงำน
เป้ ำประสงค์
1. แผนกำรบริ ห ำรจัด กำรเพื่ อ ลดกำรขำดทุน ด้ ำนกำร เพื่อลดค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรให้ บริ กำรผ่ำน เครื่ อง
ให้ บริกำรเอทีเอ็ม
ATM
ยุทธศำสตร์ ท่ี 5 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ สำมำรถรองรั บกำรเปลี่ยนแปลงตำมยุคสมัยได้ อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ
ยุทธศำสตร์ ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนและลดต้ นทุนกำรบริหำรจัดกำร
ยุทธศำสตร์ ท่ี 7 สร้ ำงองค์ กรที่มีระบบธรรมำภิบำลที่โปร่ งใสและมีคุณธรรม
ชื่อโครงกำร/แผนงำน
เป้ ำประสงค์
1. แผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปี 2564
 เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
(Anti – Corruption & Zero Tolerance)
ทุจริตในแบบเชิงรุกขององค์กร
 เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในกำรตรวจจับธุรกรรมต้ องสงสัย
หรื อเกิดเหตุกำรณ์ทจุ ริต จำกภำยในและภำยนอก
ธนำคำร
 เพื่อควำมเป็ นมำตรฐำนสำกล ในกำรดำเนินกำรด้ ำน
กำรป้องกันกำรทุจริต
 เพื่อตอบสนองนโยบำยป้องกันกำรทุจริ ต และนโยบำย
ไอแบงก์ปลอดทุจริต 100%
2. โครงกำรพัฒนำระบบกฎหมำย Legal System
 เพื่อปรับปรุงระบบงำนบริหำรจัดกำรหนี ้ที่ถกู ส่งมำฟ้อง
ได้ ถกู ต้ องครบถ้ วนภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด
สำมำรถตรวจสอบสถำนะทำงคดีและค่ำใช้ จ่ำย รวมทัง้
ยอดหนี ้หลังคำพิพำกษำได้ อย่ำงถูกต้ องรวดเร็ว
3. โครงกำรปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ำรจั ด กำรหนี (้ DMS)  เพื่อปรับปรุงระบบงำนติดตำมหนี ้(Collection)ให้ มี
เฉพำะในส่วนของระบบงำนติดตำมหนี ้ (Collection)
ประสิทธิภำพ
ยุทธศำสตร์ ท่ี 5 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ สำมำรถรองรั บกำรเปลี่ยนแปลงตำมยุคสมัยได้ อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ
ชื่อโครงกำร/แผนงำน
เป้ ำประสงค์
1. จัดซื ้อจัดจ้ ำงทำระบบ Dataset (เพื่อวำงพื ้นฐำนกำร  เพื่อลดควำมเสี่ยงอันเกิดจำกกำรสิ ้นสุดกำรสนับสนุน
บริ ห ำรจัด กำรคลัง ข้ อ มูลองค์ ก ร (Enterprise Data จำกเจ้ ำของผลิตภัณฑ์ (End of Support & No MA)
Warehouse))
 เพื่อวำงพื ้นฐำนกำรเก็บข้ อมูลสำหรับใช้ พฒ
ั นำระบบ
เป็ น Enterprise Data warehouse
 เพื่อรองรับกำรพัฒนำกำรเก็บข้ อมูลสำหรับโครงกำรที่
เกี่ยวข้ องเช่น TFRS9 , Early Warning , MIS ,Credit
Scoring ,Mobile banking เป็ นต้ น
 เพื่อรองรับกำรบริ หำรจัดกำร Data Governance และ
Data Security
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ยุทธศำสตร์ ท่ี 7 สร้ ำงองค์ กรที่มีระบบธรรมำภิบำลที่โปร่ งใสและมีคุณธรรม
ชื่อโครงกำร/แผนงำน
เป้ ำประสงค์
1. กระบวนกำรพัฒนำธนำคำรคุณธรรม
 เพื่อปรับปรุงกระบวนกำร และวำงหลักธรรมำภิบำลที่ดี
ที่ มี ค วำมโปร่ ง ใส มี คุ ณ ธรรม ปรำศจำกกำรกระท ำ
ทุจริตใด ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้ พนักงำนทัว่ ทังองค์
้ กรให้
มีควำมตระหนัก และให้ ควำมสำคัญกับกำรดำเนินกำร
ตำมกระบวนกำรและหลั ก กำรให้ สอดคล้ องตำม
ยุทธศำสตร์
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