
ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับท่ี 610
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน
จริยธรรมธนาคารออมสิน ประกอบด้วย 2 ส่วน

ส่วนที่  1  มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักส าหรับเจ้าหน้าทีข่องรัฐ
กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงาน  มีหน้าท่ีปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  แบบแผนและวิธีปฏิบัติ
ของธนาคาร  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวย
ความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิ บาล  
โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
9 ประการ  ดังน้ี

(1) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตส านึกที่ดี  มีความซ่ือสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและธนาคารเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่
ผูห้น่ึงผู้ใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(4) การยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และ   

ไมเ่ลือกปฏิบัติ
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และ       

ไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง
(7) การมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  

และตรวจสอบได้
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพของธนาคาร 

ส่วนที่  2 มาตรฐานจริยธรรมของธนาคารออมสนิ
กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงาน ต้องยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมของ          

ธนาคารออมสิน 12  ประการ  ดังน้ี
(1) ใหค้วามร่วมมือ  และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์

ของประเทศ
(2) ปฏิบัตหิน้าท่ีตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  

แบบแผนและวิธีปฏิบัติของธนาคารอย่างเคร่งครัด  ตลอดจนร่วมมือ
ดูแลให้พนักงานอื่นปฏิบัติตามด้วย

(3) ปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  ยึดม่ันในคุณธรรม  ค านึงถึงศักดิ์ศรี         
ความเป็นมนุษย์  ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น 

(4) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้
ความสามารถ ใหบ้รรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคารและประเทศชาติ

(5) รักษาความลับของลูกค้า  คู่ค้า  และธนาคารอย่างเคร่งครัด 
การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าท่ีและ
ได้รับอนุญาต  หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด

(6) ปฏิบัตหิน้าท่ีเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของธนาคาร  ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในต าแหน่ง
หน้าท่ีของตนเองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์จากธนาคาร
เพื่อตนเองหรือผู้อื่น  และไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของ
บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับตนเองขัดแย้งกับผลประโยชน์ของธนาคาร

(7) ร่วมมือช่วยเหลือกันเกี่ยวกับกิจการของ
ธนาคาร  รักษาความสามัคคี  และไม่กระท าการใด ๆ  
อันอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคี  หรือ
ก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในบรรดาผู้อยู่ในวงงาน
ของธนาคาร  เคารพและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน 
ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของ
พนักงานอื่นโดยมิชอบ  ละเว้นการกระท าใด  ๆ อันเป็นเหตุให้
ผู้อื่นเดือดร้อน  ให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ  

(8) ไมล่อกหรือไม่น าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็น
ประโยชน์ของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งท่ีมา  หรือไม่
น าผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง

(9) ไมร่ายงานเท็จหรือเสนอความเห็นท่ีไม่สุจริตต่อ
ผู้บังคับบัญชา  สุภาพเรียบร้อย  เชื่อฟัง  และไม่แสดง
ความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  
ซ่ึงสั่งในกิจการของธนาคารโดยชอบในการปฏิบัติ
กิจการของธนาคาร ไมก่ระท าการข้ามผู้บังคับบัญชา
เหนือตน  เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปสั่งให้
กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั้งคราว

(10) ร่วมพัฒนาสังคม  ชุมชน  สิ่งแวดล้อม  ตลอดจน 
มุ่งสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

(11) ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี  และจรรยาบรรณของธนาคาร

(12) ละเว้นการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก  
หรือสื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของธนาคาร
ท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและการด าเนินงาน
ของธนาคาร  ท้ังน้ี  เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจหน้าท่ี  และ ละเว้นการ
เผยแพร่  หรือส่งต่อข้อความ  หรือข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง  
ไม่เหมาะสม  เป็นเท็จ  หรืออาจสร้างความเข้าใจผิด
ทางสื่อออนไลน์ หรือสื่อต่าง ๆ ซ่ึงอาจส่งผลให้  
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้า  ได้รับความเสียหาย
หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง  หรือกระทบต่อชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของธนาคาร

ธนาคารมีกระบวนการส่งเสริมและท าให้มั่นใจว่าบุคลากรทุกคนประพฤติปฏิบัติ อย่างมีจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและดูแลให้มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร  และพนักงาน ผ่านประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธนาคารออมสิน และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  ต้ังแต่การรับรู้  การสร้างความรู้  
ความเข้าใจ ความตระหนัก การน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้  ผู้บริหารและพนักงานต้องยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม
ของธนาคารออมสินเพิ่มอีก 2 ประการ  ดังนี้

