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บทนำ
ธนาคารออมสินไดใหความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  มุงเนน

ใหคณะกรรมการธนาคาร  ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง  ปฏิบัติหนาที่และ
บริหารงานของธนาคารดวยความซ่ือสัตยสุจริต  โปรงใส  ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม
มีความรับผิดชอบ  ปฏิบัติหนาที ่อยางเต็มกำลังความสามารถ  และดำรงตน
เปนแบบอยางท่ีดี  โดยคณะกรรมการธนาคารไดกำหนดใหมีระเบียบธนาคารออมสิน
วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน   เพื่อเปนกรอบ
การประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคาร
ผูบริหาร  พนักงาน  และลูกจางทุกคน  ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับกฎ
ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งอื่น ๆ  เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

เพ่ือสงเสริมและสรางจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธนาคารออมสินของบุคลากรในธนาคาร  รวมทั้งยกระดับการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรสามารถนำไป
ปฏิบัติจริงอยางเปนรูปธรรมและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  ธนาคารออมสินจึงไดจัดทำ
คูมือประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน  และแนวทางการเสริมสราง
พฤติกรรมตามคูมือประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน  เพื่อให
คณะกรรมการธนาคาร  ผูบริหาร  พนักงาน  และลูกจางทุกทาน  ไดศึกษาและ
ทำความเขาใจ  รวมถึงยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามคูมือประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสินอยางเครงครัด  อันจะสงผลใหเกิดเปนวัฒนธรรม
ธรรมาภิบาล  ไดรับความเชื่อถือและความไววางใจจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ของธนาคาร 

มกราคม 2565

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 02 ธนาคารออมสิน



ประหยัด อดออม

ธนาคารออมสินไดใหความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  มุงเนน
ใหคณะกรรมการธนาคาร  ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง  ปฏิบัติหนาที่และ
บริหารงานของธนาคารดวยความซ่ือสัตยสุจริต  โปรงใส  ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม
มีความรับผิดชอบ  ปฏิบัติหนาที ่อยางเต็มกำลังความสามารถ  และดำรงตน
เปนแบบอยางท่ีดี  โดยคณะกรรมการธนาคารไดกำหนดใหมีระเบียบธนาคารออมสิน
วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน   เพื่อเปนกรอบ
การประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการธนาคาร
ผูบริหาร  พนักงาน  และลูกจางทุกคน  ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับกฎ
ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งอื่น ๆ  เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

ประหยัด อดออม

เพ่ือสงเสริมและสรางจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธนาคารออมสินของบุคลากรในธนาคาร  รวมทั้งยกระดับการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรสามารถนำไป
ปฏิบัติจริงอยางเปนรูปธรรมและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  ธนาคารออมสินจึงไดจัดทำ
คูมือประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน  และแนวทางการเสริมสราง
พฤติกรรมตามคูมือประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน  เพื่อให
คณะกรรมการธนาคาร  ผูบริหาร  พนักงาน  และลูกจางทุกทาน  ไดศึกษาและ
ทำความเขาใจ  รวมถึงยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามคูมือประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสินอยางเครงครัด  อันจะสงผลใหเกิดเปนวัฒนธรรม
ธรรมาภิบาล  ไดรับความเชื่อถือและความไววางใจจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ของธนาคาร 

คำนิยาม

02
กรรมการ

01
ธนาคาร

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
กรรมการธนาคารออมสิน
และใหหมายความรวมถึงกรรมการ
ซ่ึงคณะกรรมการธนาคารออมสิน
ไดแตงต้ังใหปฏิบัติหนาท่ีใดหนาท่ีหน่ึงดวย

ธนาคารออมสิน

หมายความวา

หมายความวา

ผูอำนวยการธนาคารออมสิน
รองผูอำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส
รองผูอำนวยการธนาคารออมสิน
และพนักงานธนาคารออมสิน  ต้ังแตระดับ
ผูชวยผูอำนวยการฝายหรือเทียบเทาข้ึนไป

หมายความวา

ผูอำนวยการฝาย/ภาค
หรือเทียบเทาขึ้นไป

หมายความวา

03
ผู้บริหาร

04
หัวหน้าส่วนงาน

ละเอียด     ละออ

ระเบียบ    วินัย

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 03ธนาคารออมสิน



สุดสวย  จริงใจ

ประหยัด อดออม

06
ผู้มีส่วนได้เสีย

05
พนักงาน

บุคคล  ชุมชน  องคกร  หรือสิ่งอื่นใด
ที่ไดรับผลกระทบ  โดยอาจไดรับ
ผลประโยชนหรือสูญเสียผลประโยชน
จากการดำเนินงานของธนาคาร  ซ่ึงรวมถึง
บุคคลหรือองคกรที่ใหความสนใจ
ในการดำเนินงานของธนาคารดวย
เชน  ภาครัฐ  พนักงาน  ลูกคา  ประชาชน
คูคา  เจาหนี้  คูแขง  ตลอดจนสังคม
ชุมชน  และสิ่งแวดลอม

หมายความวา

พนักงานธนาคารออมสิน  พนักงานทดลอง
ปฏิบัติงาน  และลูกจ างธนาคารออมสิน

หมายความวา

ประมวลความประพฤติหรือกิริยา
ท่ีควรประพฤติท่ีสอดคลองกับความถูกตอง
ดีงามตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
และหลักศาสนาสำหรับบุคลากร
ของธนาคาร

หมายความวา

07
จริยธรรม

08
จรรยาบรรณ

ประมวลความประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสม
กับวิชาชีพ  แสดงถึงจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
สำหรับใหกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงาน
พึงปฏิบัติ  เพ่ือรักษาช่ือเสียงและสงเสริม
เกียรติคุณของธนาคาร  อันจะสงผลให
ผูประพฤติเปนท่ีเล่ือมใสศรัทธาและยกยอง
ของบุคคลโดยท่ัวไป

หมายความวา

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 04 ธนาคารออมสิน



วัตถุประสงค์ของประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน

01 เปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของผูปฏิบัติงานของธนาคาร  รวมทั้ง
เปนเครื่องมือที่สรางความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเปนสากล

05 ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชน
ที่อาจเกิดขึ้น  รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

06 ใชเปนคานิยมรวมสำหรับธนาคารและบุคคล  เพื่อยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับกฎ ระเบียบ  ประกาศ  และคำสั่งอื่น ๆ

02 ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ  และเปนเครื่องมือ
การตรวจสอบการทำงานดานตาง ๆ  ทั้งในระดับธนาคารและระดับบุคคล
เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

03 ทำใหเกิดรูปแบบธนาคารอันเปนที่ยอมรับ  เพิ่มความนาเชื่อถือ  และเกิด
ความมั่นใจแกผูรับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย

04 ทำใหเกิดพันธะผูกพันระหวางธนาคารและบุคคลในทุกระดับ  ใหใชอำนาจ
ในขอบเขตและสรางระบบความรับผิดชอบตอตนเอง  ตอผูบังคับบัญชา
หรือผูใตบังคับบัญชา  ตอธนาคาร  ตอประชาชน  และตอสังคม  ตามลำดับ

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 05ธนาคารออมสิน



จริยธรรม
ธนาคารออมสิน

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 06 ธนาคารออมสิน



จริยธรรมธนาคารออมสิน

ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันไดแก  ชาติ  ศาสนา
พระมหากษัตริย  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ใหความรวมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลประโยชน
ของประเทศ

ปฏิบัตหินาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต  มีจิตสำนึกท่ีดี  รับผิดชอบตอหนาท่ี
โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดมั่นในคุณธรรม  กลาตัดสินใจและกระทำ
ในส่ิงท่ีถูกตองชอบธรรม  ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ

ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  
แบบแผนและวิธีปฏิบัตขิองธนาคารอยางเครงครัด  ตลอดจนรวมมือ
ดูแลใหพนักงานอื่นปฏิบัติตามดวย

ประหยัด อดออม

กรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงาน  ตองยึดถือและปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม
กฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  แบบแผน  และวิธีปฏิบัติของธนาคาร
เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม  รวมทั้งอำนวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นตามจริยธรรมที่ธนาคารกำหนด  ดังนี้  

1

2

3

4

ประหยัด อดออม

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 07ธนาคารออมสิน



รักษาความลับของลูกคา  คูคา  และธนาคารอยางเครงครัด
การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับจะกระทำไดตอเมื่อมีอำนาจหนาที่
และไดรับอนุญาต  หรือเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด

ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลังความสามารถ  มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  
ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสำเร็จ
และมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกธนาคาร
และประเทศชาติ 

ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสูงสุดของธนาคาร  คำนึงถึงประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตัว  และมีจิตสาธารณะ  ไมอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืน
อาศัยงานในตำแหนงหนาที่ของตนเองไมวาทางตรงหรือทางออม
หาผลประโยชนจากธนาคารเพื่อตนเองหรือผูอื่น  และไมยอมให
ประโยชนสวนตัว  หรือประโยชนของบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับตนเอง
ขัดแยงกับผลประโยชนของธนาคาร

รวมมือชวยเหลือกันเก่ียวกับกิจการของธนาคาร  รักษาความสามัคคี  
และไมกระทำการใด ๆ  อันอาจเปนเหตุกอใหเกิดความแตกแยกสามัคคี
หรือกอใหเกิดความกระดางกระเด่ืองในบรรดาผูอยูในวงงานของธนาคาร
เคารพและใหเกียรติซึ ่งกันและกัน  ไมกาวกายหรือแทรกแซง  
การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอ่ืนโดยมิชอบ  ละเวนการกระทำใด ๆ  
อันเปนเหตุใหผูอ่ืนเดือดรอน  ใหการสนับสนุนเพ่ือนรวมงานอยางจริงใจ

ประหยัด อดออม

5

6

7

8

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 08 ธนาคารออมสิน



ไมลอกหรือไมนำผลงานของผูอื่นมาใชเปนประโยชนของตนเอง
โดยมิไดระบุแหลงท่ีมา  หรือไมนำผลงานของบุคคลอ่ืนมาแอบอาง
เปนผลงานของตนเอง

คำนึงถึงจริยธรรมในบริบทที่เปนสากล  ในเรื่องสังคม
ส่ิงแวดลอม  สิทธิมนุษยชน  เคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ไมรายงานเท็จหรือเสนอความเห็นท่ีไมสุจริตตอผูบั ง คับบัญชา
สุภาพเรียบรอย  เชื่อฟง และไมแสดงความกระด างกระเด่ือง
ต อ ผู บั ง คับบัญชา  ผู อ ยู ใต บั ง คับบั ญชาตองปฏิบัติตามคำส่ั ง
ของผูบังคับบัญชา  ซ่ึงส่ังในกิจการของธนาคารโดยชอบในการปฏิบัติ
กิจการของธนาคาร  ไมกระทำการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปสั่งใหกระทำหรือไดรับอนุญาต
เปนพิเศษเปนครั้งคราว

ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จริยธรรมและจรรยาบรรณของธนาคาร

COPY

ประหยัด อดออม

ส่งงานถูกต้อง
ครบถ้วน

ละเวนการแสดงความคิดเห็นตอบุคคลภายนอกหรือสื่อมวลชน
ในเรื ่องที ่เกี ่ยวของกับงานของธนาคารที่อาจกระทบกระเทือน
ตอช่ือเสียงและการดำเนินงานของธนาคาร  ท้ังน้ี  เวนแตไดรับอนุญาต
หรือมอบหมายจากผูบังคับบัญชาผูมีอำนาจหนาที่

9

10

11

12

13

CG

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 09ธนาคารออมสิน



ละเวนการเผยแพรหรือสงตอเอกสารภายในธนาคาร  ขอความ
หรือขอมูลท่ีไมถูกตอง  ไมเหมาะสม  เปนเท็จ  หรืออาจสราง
ความเขาใจผิดทางส่ือออนไลน  หรือส่ือตาง ๆ  ซ่ึงอาจสงผล
ใหผูบริหาร  พนักงาน  ลูกคา  ไดรับความเสียหายหรือเส่ือมเสีย
ช่ือเสียง  หรือกระทบตอช่ือเสียงและภาพลักษณของธนาคาร

ดำรงตนเปนแบบอยางท่ีดีและรักษาภาพลักษณของธนาคาร
รวมท้ังตองละเวนจากอบายมุข  และไมประพฤติตนในทางท่ีอาจทำให
เส่ือมเสียช่ือเสียงและเกียรติศักด์ิของตนและธนาคาร  โดยอยางนอย
ตองปฏิบัติตน  ดังนี้

    (1)  ไมกระทำตนเปนคนมีหน้ีสินรุงรัง  อันมีผลกระทบกระเทือน
        ตอการปฏิบัติหนาที่หรือชื่อเสียงของธนาคาร
    (2)  ไมหมกมุนในการพนันทุกประเภท
    (3)  ไมเสพยาเสพติดใหโทษทุกประเภท
    (4)  ไมกระทำตนเปนนายทุนใหกู ยืมเงิน  หรือเปนนายหนา
        หรือคนกลางในการดำเนินการใหพนักงานไดกู ยืมเงิน
         จากนายทุน  อันขัดตอกฎหมาย  หรือขอบังคับ  ระเบียบ
         ประกาศ  คำสั่งของธนาคาร

ประหยัด อดออม

14

15

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 10 ธนาคารออมสิน



จรรยาบรรณ
พนักงาน

จรรยาบรรณ
กรรมการ

จรรยาบรรณ
ผู้บริหาร

จรรยาบรรณ
ธนาคารออมสิน

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 11ธนาคารออมสิน



ธนาคารไดกำหนดจรรยาบรรณตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เพ่ือเปนหลักปฏิบัติ
สำหรับบุคลากรของธนาคาร  โดยแบงเปน  3  ระดับ  คือ 

จรรยาบรรณของพนักงาน ใหถือเปนพื้นฐานที่ผู บริหารและพนักงาน
จะตองยึดถือปฏิบัติ 

ผู บริหาร  นอกจากจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูบริหารแลว
ยังจะตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตามจรรยาบรรณของพนักงานดวย

จรรยาบรรณ
ของกรรมการ01

จรรยาบรรณ
ของพนักงาน

ประหยัด อดออม

03

จรรยาบรรณ
ของผู้บริหาร 02

คิดดี     มั่นคง

จรรยาบรรณธนาคารออมสิน

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 12 ธนาคารออมสิน



จรรยาบรรณของกรรมการ

ไมเปดเผยขอมูลความลับของธนาคารตอบุคคลภายนอก

ไมใชอำนาจหนาที่ของตน  หรือยอมใหผูอื่นอาศัยอำนาจ
หนาที่ของตน  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ในการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ

รักษาเกียรติยศ  ชื่อเสียง  และภาพลักษณที่ดีของธนาคาร

จรรยาบรรณกรรมการต่อธนาคาร

นำความรูและทักษะการบริหารมาประยุกตใชอยางเต็มความสามารถ
และบริหารงานธนาคารดวยความระมัดระวัง

ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต  โปรงใส  เพ่ือประโยชนสูงสุดของธนาคาร
และไมดำเนินการใด ๆ  ในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงตอผลประโยชน
ของธนาคาร

04

05

03

02

01

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 13ธนาคารออมสิน



จรรยาบรรณกรรมการต่อพนักงาน

กำหนดนโยบายในเรื่องสวัสดิภาพ  คาตอบแทน  และสวัสดิการที่เปนธรรม
แกพนักงาน

สงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน

ติดตามใหธนาคารดำเนินการในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทซึ่งพนักงาน
สามารถปฏิบัติได  เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่อยูในกรอบของจรรยาบรรณ
อยางทั่วถึงทั้งธนาคาร

ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ  หลีกเลี่ยงการดำเนินการใด ๆ 
ที่ไมเปนธรรม  รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของพนักงาน01

02

03

04

คิดดี     มั่นคง

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 14 ธนาคารออมสิน



สนับสนุนแนวทางในการเพิ่มประโยชนใหแกลูกคาและประชาชน
อยางตอเนื่อง

ควรสงเสริมใหธนาคารสรางนวัตกรรมใหม  เพื่อใหลูกคาและประชาชน
เกิดความพึงพอใจ

เปดเผยขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการบริการอยางครบถวนถูกตอง
และไมบิดเบือนขอเท็จจริง

สงเสริมการใหบริการที่มีคุณภาพตอลูกคา01

02

03

04

กำกับใหธนาคารจัดระบบใหลูกคาและประชาชนสามารถรองเรียน
เกี่ยวกับการบริการ  และใหลูกคาและประชาชนไดรับการตอบสนองผล
อยางรวดเร็ว

05

จรรยาบรรณกรรมการต่อลูกค้าและประชาชน

รับเรื่อง
ร้องเรียน

#$@&!!

Service

Market
Conduct

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 15ธนาคารออมสิน



จรรยาบรรณกรรมการต่อสังคม

ปฏิบัติและควบคุมใหธนาคารมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย  และกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานกำกับดูแล

สนับสนุนใหธนาคารมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม 
และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศ

01

02

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 16 ธนาคารออมสิน



จรรยาบรรณของผู้บริหาร

จรรยาบรรณผู้บริหารต่อภาครัฐ

บริหารธนาคารดวยความระมัดระวัง

ปฏิบัติหนาที่โดยการประยุกตความรูและทักษะการบริหารจัดการ
อยางเต็มกำลังความสามารถในทุกกรณี

รายงานสถานภาพของธนาคารโดยสม่ำเสมอ  และครบถวนตามความเปนจริง

แจงใหภาครัฐทราบถึงแนวโนมในอนาคตของธนาคาร  ทั้งในดานบวก
และดานลบ ซึ่งจะตองอยูบนพื้นฐานของความเปนไปไดและมีขอมูล
สนับสนุนอยางเพียงพอ

ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต  และตัดสินใจดำเนินการใด ๆ
ดวยความเปนธรรมตอภาครัฐ  เพื่อประโยชนสูงสุดของภาครัฐโดยรวม

ไมเปดเผยขอมูลลับของธนาคารตอบุคคลภายนอก

ไมแสวงหาประโยชนใหตนเองและผูที ่เกี ่ยวของ  โดยใชขอมูลใด ๆ 
ของธนาคาร  ซึ ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณะ

คิดดี     มั่นคง

ไมดำเนินการใด ๆ  ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนตอธนาคาร
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01

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 17ธนาคารออมสิน



ปฏิบัต ิหนาที ่ในการบริหารจัดการอยางเต็มกำลังความสามารถ
ดวยความระมัดระวังและไตรตรอง  ภายใตหลักเกณฑการกำกับดูแลท่ีดี
เพื่อประโยชนสูงสุดของธนาคาร

รักษาความลับของธนาคาร  ตลอดจนไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง
หรือผูที่เกี่ยวของ  โดยใชขอมูลใด ๆ  ของธนาคารซึ่งยังไมไดเปดเผย
ตอสาธารณะ

ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต  และไมดำเนินการใด ๆ  ในลักษณะ
ที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอธนาคาร01

02

03

จรรยาบรรณผู้บริหารต่อธนาคาร

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 18 ธนาคารออมสิน



จรรยาบรรณผู้บริหารต่อพนักงาน

ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
ของพนักงานอยูเสมอ

การแตงตั ้งและโยกยาย  รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน
ตองกระทำดวยความสุจริตใจและตั้งอยูบนพื้นฐานของความรูความสามารถ
และความเหมาะสมของพนักงานนั้น ๆ

ใหความสำคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน  และสนับสนุน
ใหมีความกาวหนาตามความรูความสามารถอยางทั่วถึง

รับฟงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  และขอรองเรียนของพนักงาน
ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน

ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน

บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ  ที่ไมเปนธรรม  ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด
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ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 19ธนาคารออมสิน



สงเสริมใหพนักงานเขาใจในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาท  ซ่ึงพนักงานสามารถ          
ปฏิบัติได  เพื ่อสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที ่อยู ในกรอบของจรรยาบรรณ
อยางทั่วถึงทั้งองคกร

เปดโอกาสใหพนักงานสามารถแจงเร่ืองการทำความผิดกฎหมายของธนาคารได

ใหความมั่นใจกับพนักงานในเรื่องสวัสดิภาพ  สวัสดิการในการทำงาน

ใหพนักงานตระหนักถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดในธนาคาร
ใหเกิดประโยชนสูงสุด

ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ  และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน            
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย

10

11

12

09

08

สุดสวย  จริงใจ

ประหยัด อดออม

ประหยัด อดออม

ประหยัด อดออม

คิดดี     มั่นคง

คิดดี     ม่ันคง

สุดสวย  จริงใจ

ประหยัด อดออม

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 20 ธนาคารออมสิน



จรรยาบรรณผู้บริหารต่อลูกค้าและประชาชน

เปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริการอยางครบถวนถูกตอง
และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

การนำเสนอการบริการจะตองไมทำใหลูกคาและประชาชนเกิดความเขาใจผิด
เกี่ยวกับคุณภาพ  ราคา  ปริมาณหรือเงื่อนไขใด ๆ  ของการบริการนั้น ๆ 

จัดระบบเพื่อใหลูกคาและประชาชนสามารถรองเรียนเกี่ยวกับการบริการ
และดำเนินการอยางดีที่สุดเพื่อใหลูกคาและประชาชนไดรับการตอบสนอง
อยางรวดเร็ว 

รักษาความล ับของล ูกค าและประชาชนอยางจร ิงจ ังและสม่ำเสมอ
รวมถึงไมนำมาใชเพื ่อประโยชนของตนเองและผู ที ่เกี ่ยวของโดยมิชอบ

ใหบริการที่มีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได

กรณีที ่อาจไมสามารถปฏิบัติตามเงื ่อนไขขอใดได  ตองรีบแจงใหลูกคา
และประชาชนทราบลวงหนาเพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา

ไมคากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการ  และไมกำหนด
เงื่อนไขการคาที่ไมเปนธรรมตอลูกคาและประชาชน

ควรมีการสรางนวัตกรรมใหม  เชน  การบริการใหม ๆ
เพื่อใหลูกคาและประชาชนเกิดความพึงพอใจ

คิดดี     ม่ันคง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ  ที่มีตอลูกคาและประชาชนอยางเครงครัด 

ประหยัด อดออม
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ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 21ธนาคารออมสิน



ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี

จรรยาบรรณผู้บริหารต่อคู่ค้า

ถามีขอมูลวามีการเรียก หรือการรับ
หรือการจายผลประโยชนใด ๆ
ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น  พึงเปดเผยรายละเอียด
ตอคูคา  และรวมกันแกไขปญหา
โดยยุติธรรมและรวดเร็ว

ไมเรียกรอง  หรือไมรับ  หรือจายผลประโยชนใด ๆ  ท่ีไมสุจริตในการคากับคูคา01

02

ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต
หรือไมเหมาะสม  เชน  การจายสินจางใหแกพนักงานคูแขง 

02

ไมพยายามทำลายชื่อเสียงของคูแขงดวยการกลาวหาในทางราย
โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

03

จรรยาบรรณผู้บริหารต่อคู่แข่ง

คิดดี     มั่นคง

01

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 22 ธนาคารออมสิน



จรรยาบรรณผู้บริหารต่อสังคม

คืนผลกำไรสวนหนึ่งของธนาคารใหแกกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคม                 
อยางสม่ำเสมอ

ไมกระทำการใด ๆ  ท่ีจะมีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม01

02

ปลูกฝงจิตสำนึกของความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจัง03

ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย
และกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานกำกับดูแล04

ไมกระทำการชวยเหลือ  สนับสนุน  หรือยอมเปนเครื่องมือ  ที่จะทำใหเกิด
การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ05

ใหความรวมมือกับหนวยงานกำกับดูแลและรายงานขอมูล
ที่เกี่ยวกับการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบตาง ๆ  ตอหนวยงานนั้น

06

ไมนำเงินของธนาคารไปสนับสนุนทางการเมือง07
คิดดี     มั่นคงนาย ขยันยิ่ง  มีเกียรติ โรงเรียน

โครงการ "เด็กดีของสังคม"

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 23ธนาคารออมสิน



จรรยาบรรณของพนักงาน

ประหยัด อดออม

จรรยาบรรณพนักงานต่อธนาคาร

มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลังความรูความสามารถของตน
โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของธนาคาร  ไมใชโอกาสหรือใชตำแหนงหนาที่
การงานแสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรือผูอื่น  ตลอดจนไมกระทำการใด ๆ
ที่จะทำใหธนาคารสูญเสียประโยชนหรือขัดแยงกับประโยชนของธนาคาร

มีทัศนคติที่ดีและมีความภักดีตอธนาคาร  รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ
ของธนาคาร  โดยดำรงไวซึ่งชื่อเสียงอันดีงามของธนาคาร  ไมใหรายหรือ
ใหขอมูลขาวสารอันจะกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกธนาคาร  ชี้แจงและ
ทำความเขาใจกับบุคคลภายนอก  เพื่อรักษาไวซึ่งภาพลักษณที่ดีขององคกร

รักษาขอมูลหรือขาวสารของธนาคารที่ยังไมควรเปดเผยไวเปนความลับ
และไมใหขอมูลหรือขาวสารใด ๆ  ที่ผู มีอำนาจยังไมอนุญาต

ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต  เที่ยงธรรม  มานะอดทน

ใชและรักษาทรัพยสินของธนาคารใหไดประโยชนอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ             
และไมนำไปใช เพ่ือประโยชนส วนตน  รวมทั ้งช วยกันดูแลท รัพยส ิน
สถานที่ทำงานให เปนระเบียบ  และสะอาดอยู เสมอ

ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการรักษา
ความปลอดภัยของระบบขอมูลสารสนเทศของธนาคาร
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ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 24 ธนาคารออมสิน



เอาใจใสอยางจริงจังและเครงครัดตอกิจกรรมท้ังปวง
ท่ีจะเสริมสรางคุณภาพประสิทธิภาพและการพัฒนา
ธนาคารไปสูความเปนเลิศ

ยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของธนาคาร

จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้บริหาร

ไมรายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา  ตลอดจน
ไมกลาวรายผูบริหารโดยปราศจากมูลความจริง

ไมวิ่งเตนหรือเรียกรองเพื่อใหไดมาซึ่งตำแหนงหนาที่

ใหความเคารพ  สุภาพ  ออนนอม  มีสัมมาคารวะตอผูบังคับบัญชา
ปฏิบัติตามคำส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายและปฏิบัติงานตามลำดับบังคับบัญชา
ยกเวนกรณีมีเหตุผลอันสมควร

08

07

02

03

01

คิดดี     มั่นคง
ประหยัด อดออม

พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมาย�

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 25ธนาคารออมสิน



จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้ร่วมงาน

ใหความรู และถายทอดประสบการณในการทำงานแกผ ู ร วมงาน
หรือใหคำปรึกษา  แนะนำผูรวมงาน

รับฟงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะของผู ร วมงาน  ผู ใตบังคับบัญชา
และพิจารณานำไปใชในทางที่เปนประโยชนตองานของธนาคาร

ใหความอนุเคราะหและความชวยเหลือผูรวมงานที่ตองการความชวยเหลือ
ซึ่งอยูในวิสัยที่จะพึงกระทำได 

รักษาและเสริมสรางความสามัคคี  รวมทั้งควรเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
ที่จัดขึ้นเพื่อประสานสัมพันธระหวางผูรวมงาน01

02

03

04

ไมนำเร่ืองสวนตัวหรือขอมูลของผูรวมงานไปวิพากษวิจารณในทางท่ีเส่ือมเสีย
แกผูรวมงาน  หรือภาพพจนโดยสวนรวมของธนาคาร

05

ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ
ใหความเคารพ  และใหเกียรติซึ่งกันและกัน06

ประหยัด อดออม ประหยัด อดออม

สุดสวย  จริงใจ

ลองทำแบบนี้
ดูไหมคะ

มีความเห็น
อยางไรบางคะ?

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 26 ธนาคารออมสิน



จรรยาบรรณพนักงานต่อตนเอง

ยึดมั่นในหลักกฎหมาย  คุณธรรม  ความถูกตอง  และไมแสวงหาตำแหนง
หรือประโยชนอื่นใดจากผูบังคับบัญชา  หรือจากบุคคลอื่นใดโดยมิชอบ

มีทัศนคติที ่ดี  มีความภาคภูมิใจในการเปนพนักงานธนาคารออมสิน
และรักษาชื ่อเสียงของตน  และเกียรติของพนักงานธนาคารออมสิน
ไมใหเสื ่อมเสีย

ตรงตอเวลา  และอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานใหกับธนาคารอยางเต็มที่ 
ไมมาสายกลับกอน  หรือเอาเวลางานของธนาคารไปทำธุระสวนตัว
โดยปราศจากความจำเปนอยางแทจริง

พัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยูเสมอ01

02

03

04

ประหยัด อดออม

อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานให้กับธนาคาร

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 27ธนาคารออมสิน



รักษาผลประโยชนของลูกคา  และปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ  และรักษาคำม่ันสัญญา
ที่ใหไวกับลูกคา  หากมีการขัดกันของผลประโยชนหรือสวนไดเสียกับลูกคา
ใหรายงานผูบังคับบัญชาโดยเร็วที่สุดและดำเนินการดวยความโปรงใสทันที

03

รักษาขอมูลสวนตัวของลูกคาไวเปนความลับ ไมเปดเผยใหผู อื ่นทราบ
เวนแตไดรับความยินยอมจากลูกคา  และไมนำขอมูลสวนตัวของลูกคา
ไปแสวงหาประโยชนเพื่อตนเองหรือผูอื่น

04

รับฟงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะจากลูกคาดวยความยินดี  และพรอมท่ีจะช้ีแจง
ขอมูลที่ถูกตองตามสถานะแหงตน  หากเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได
หรือไมอยูในอำนาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำ
ใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ  ตอไป

05

ตองแนะนำหรือใหขอมูลหรือเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใหบริการ
อยางถูกตองครบถวน  เพื่อใหลูกคาเกิดประโยชนและความเขาใจในเงื่อนไข
ของการบริการนั้น ๆ