(1) พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ  และทักษะในการท างาน  เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อธนาคารอยู่เสมอ  โดยศึกษาหาความรู้และประสบการณ์

(2) ให้บริการด้วยความสุภาพ  เรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์  
รวดเร็ว  ให้ความสะดวกในการติดต่อ  ตลอดจนปรับปรุงการ
ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  โดยค านึงถึงผลประโยชน์และ           
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ



1.1 จรรยาบรรณกรรมการต่อธนาคาร
(1) ปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  โปร่งใส           

เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร  และไมด่ าเนินการใด ๆ  
ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของธนาคาร

(2) น าความรู้และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่าง
เต็มความสามารถ และบริหารงานธนาคารด้วยความระมัดระวัง

(3) รักษาเกียรติยศ  ชื่อเสียง  และภาพลักษณ์ที่ดีของ
ธนาคาร

(4) ไมเ่ปิดเผยข้อมูลความลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
(5) ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีของตน  หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจ

หน้าท่ีของตนไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ

1.2 จรรยาบรรณกรรมการต่อพนักงาน
(1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ  หลีกเลี่ยงการ

ด าเนินการใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม รับฟังข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ของพนักงาน

(2) ก าหนดนโยบายในเรื่องสวัสดิภาพ  ค่าตอบแทน  และ
สวัสดิการท่ีเป็นธรรมแก่พนักงาน

(3) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้  ความสามารถของพนักงาน
(4) ติดตามให้ธนาคารด าเนินการในเรื่องจรรยาบรรณ

และบทบาทซ่ึงพนักงานสามารถปฏิบัติได้  เพื่อให้เกิด
พฤติกรรมท่ีอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างท่ัวถึงท้ังธนาคาร

1.3 จรรยาบรรณกรรมการต่อลูกค้าและประชาชน
(1) ส่งเสริมการให้บริการท่ีมีคุณภาพต่อลูกค้า
(2) สนับสนุนแนวทางในการเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้า

และประชาชนอย่างต่อเนื่อง
(3) ควรส่งเสริมให้ธนาคารสร้างนวัตกรรมใหม่  เพื่อให้

ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
(4) เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่าง

ครบถ้วนถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(5) ก ากับให้ธนาคารจัดระบบให้ลูกค้าและประชาชน

สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ  และให้ลูกค้าและ
ประชาชนได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว

1.4 จรรยาบรรณกรรมการต่อสังคม
(1) สนับสนุนให้ธนาคารมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

สิ่งแวดล้อม  และศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามของประเทศ
(2) ปฏิบัตแิละควบคุมให้ธนาคารมีการปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  และกฎระเบียบ        
ท่ีออกโดยหน่วยงานก ากับดูแล

จรรยาบรรณธนาคารออมสิน

1 จรรยาบรรณของกรรมการ 2 จรรยาบรรณของผู้บริหาร

2.1 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อภาครัฐ
(1) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และตัดสินใจ

ด าเนินการใด ๆ  ด้วยความเป็นธรรมต่อภาครัฐ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของภาครัฐโดยรวม

(2) บริหารธนาคารด้วยความระมัดระวัง
(3) ปฏิบัติหน้าท่ีโดยการประยุกต์ความรู้และทักษะ          

การบริหารจัดการอย่างเต็มก าลังความสามารถในทุกกรณี
(4) รายงานสถานภาพของธนาคารโดยสม่ าเสมอ  และ

ครบถ้วน ตามความเป็นจริง
(5) แจ้งให้ภาครัฐทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของธนาคาร   

ท้ังในด้านบวกและด้านลบ  ซ่ึงจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

(6) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้
ข้อมูลใด ๆ ของธนาคาร ซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

(7) ไมเ่ปิดเผยข้อมูลลับของธนาคารต่อบุคคลภายนอก
(8) ไม่ด าเนินการใด ๆ  ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
2.2 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อธนาคาร
(1) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และไม่ด าเนินการใด ๆ   

ในลักษณะท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร
(2) ปฏิบัตหิน้าท่ีในการบริหารจัดการอย่างเต็มก าลัง