06

มีความจริงใจ  ใหบริการท่ีมีคุณภาพ  ดวยความเต็มใจ  ใชวาจาสุภาพ  ออนโยน01

ใหบริการดวยความเปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  ยึดหลักความเสมอภาค
เทาเทียมกัน

02

จรรยาบรรณพนักงานต่อลูกค้าและประชาชน

สุดสวย  จริงใจ

ประหยัด อดออม

ขอโทษดวยนะครับ

เปนความลับของลูกคา ธนาคาร

ไมสามารถใหขอมูลไดครับ

อยากทราบขอมูล

บัญชีเงินฝาก

ของสามีคะ

สวัสดีคะ

วันนี้มีอะไรใหชวยคะ

คุณยาย

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 28 ธนาคารออมสิน



สงเสริมการกระทำ  หรือกิจกรรมใด ๆ  อันนำมาซ่ึงความเขาใจอันดีระหวางกัน
และชวยเหลือเกื้อกูลกันในโอกาสที่เหมาะสม

ประพฤติปฏิบัติกับคูแขง  ภายใตกฎหมาย  กรอบกติกาการแขงขันที่ดี01

02

03
มีทัศนคติตอคูแขงในฐานะเพื่อนรวมธุรกิจที่จะชวย
สงเสริมใหธนาคารพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ

ไมกระทำการใด ๆ  ที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอสังคม
และสิ่งแวดลอม

พึงอุทิศตนเพ่ื อประโยชนของสาธารณชน  หรือสังคม
โดยสวนรวม  เชน  การเสียสละกำลังกาย  กำลังความคิด
กำลังทรัพย  และการเขารวมกิจกรรมทางสังคม  ทั้งภายใน
และภายนอกธนาคาร  ทั้งนี้  การอุทิศตนดังกลาวพึงกระทำ
ในลักษณะที่จะไมกอใหเกิดความเสียหายตองานของธนาคาร

01

02

จรรยาบรรณพนักงานต่อคู่แข่ง

จรรยาบรรณพนักงานต่อสังคม

สุดสวย  จริงใจ

คิดดี     มั่นคง

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 29ธนาคารออมสิน



ประหยัด อดออม

สุดสวย  จริงใจ

กลไกและระบบ
การบังคับใช้

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ธนาคารออมสิน

การส่งเสริมการดำเนินงาน

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 30 ธนาคารออมสิน



กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน

      กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏวามีกรรมการ  หรือผูอำนวยการธนาคารออมสิน 

ประพฤติปฏิบัติฝาฝนระเบียบนี้  ใหรายงานคณะกรรมการธนาคารออมสินพิจารณา

ดำเนินการตามที่เห็นสมควร            

      กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏวามีผูบริหาร  หรือพนักงาน  ประพฤติปฏิบัติฝาฝน

ระเบียบน้ี  ใหหัวหนาสวนงานตนสังกัดดำเนินการสอบสวนขอเท็จจริง  โดยใหนำหลักเกณฑ

และวิธีการดำเนินการทางวินัยมาบังคับใชโดยอนุโลม

      กรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงาน  ตองประพฤติปฏิบัติและวางตนอยูในกรอบ

ของประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสินอยางเครงครัด  หากพนักงาน

ผูใดมีขอสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน

ใหขอคำแนะนำจากผูบังคับบัญชา

ผู บั งคับบัญชาทุกระดับช้ันมีหน า ที่
ประพฤติ ตนให  เป น แบบอย า งที่ ดี
แก ผู อยู ใตบังคับบัญชา  ควบคุมดูแล
และปลูกฝงจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ใ ห เป น ท่ี รั บทราบ แ ละถื อปฏิ บั ติ
อยางสม่ำเสมอ

25

คิดดี     มั่นคง

ประหยัด อดออมประหยัด อดออม

ประหยัด อดออมประหยัด อดออมประหยัด อดออม

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 31ธนาคารออมสิน



ขั้นตอนการลงโทษ

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 32 ธนาคารออมสิน



กรณีท่ี ผลการสอบสวนปรากฏว าเปนการปฏิบั ติ ฝ าฝน จริ ยธ รรม
ธนาคารออมสิน  ใหรายงานคณะกรรมการช้ีมูลความผิด  เพ่ือดำเนินการ
ตามระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยพนักงานตอไป  

01
กรณีที่ ผลการสอบสวนปรากฏว าเปนการปฏิบัติฝาฝนจรรยาบรรณ
ธนาคารออมสิน  ในกรณีอันมิใชความผิดทางวินัยตามระเบียบการ
ธนาคารออมสิน  วาดวยวินัยของพนักงานธนาคารออมสิน  ใหวากลาวตักเตือน
หรือดำเนินการตามควรแกกรณี  เพ่ือใหมีการแกไข  หรือดำเนินการใหถูกตอง
หรืออาจสั่งใหไดรับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร  และใหรายงานผล
การดำเนินการใหคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีทราบผานฝายกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดี  รวมท้ังรายงานใหฝายบริหารงานทรัพยากรบุคคลทราบ

02

             ในการเลื่อน  แตงตั้ง  ยาย  หรือพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน
ที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ  ใหนำผลการดำเนินการเกี่ยวกับ
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณไปประกอบการพิจารณาดวย

ขั้นตอนการลงโทษ
          เมื่อไดรับรายงานผลการสอบสวนขอเท็จจริงแลว  ใหหัวหนาสวนงาน
ตนสังกัดดำเนินการ ดังนี้

          ท้ั งน้ี   การประพฤติปฏิบัติฝาฝนระเบียบน้ี  ในกรณีเปนความผิดทางอาญา
หรือทำใหเกิดความเสียหายแกธนาคาร  จะตองถูกดำเนินการทางอาญา หรือตองชดใช
ความเสียหายทางแพงดวย 

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 33ธนาคารออมสิน



กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

กรณีเปนการฝาฝนจริยธรรมธนาคารออมสิน  

สงเรื่องให

ผลการสอบสวน

หัวหนาสวนงานตนสังกัดดำเนินการสอบสวนขอเท็จจริง
โดยนำหลักเกณฑและวิธีการดำเนินการทางวินัยมาบังคับใชโดยอนุโลม

มีการรองเรียนหรือปรากฏวามีผูบริหาร  หรือพนักงาน
ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

กรณีเปนการฝาฝนจรรยาบรรณธนาคาร
ออมสิน  ในกรณีอันมิใชความผิดทางวินัย

ตามระเบียบการธนาคารออมสิน
วาดวยวินัยของพนักงานธนาคารออมสิน

ใหผูบังคับบัญชาวากลาวตักเตือน
หรือดำเนินการตามควรแกกรณี

เพื่อใหมีการแกไข  หรือดำเนินการ
ใหถูกตอง  หรืออาจสั่งใหไดรับการพัฒนา

ตามที่เห็นสมควร

รายงานผลการดำเนินการ          
ใหคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทราบ

ผานฝายกำกับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งรายงานให                 
ฝายบริหารงานทรัพยากรบุคคลทราบ

ใหรายงานคณะกรรมการชี้มูลความผิด
เพื่อดำเนินการตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยพนักงาน 

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาดำเนินการ
ตามที่เห็นสมควร

มีการรองเรียนหรือปรากฏวามีกรรมการ
หรือผูอำนวยการ  ประพฤติปฏิบัติฝาฝน

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

รายงาน

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 34 ธนาคารออมสิน



แนวทางการสงเสริมการดำเนินงานตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธนาคารออมสิน  มีดังนี้

การส่งเสริมการดำเนินงาน

จัดให้มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน01

ใหกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติใหสอดคลอง
และอยูในทิศทางเดียวกันอยางเครงครัด

จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดี02

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน  ใหกรรมการ  ผูบริหาร
และพนักงานอยางสม่ำเสมอ

ติดตาม ประเมินผล03

การประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ  และรายงานผลการดำเนินงาน
แกผูอำนวยการธนาคารออมสิน  หรือผูที่ผูอำนวยการธนาคารออมสินมอบหมาย

ประเมินผล

25

คิดดี     ม่ันคง

ประหยัด อดออมประหยัด อดออมประหยัด อดออม

ประหยัด อดออมประหยัด อดออมประหยัด อดออม

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 35ธนาคารออมสิน



ประมวล
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
ธนาคารออมสินประหยัด อดออม

ประหยัด อดออม

ประหยัด อดออม

แนวทางการเสริมสร้าง
พฤติกรรมตาม
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ธนาคารออมสิน

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 36 ธนาคารออมสิน



คิดดี     มั่นคง

แนวทางการเสริมสร้างพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน (สำหรับผู้บริหาร)

    จริยธรรมและจรรยาบรรณ  ถือเปนพื้นฐานสำคัญที่ผูบริหาร  และพนักงาน

ธนาคารออมสินจะตองยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด  โดยธนาคาร

ไดจัดทำแนวทางการเสริมสรางพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ธนาคารออมสินสำหรับผูบริหาร  เพ่ือนำไปปฏิบัติจริงอยางเปนรูปธรรมและมีแนวปฏิบัติ

ท่ีชัดเจน  อันจะสงผลใหเกิดเปนวัฒนธรรมธรรมาภิบาล  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในการประกอบธุรกิจ  ไดรับความเช่ือถือและความไววางใจจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

ของธนาคาร  โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

คิดดี     มั่นคง

ระเบียบ    วินัย

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 37ธนาคารออมสิน



พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't)

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do)

โปรงใส  พรอมรับการตรวจสอบ                       

ไมดำเนินการที่กอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน
กับธนาคาร

ซื่อสัตยสุจริต  มีจิตสำนึกที่ดี

มีความเที่ยงธรรม  ตรงไปตรงมา
ไมเลือกปฏิบัติ 

คำนึงถึงประโยชนของธนาคาร
มากกวาประโยชนสวนตน

ยึดมั่นในคุณความดี  ประพฤติตน
ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ละเลย  หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็น
วามีการกระทำในสิ่งที่ไมถูกตอง
หรือไมเปนธรรม  

ฝาฝนจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธนาคารออมสิน

ปฏิบัติงานโดยมุงประโยชน
เพื่อตนเองหรือพวกพอง

ทุจริตและประพฤติมิชอบในหนาท่ี

มีอคติ  ใชความรูสึกสวนตัว
ในการปฏิบัติงาน

หลบเลี่ยงการตรวจสอบ  ลักลอบ
ทำลายเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของ
กับเรื่องที่ตนถูกตรวจสอบ

ระเบียบ    วินัยระเบียบ    วินัย

1 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  โปร่งใส  ตรวจสอบได้
ยึดม่ันในคุณธรรม

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 38 ธนาคารออมสิน



พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't)

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do)

ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ  ระเบียบ  และคำส่ัง
ของธนาคารอยางเครงครัด

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ
ระเบียบ  และคำสั่งของธนาคาร

สงเสริม  และควบคุมใหพนักงาน
ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
ระเบียบ  และคำสั่งของธนาคาร
อยางเครงครัด

เก็บรักษาบัญชีชื่อผูใชงาน
(User Name)  และรหัสผาน
(Password)  ไวเปนความลับ
เฉพาะตัว

ไมศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ
ระเบียบ  และคำสั่งของธนาคาร

ละเลย ไมควบคุมใหพนักงาน
ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ระเบียบ  และคำสั่งของธนาคาร                  

ไมเก็บรักษาบัญชีชื่อผูใชงาน
(User Name)  และรหัสผาน
(Password)  ไวเปนความลับ
เฉพาะตัว

สรางรายการทางบัญชีปลอม
เพื่อใหการทำงานเปนไปตาม
เปาหมาย

2 ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และคำส่ังของธนาคาร
อย่างเคร่งครัด  

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 39ธนาคารออมสิน



พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't)

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do)

มีความรับผิดชอบตอหนาที่  บริหารงานใหสำเร็จตามเปาหมาย
ท่ีกำหนด  เพ่ือประโยชนสูงสุด
ของธนาคารใชความรูและทักษะการบริหาร

จัดการอยางเต็มกำลังความสามารถ ควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบ
เพื่อใหงานสำเร็จตามเปาหมาย

เสียสละ  และอุทิศตนในการทำงาน
แมไมใชงานในหนาที่ของตนเอง บริหารงานดวยความรอบคอบ

ถูกตอง  รวดเร็ว  
มีการบริหารความเสี่ยง
อยางเหมาะสม  

บริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชน 
และความคุมคาในการใชทรัพยากร
ของธนาคาร

ไมใชโอกาสหรือตำแหนงหนาที่
แสวงหาผลประโยชนใหตนเอง
หรือผูอื่น

ไมนำทรัพยสินของธนาคารไปใช
เพื่อประโยชนสวนตน

หลีกเล่ียงการปฏิเสธงานโดยเฉพาะ
งานในหนาท่ี ปฏิเสธความรับผิดชอบ
หรือกลาวโทษผูอื่นเมื่อเกิด
ขอผิดพลาด

ใชอำนาจหนาที่เอื้อประโยชน
ใหกับตนเอง  หรือพวกพอง

ขาดความระมัดระวัง
ในการบริหารงาน 

บริหารงานไมเปนธรรม ใชความรูสึก
สวนตัว หรือมีอคติตอการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานโดยไมคำนึงถึงประโยชน
ของสวนรวมหรือธนาคาร

ใชเวลา/ทรัพยากรของธนาคาร
ไปทำงานภายนอก  เพื่อประโยชน
ใหกับตนเองหรือครอบครัว

ประหยัด อดออม

3 มีความรับผิดชอบ  บริหารงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ  ไม่ใช้โอกาส
หรือตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 40 ธนาคารออมสิน



ข้อมูลสำคัญ

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't)

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do)

เปดเผยขอมูล  หรือความลับ
ของธนาคาร  และลูกคา  ประชาชน

นำขอมูลของลูกคาไปใชประโยชน
เพื่อตนเองและผูอื่น

นำขอมูลของธนาคารไปใช
ในเรื่องสวนตัว

ละเลย และไมควบคุมใหพนักงาน
ตระหนักถึงความปลอดภัย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปกปด  เปลี่ยนแปลง  หรือทำลาย
เอกสารโดยมิชอบดวยกฎหมาย

ไมเปดเผยขอมูลความลับ
ของธนาคาร  และลูกคา 
ประชาชนอยางเครงครัด

ไมนำขอมูลของธนาคาร  และลูกคา 
ประชาชนไปแสวงหาประโยชน
เพื่อตนเองหรือผูอื่น

ควบคุมใหพนักงานตระหนัก
ถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การเปดเผยขอมูลของธนาคาร
ที่เปนความลับจะกระทำไดตอเมื่อ
มีอำนาจหนาที่และไดรับอนุญาต
และตองรักษาขอมูลสวนตัว
ของลูกคาไวเปนความลับ  เวนแต
ไดรับความยินยอมหรือเปนไปตาม
ที่กฎหมายกำหนด

4 รักษาความลับของธนาคาร  และลูกค้า  ประชาชน  อย่างเคร่งครัด

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 41ธนาคารออมสิน



พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't)