ความสามารถด้วยความระมัดระวังและไตร่ตรอง  ภายใต้
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลท่ีดีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของธนาคาร

(3) รักษาความลับของธนาคาร ตลอดจนไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใด  ๆของธนาคาร
ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

2.3 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อพนักงาน
(1) ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงาน
(2) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัย

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
(3) การแต่งตั้งและโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและ          

การลงโทษพนักงานต้องกระท าด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่          
บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของ
พนักงานน้ัน ๆ

(4) ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
พนักงาน  และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามความรู้
ความสามารถอย่างท่ัวถึง

ธนาคารออมสินได้ก าหนดจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  เพื่อเป็นหลักปฏิบัติส าหรับ บุคลากร                     
ของธนาคารออมสิน  โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ  คือ

1.  จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
2.  จรรยาบรรณของผู้บริหาร
3.  จรรยาบรรณของพนักงาน
จรรยาบรรณของพนักงาน  ให้ถือเป็นพื้นฐานท่ีผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินจะต้องยึดถือปฏิบัติ 

โดยผู้บริหารนอกจากจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้บริหารแล้วยังจะต้องปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตาม
จรรยาบรรณของพนักงานด้วย  พนักงานธนาคารออมสินทุกคนมีหน้าท่ีต้องศึกษาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่าง
เคร่งครัด  ในการเลื่อน  แต่งตั้ง  ย้าย  หรือพิจารณาความดีความชอบของพนักงานท่ีประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณ  ให้น าผลการด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณไปประกอบการพิจารณาด้วยพนักงานท่ี           
ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ  หรือผู้บังคับบัญชายินยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนจรรยาบรรณน้ันด้วย 
จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยซ่ึงอาจรวมถึงการชดใช้ความเสียหายทางแพ่งและโทษทางอาญาด้วย



จรรยาบรรณธนาคารออมสิน

2 จรรยาบรรณของผู้บริหาร 2 จรรยาบรรณของผู้บริหาร

2.3 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อพนักงาน (ต่อ)
(5) รับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของ

พนักงาน ซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
(6) ปฏิบัตติามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับ

พนักงานอย่างเคร่งครัด
(7) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ  ท่ีไม่เป็นธรรม  

ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าท่ีการงานของพนักงาน
(8) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ  และให้ความเคารพต่อ

ความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(9) ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและ

บทบาท  ซ่ึงพนักงานสามารถปฏิบัติได้  เพื่อส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมท่ีอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอยา่งทั่วถึงท้ังองค์กร

(10) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการท าความผิด
กฎหมายของธนาคารได้

(11) ให้ความมั่นใจกับพนักงานในเรื่องสวัสดิภาพ  สวัสดิการใน
การท างาน

(12) ให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัดในธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.4 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อลูกค้าและประชาชน
(1) ให้บริการท่ีมีคุณภาพในระดับท่ียอมรับได้ 
(2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน

ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(3) การน าเสนอการบริการจะต้องไม่ท าให้ลูกค้าและประชาชน

เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ  ราคา  ปริมาณหรือเงื่อนไขใด ๆ   
ของการบริการนั้น ๆ 

(4) จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียน
เกี่ยวกับการบริการ  และด าเนินการอย่างดีท่ีสุดเพื่อให้ลูกค้า
และประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

(5) รักษาความลับของลูกค้าและประชาชนอย่างจริงจังและ
สม่ าเสมอ รวมถึงไมน่ ามาใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

(6) ปฏิบัตติามเงื่อนไขต่าง ๆ  ท่ีมีต่อลูกค้าและประชาชน
อย่างเคร่งครัด 

(7) กรณีท่ีอาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบ
แจ้งให้ลูกค้าและประชาชนทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกันพิจารณา
หาแนวทางแก้ไขปัญหา

(8) ไม่ค้าก าไรเกินควร  เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการ
บริการ และไม่ก าหนดเงื่อนไขการค้าท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าและ
ประชาชน

(9) ควรมีการสร้างนวัตกรรมใหม่  เช่น  การบริการใหม่ ๆ  
เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ

2.5 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อคู่ค้า  
(1) ไม่เรียกร้องหรือไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ  ท่ีไม่

สุจริตในการค้ากับคู่ค้า 
(2) ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียก  หรือการรับ  หรือการจ่าย