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do)

ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
แกผูใตบังคับบัญชา

มีภาวะเปนผูนำ เสียสละ
กลาตัดสินใจ  และรับผิดชอบ
ตอหนาที่ 

ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา
ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ

ปลูกฝงใหพนักงานรัก
และอยากทำความดีเพ่ือองคกร

แนะนำ  ถายทอด  แลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณใหแก
ผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ 

แตงต้ัง  โยกยาย  ใหรางวัล
และลงโทษ  ดวยความยุติธรรม
และเหมาะสม

เปดใจรับฟงความคิดเห็น  
ขอเสนอแนะ หรือขอรองเรียน
ของผูใตบังคับบัญชา

สงเสริม  และควบคุมให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน
ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ

บริหารงานไมเปนธรรม  ซ่ึงอาจ
คุกคาม  หรือสรางความกดดัน
ตอสภาพจิตใจ  หรือละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของผูใตบังคับบัญชา 

เพิกเฉย  หรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานที่ผิดจรรยาบรรณ

ไมเขาชวยเหลือ  หรือใหคำปรึกษา
เมื่อผูใตบังคับบัญชาเกิดปญหา

ระเบียบ    วินัย

สุดสวย  จริงใจ

ประหยัด อดออม

5 เป็นผู้นำ  และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  บริหารงาน
ด้วยความเป็นธรรม

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 42 ธนาคารออมสิน



พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't)

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do)

ใหบริการท่ีมีคุณภาพ  ถูกตอง
รวดเร็ว  เปนธรรม  และไมเลือก
ปฏิบัติ

เปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับบริการ
อยางถูกตอง  ครบถวน  ไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง

แสวงหาชองทาง  และนวัตกรรม
การบริการใหม เพื่อเพิ่มประโยชน
ใหลูกคาและประชาชน
เกิดความพึงพอใจ

หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำใหเสื่อมเสีย
ช่ือเสียง  หรือทำใหลูกคา
และประชาชนขาดความไววางใจ

สงเสริม  และควบคุมใหพนักงาน
ปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหาร
จัดการดานการใหบริการแกลูกคา
อยางเปนธรรม  (Market Conduct  
Policy) อยางเครงครัด  

ปกปด  หรือบิดเบือนขอเท็จจริง
ของขอมูลขาวสารที่ใหบริการ
แกลูกคาและประชาชน 

ละเลย  และไมควบคุมใหพนักงาน
ปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหาร
จัดการดานการใหบริการแกลูกคา                     
อยางเปนธรรม  (Market Conduct 
Policy) 

ไมเปดรับ  และไมแสวงความรู 
วิธีการ  หรือเทคโนโลยีใหม ๆ  
เพื่อใชในการปรับปรุง
และพัฒนาการบริการ 

Service

Market
Conduct

6 ให้บริการท่ีมีคุณภาพ  ถูกต้อง  รวดเร็ว  เป็นธรรม  และไม่เลือกปฏิบัติ

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 43ธนาคารออมสิน



       จริยธรรมและจรรยาบรรณ  ถือเปนพื้นฐานสำคัญที่ผูบริหาร  และพนักงาน

ธนาคารออมสินจะตองยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด  โดยธนาคาร

ไดจัดทำแนวทางการเสริมสรางพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ธนาคารออมสินสำหรับพนักงาน  และลูกจางธนาคารออมสิน  เพื่อนำไปปฏิบัติจริง

อยางเปนรูปธรรมและมีแนวปฏิบัติที ่ชัดเจน  อันจะสงผลใหเกิดเปนวัฒนธรรม

ธรรมาภิบาล  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  ไดรับความเชื่อถือ

และความไววางใจจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของธนาคาร  โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

แนวทางการเสริมสร้างพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน
(สำหรับพนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน)

ประหยัด อดออม

สุดสวย  จริงใจ

ประหยัด อดออม

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 44 ธนาคารออมสิน



พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't)

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do)

ซื่อสัตยสุจริต  มีจิตสำนึกที่ดี โปรงใส  พรอมรับการตรวจสอบ                       

มีความเที่ยงธรรม  ตรงไปตรงมา
ไมเลือกปฏิบัติ 

ไมดำเนินการที่กอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน
กับธนาคาร

คำนึงถึงประโยชนของธนาคาร
มากกวาประโยชนสวนตน

ยึดมั่นในคุณความดี  ประพฤติตน
ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหนาที่

ละเลย  หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นวา
มีการกระทำในสิ่งที่ไมถูกตอง
หรือไมเปนธรรม  

มีอคติ  ใชความรูสึกสวนตัว
ในการปฏิบัติงาน

ฝาฝนจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธนาคารออมสิน

ปฏิบัติงานโดยมุงประโยชนของตน
และพวกพอง

หลบเลี่ยงการตรวจสอบ  ลักลอบ
ทำลายเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของ
กับเรื่องที่ตนถูกตรวจสอบ

ประหยัด อดออมประหยัด อดออมประหยัด อดออม

1 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  
ยึดม่ันในคุณธรรม

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 45ธนาคารออมสิน



พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't)

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do)

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ
ระเบียบ  และคำสั่งของธนาคาร

ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ  ระเบียบ  และคำสั่ง
ของธนาคารอยางเครงครัด

เก็บรักษาบัญชีชื่อผูใชงาน
(User Name)  และรหัสผาน
(Password)  ไวเปนความลับ
เฉพาะตัว

ไมศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ
ระเบียบ  และคำสั่งของธนาคาร

ละเลย  หรือไมใหความสำคัญ
ตอการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ  ระเบียบ  และคำสั่ง
ของธนาคาร                  

ไมเก็บรักษาบัญชีชื่อผูใชงาน
(User Name)  และรหัสผาน
(Password)  ไวเปนความลับ
เฉพาะตัว

สรางรายการทางบัญชีปลอม
เพ่ือใหการทำงานเปนไปตาม
เปาหมาย

2 ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และคำส่ังของธนาคาร
อย่างเคร่งครัด  

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 46 ธนาคารออมสิน



พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't)

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do)

รับผิดชอบตอหนาที่  เสียสละ  และอุทิศตนในการทำงาน
แมไมใชงานในหนาที่ของตนเอง 

ปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ
ถูกตอง  รวดเร็ว  เต็มกำลัง
ความสามารถ 

ทุมเทสติปญญา  ความรู
ความสามารถ  เพื่อประโยชน
สูงสุดแกธนาคาร

ไมใชโอกาสหรือตำแหนงหนาที่
แสวงหาผลประโยชนใหตนเอง
หรือพวกพอง

หลีกเล่ียงโอกาสท่ีจะกอใหเกิด
ความเส่ียงแกธนาคาร 

ตรงตอเวลา  ไมมาสายกลับกอน
หรือเอาเวลางานของธนาคาร
ไปทำธุระสวนตัว

ไมนำทรัพยสินของธนาคารไปใช
เพื่อประโยชนสวนตน

ขาดความรับผิดชอบ
และกลาวโทษผูอื่น

เพิกเฉย  ไมปรับปรุงงาน
หรือพัฒนาทักษะในการทำงาน

มีความคิดเชิงลบในการทำงาน

ใชอำนาจหนาที่เอื้อประโยชน
ใหกับตนเองหรือพวกพอง

เอาเวลางานของธนาคาร
ไปทำธุระสวนตัว

ใชเวลา/ทรัพยากรของธนาคาร
ไปทำงานภายนอก  เพื่อประโยชน
ใหกับตนเองหรือครอบครัว

ประหยัด อดออม

3 มีความรับผิดชอบ  ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความรู้ความสามารถ
ไม่ใช้โอกาสหรือตำแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อ่ืน