ผลประโยชน์ใด ๆ  ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น  พึงเปิดเผยรายละเอียด
ต่อคู่ค้า  และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

2.6 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อคู่แข่ง
(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี
(2) ไมแ่สวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการท่ี

ไมสุ่จริต หรือไมเ่หมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงาน
คู่แข่ง  

(3) ไมพ่ยายามท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วย การกล่าวหา
ในทางร้าย  โดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง

2.7 จรรยาบรรณผู้บริหารต่อสังคม
(1) ไมก่ระท าการใด ๆ   ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ

และสภาพแวดล้อม
(2) คืนผลก าไรส่วนหน่ึงของธนาคารให้แก่กิจกรรมท่ีจะมีส่วน

สร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ าเสมอ
(3) ปลูกฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสังคม  ให้เกิดขึ้น

ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง
(4) ปฏิบัตหิรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงาน
ก ากับดูแล

(5) ไมก่ระท าการช่วยเหลือสนับสนุนหรือยอมเป็น
เครื่องมือที่จะท าให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบต่าง ๆ

(6) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลและรายงาน
ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบต่าง ๆ  ต่อหน่วยงานน้ัน

(7) ไมน่ าเงินของธนาคารไปสนับสนุนทางการเมือง

จรรยาบรรณของพนักงาน3

3.1 จรรยาบรรณพนักงานต่อธนาคาร
(1) ปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  เท่ียงธรรม  

มานะอดทน 
(2) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลัง

ความรู้ความสามารถของตน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ธนาคาร  ไม่ใช้โอกาสหรือใช้ต าแหน่งหน้าท่ีการงานแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น  ตลอดจนไม่กระท าการใด ๆ  
ท่ีจะท าใหธ้นาคารสูญเสียประโยชน์หรือขัดแย้งกับประโยชน์ของ
ธนาคาร

(3) มีทัศนคติท่ีดีและมีความภักดีต่อธนาคาร  รักษาชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ของธนาคาร  โดยด ารงไว้ซ่ึงชื่อเสียง อันดีงาม
ของธนาคาร  ไม่ให้ร้ายหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันจะก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียแก่ธนาคารชี้แจงและท าความเข้าใจกับ
บุคคลภายนอก เพื่อรักษาไว้ซ่ึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

(4) ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซ่ึง
มิใช่ญาติในโอกาสตามประเพณีนิยม ท่ีมีราคาหรือมูลค่าใน 
การรับจากแต่ละบุคคล  แต่ละโอกาสเกินสามพันบาท

(5) รักษาข้อมูลหรือข่าวสารของธนาคารท่ียังไม่ควรเปิดเผยไว้
เป็นความลับ  และไม่ใหข้้อมูลหรือข่าวสารใด ๆ   ท่ีผู้มีอ านาจยังไม่อนุญาต

(6) ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร
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3 จรรยาบรรณของพนักงาน 3 จรรยาบรรณของพนักงาน

3.1 จรรยาบรรณพนักงานต่อธนาคาร (ต่อ)
(7) ใชแ้ละรักษาทรัพย์สินของธนาคารให้ได้ประโยชน์อย่าง

เต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ  และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  
รวมท้ังช่วยกันดูแลทรัพย์สิน  สถานท่ีท างานให้เป็นระเบียบ
และสะอาดอยู่เสมอ

(8) เอาใจใส่อย่างจริงจังและเคร่งครัดต่อกิจกรรมท้ังปวงท่ี
จะเสริมสร้างคุณภาพ  ประสิทธิภาพและการพัฒนาธนาคาร
ไปสู่ความเป็นเลิศ

(9) ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของธนาคาร
3.2 จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้บริหาร
(1) ใหค้วามเคารพ  สุภาพ  อ่อนน้อม  มีสัมมาคารวะต่อ

ผู้บังคับบัญชา  ปฏิบัติตามค าสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมายและ
ปฏิบัติงานตามล าดับบังคับบัญชา  ยกเว้นกรณมีเีหตุผลอันสมควร

(2) ไมร่ายงานเท็จหรือเสนอความเห็นท่ีไม่สุจริตต่อ
ผูบ้ังคับบัญชา  ตลอดจนไม่กล่าวร้ายผู้บริหาร  โดยปราศจาก
มูลความจริง

(3) ไมว่ิ่งเต้นหรือเรียกร้องเพื่อให้ได้มาซ่ึงต าแหน่งหน้าท่ี
3.3 จรรยาบรรณพนักงานต่อผู้ร่วมงาน
(1) รักษาและเสริมสร้างความสามัคคี  รวมท้ังควรเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้น เพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน  
(2) ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานแก่

ผู้ร่วมงาน  หรือให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ร่วมงาน 
(3) รับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงาน  

ผู้ใต้บังคับบัญชา และพิจารณาน าไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์
ต่องานของธนาคาร

(4) ให้ความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือผู้ร่วมงานท่ี
ต้องการความช่วยเหลือซ่ึงอยู่ในวิสัยท่ีจะพึงกระท าได้ 

(5) ไมน่ าเรื่องส่วนตัวหรือข้อมูลของผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์
ในทางท่ีเสื่อมเสียแก่ผู้ร่วมงาน  หรือภาพพจน์โดยส่วนรวมของ
ธนาคาร

(6) ปฏิบัตติ่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพและ
ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน

3.4 จรรยาบรรณพนักงานต่อตนเอง   
(1) พัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลอยู่เสมอ
(2) ยึดมั่นในหลักกฎหมาย  คุณธรรม  ความถูกต้อง  และไม่

แสวงหาต าแหน่ง  หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้บังคับบัญชา หรือ
จากบุคคลอื่นใดโดยมิชอบ

(3) มีทัศนคติท่ีดี  มีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงาน
ธนาคารออมสิน  และรักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติของ
พนักงานธนาคารออมสินไม่ให้เสื่อมเสีย

(4) ตรงต่อเวลา  และอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานให้กับ
ธนาคารอย่างเต็มท่ี  ไม่มาสายกลับก่อน  หรือเอาเวลางานของ
ธนาคารไปท าธุระส่วนตัว  โดยปราศจากความจ าเป็นอย่างแท้จริง

3.5 จรรยาบรรณพนักงานต่อลูกค้าและประชาชน
(1) มีความจริงใจ  ให้บริการท่ีมีคุณภาพด้วยความเต็มใจ  

ใช้วาจาสุภาพ  อ่อนโยน 
(2) ให้บริการด้วยความเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  ยึดหลัก

ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
(3) รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า  และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ  

และรักษาค าม่ันสัญญาท่ีให้ไว้กับลูกค้า  หากมีการขัดกันของ
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียกับลูกค้า  ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
โดยเร็วท่ีสุดและด าเนินการด้วยความโปร่งใสทันที

(4) รักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นความลับ  ไม่เปิดเผย
ให้ผู้อื่นทราบ  เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า  และไม่น า
ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือ
ผู้อื่น

(5) รับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะจากลูกค้าด้วย       
ความยินดี  และพร้อมท่ีจะชี้แจงข้อมูลท่ีถูกต้องตามสถานะ
แห่งตน  หากเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้  หรือไม่อยู่ใน
อ านาจหน้าท่ีของตนจะต้องปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้
ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ัน ๆ  ต่อไป

(6) ต้องแนะน าหรือให้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการให้บริการอย่างถูกต้องครบถ้วน  เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ประโยชน์และความเข้าใจในเงื่อนไขของการบริการน้ัน ๆ

3.6 จรรยาบรรณพนักงานต่อคู่แข่ง
(1) ประพฤตปิฏิบัติกับคู่แข่ง  ภายใต้กฎหมาย  กรอบกติกา

การแข่งขันท่ีดี
(2) ส่งเสริมการกระท า  หรือกิจกรรมใด ๆ   อันน ามาซ่ึงความ

เข้าใจอันดีระหว่างกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในโอกาสท่ีเหมาะสม
(3) มีทัศนคติต่อคู่แข่งในฐานะเพื่อนร่วมธุรกิจท่ีจะช่วย

ส่งเสริมให้ธนาคารพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ
3.7 จรรยาบรรณพนักงานต่อสังคม
(1) พึงอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนหรือสังคม             

โดยส่วนรวม  เช่น  การเสียสละก าลังกาย  ก าลังความคิด  
ก าลังทรัพย์  และการเข้ารว่มกิจกรรมทางสังคม  ท้ังภายในและ
ภายนอกธนาคาร  ท้ังนี้  การอุทิศตนดังกล่าวพึงกระท าใน
ลักษณะท่ีจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานของธนาคาร

(2) ไมก่ระท าการใด ๆ  ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม