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 47ธนาคารออมสิน



พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't)

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do)

ไมเปดเผยขอมูลความลับ
ของธนาคาร  และลูกคา  
ประชาชนอยางเครงครัด

ไมนำขอมูลของธนาคาร  และลูกคา 
ประชาชนไปแสวงหาประโยชน
เพ่ือตนเองหรือผูอื่น

รักษาและตระหนักถึงความปลอดภัย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลีกเลี่ยงการใชงานอินเทอรเน็ต
และเว็บไซตตาง ๆ  ที่จะกอใหเกิด
ความเสียหายตอขอมูลทรัพยสิน 
หรือการดำเนินงานของธนาคาร

การเปดเผยขอมูลของธนาคาร
ที่เปนความลับจะกระทำไดตอเมื่อ
มีอำนาจหนาที่และไดรับอนุญาต 
และตองรักษาขอมูลสวนตัว
ของลูกคาไวเปนความลับ  เวนแต
ไดรับความยินยอมหรือเปนไปตาม
ที่กฎหมายกำหนด

นำขอมูลของธนาคาร  และลูกคา
ประชาชน  ไปใชประโยชน
เพื่อตนเองและผูอ่ืน

ปกปด  เปลี่ยนแปลง  หรือทำลาย
เอกสารโดยมิชอบดวยกฎหมาย

แชรรหัสผาน  หรือกดเขาลิงก
ท่ีแปลกนาสงสัยในอีเมล

ใชเทคโนโลยีละเมิดลิขสิทธิ์

ข้อมูลสำคัญ 4 รักษาความลับของธนาคาร  และลูกค้า  ประชาชน  อย่างเคร่งครัด

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 48 ธนาคารออมสิน



พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't)

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do)

มีทัศนคติที่ดี  มีความภักดี
ตอธนาคาร 

แตงกายใหสุภาพ  เรียบรอย
ตามระเบียบธนาคาร

ประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี
เชน  ไมติดสุรา  ไมติดยาเสพติด
ไมยุงเก่ียวกับอบายมุข

ไมเผยแพรหรือสงตอเอกสารภายใน
ของธนาคาร  ขอความ  หรือขอมูล
ท่ีไมถูกตอง  ไมเหมาะสม  เปนเท็จ

ช้ีแจง  ใหคำแนะนำ  และแกไขขอมูล
ที่ถูกตอง  เมื่อมีบุคคลอื่น
วิพากษวิจารณธนาคารในทาง
ที่เสียหาย

ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี  

เพิกเฉย  ไมชวยกันสอดสองดูแล
เมื่อพบพนักงานปฏิบัติหนาที่
ท่ีไมถูกตอง  ไมเหมาะสม 
สงผลกระทบตอช่ือเสียง
และภาพลักษณของธนาคาร

แสดงความคิดเห็น  หรือโพสต
ขอความผานส่ือออนไลน
ท่ีอาจกระทบกระเทือนตอชื่อเสียง
และการดำเนินงานของธนาคาร

ทุจริตตอหนาท่ี  หรือทำใหธนาคาร
เสื่อมเสียชื่อเสียง

5 รักษาชื่อเสียง  และภาพลักษณ์ของธนาคาร 

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 49ธนาคารออมสิน



พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't)

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do)

ทำงานเปนทีม  เสริมสรางสัมพันธภาพ
และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน 

เปนแบบอยางท่ีดีใหกับเพ่ือนรวมงาน
ในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาองคความรู
อยางสม่ำเสมอ

ไมนำเร่ืองสวนตัวของเพ่ือนรวมงาน
ไปวิพากษวิจารณในทางเสื่อมเสีย

ไมวิ่งเตนหรือเรียกรองเพื่อใหไดมา
ซึ่งตำแหนงหนาที่

ไมปฏิบัติงานตามคำสั่ง
ของผูบังคับบัญชา 
กลาวรายผูบังคับบัญชา
โดยปราศจากมูลความจริง

ปฏิบัติงานตามคำส่ังของผูบังคับบัญชา
ท่ีชอบดวยกฎหมาย

สรางความแตกแยก  และไมปรับตัว
ทำงานรวมกับผูอื่น
กาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หนาท่ีของเพื่อนรวมงานโดยมิชอบ

ไมรายงานเท็จ  หรือเสนอความเห็น
ที่ไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา

แนะนำ  แบงปน  ถายทอด 
และแลกเปลี่ยนความรูใหม ๆ
ใหแกเพื่อนรวมงานอยูเสมอ

ไมนำผลงานของผูอื่นมาแอบอาง
เปนผลงานของตน

ไมละเมิดสิทธิมุนษยชนและ
สิทธิเสรีภาพ  การคุกคามทางเพศ 
รวมถึงหลีกเลีย่งการดำเนินการใด ๆ
ซ่ึงอาจคุกคามหรือสรางความกดดัน
ตอสภาพจิตใจของผูอื่น

แสดงความกระดางกระเดื่อง
ไมใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา
วิ่งเตนหรือเรียกรองเพื่อใหไดมา
ซึ่งตำแหนงหนาที่

ใหความเคารพ  สุภาพออนนอม
มีสัมมาคารวะตอผูบังคับบัญชา

ไมเปดใจรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง

ไมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ไมใหคำแนะนำ
ปรึกษาเพื่อนรวมงาน

6 ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา  และเพ่ือนร่วมงานด้วยความสุภาพ  ให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน  รักษาความสามัคคี

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 50 ธนาคารออมสิน



พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don't)

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do)

ใหบริการดวยความสุภาพ  เต็มใจ
ยิ้มแยมแจมใส

ใหบริการอยางถูกตอง  ครบถวน 
รวดเร็ว  เปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ

จัดใหลูกคาท่ีมาทำธุรกรรมแสดงตน รักษาผลประโยชนของลูกคา

ใสใจ  รับฟงปญหา  และความตองการ
ของลูกคา

พัฒนาปรับปรุงงานกระบวนการทำงาน
ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกคา

อธิบาย ชี ้แจง แนะนำผลิตภัณฑ
และเงื่อนไขอยางละเอียดครบถวน
ไมปดบังขอมูล

ใหบริการผิดพลาด  ลาชา  และแสดง
กิริยาทาทางที่ไมใหเกียรติลูกคา

ขาดความรูความเขาใจ
ในการใหบริการและการนำเสนอ
ขอมูลผลิตภัณฑ

เลือกปฏิบัติ  ละเลยความตองการ
ของลูกคา  

แตงกายไมสุภาพ  ไมกระตือรือรน
ในการใหบริการ

เรียกรับของขวัญ  หรือผลประโยชน
จากลูกคา

ไมสนใจศึกษา  และไมนำเทคโนโลยี
มาพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ 

สุดสวย  จริงใจ 7 ให้บริการท่ีมีคุณภาพ  ถูกต้อง  รวดเร็ว  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ

ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 51ธนาคารออมสิน





ขาพเจา นาย นาง นางสาว

ชื่อ...........................................นามสกุล...........................................

ไดรับทราบประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน

และจะศึกษา  เรียนรู  ทำความเขาใจ  และประพฤติปฏิบัติตน

ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน

ในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอธนาคาร

และผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเครงครัด

ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ของขาพเจา

ขอใหผูบริหาร  พนักงาน  และลูกจางธนาคารออมสินทุกทาน
สแกน QR Code เพื่อรับทราบประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน

ขอใหผูบริหาร  พนักงาน  และลูกจางธนาคารออมสินทุกทาน
สแกน QR Code เพื่อรับทราบประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน

คลิกท่ีน่ี


