
ธนาคารออมสินได้ด าเนินงานภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ค านึงถึงความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และเพ่ือมุ่งสู่การเป็น 
“ธนาคารเพ่ือสังคม (Social Bank)” อย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือลดความเหลื่อมล  าและสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม โดยธนาคารได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึ่งจัดขึ นโดยส านักงาน ป.ป.ช. โดยเข้าร่วมตั งแต่ปี 2557 
จนถึงปัจจุบัน

ในปี 2563 ธนาคารออมสินได้รับผลการประเมินในระดับ AA ที่คะแนนรวม 97.19 จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน เพ่ิมขึ นจากปี 2562 เท่ากับ 0.88 คะแนน แต่อย่างไรก็ตามธนาคารมีความมุ่งมั่น
ที่จะปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้น าผลคะแนนมาวิเคราะห์เพ่ือจัดท ามาตรการ
ปรับปรุงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

บทวิเคราะห์ผลการประเมิน
จากผลการประเมิน ITA ปี 2563 เมื่อน ามาวิเคราะห์ในแต่ละตัวชี วัด พบว่า ตัวชี วัดการรับรู้ของ

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน : IIT และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT อยู่ในระดับ AA (95 - 100 คะแนน) แต่ส าหรับ
ตัวชี วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก : EIT อยู่ในระดับ A (85 - 94.99 คะแนน) ได้แก่ ด้านคุณภาพการ
ด าเนินงาน 93.20 คะแนน ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.54 คะแนน และด้านการปรับปรุงระบบการท างาน
89.35 คะแนน 
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ประสิทธิภาพ                 
การสื่อสาร

91.54

การปฏิบัติหน้าที่
99.54

การใช้งบประมาณ
99.21

การใช้อ านาจ
99.25

การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ

99.06

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต

99.24

การป้องกันการทุจริต
100.00

การเปิดเผยข้อมูล
100.00

การปรับปรุง                   
การท างาน

89.35

คุณภาพการด าเนินงาน
93.20



ดังนั น เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของธนาคารด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ น เป็นไป
อย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง รวมทั งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อ COVID-19 ธนาคารจึงได้
จัดท ามาตรการปรับปรุงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ด้านคุณภาพการด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสาร และด้านการปรับปรุงระบบการท างาน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ /กระบวนการการปฏิบัติงาน /การให้บริการของธนาคารให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 
และเพ่ิมช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ น ดังนี 

มาตรการปรับปรุงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประกอบด้วย 2 แผนงานหลัก ได้แก่
1. แผนงานการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือน าความคิดเห็นมาใช้ในการ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของธนาคาร
2. แผนงานปรับปรุงกระบวนการการปฏิบัติงาน /การให้บริการ

2.1 ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้า

2.2 เพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้สอดคล้องกับสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
และสะดวก
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แผนงาน แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

1. แผนงานการ
สร้างการ
มีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย 

• การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ SMEs
และลูกค้ารายใหญ่ 

กลุ่มลูกค้าธุรกิจและ
ภาครัฐ

• การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ
ลูกค้าเพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ

ฝ่ายบริหารงานสาขา /
ทุกกลุ่มงาน

• เสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่กลุ่ม
ลูกค้าฐานรากร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา

กลุ่มลูกค้าฐานรากและ
สนับสนุนนโยบายรัฐ

• เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการโฮมสเตย์
เพ่ือให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

สายงานพัฒนาธุรกิจ
ผู้ประกอบการรายย่อย 
และ SMEs Start up

• การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานก ากับดูแล ทุกกลุ่มงาน

(1) มาตรการปรับปรุงการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
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แผนงาน แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

2. แผนงานปรับปรุงกระบวนการการปฏิบัติงาน 

2.1 ปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
โดยน า
เทคโนโลยี
มาใช้

- การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน และ
การให้บริการลูกค้าในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยการปรับปรุง
Application MyMo Banking ส าหรับการให้
บริการสินเชื่อ

กลุ่มดิจิทัลแบงกก์ิ ง

- แผนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการลูกค้า 
ส าหรับการให้บริการนอกสถานที่ ด้วยเครื่อง SUMO
โดยปรับเพ่ิมประสิทธิภาพ

- การรับฝาก และเปิดบัญชี
- เปิดผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต
- สมัคร MyMo พร้อม สลากดิจิทัล
- ถอนเงินสด ส่ง SMS ยืนยันการท ารายการ 

และสามารถตรวจสอบประวัติรายการที่ท าผ่าน 
Cash Withdrawal

ฝ่ายบริหารงานสาขา

- การปรับปรุงระบบการจองคิวออนไลน์ โดยใช้
Application ให้ลูกค้าสามารถจองคิวผ่าน Smart 
Phone ของลูกค้าเอง เพ่ือให้เกิดการบริการอย่าง
เท่าเทียม และให้บริการเป็นไปตามระยะเวลา
มาตรฐานที่ธนาคารก าหนด

ฝ่ายบริหารงานสาขา

2.2 เพ่ิมช่องทาง
การสื่อสาร
ให้สอดคล้อง
กับสื่อสังคม
ออนไลน์ 

- การเพ่ิมช่องทางการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์
เพ่ือให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สะดวก
ในการเข้าถึง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ /
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
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(2) ระยะเวลาด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ : ด าเนินการต่อเนื่องตลอดปี 2564

(3) การควบคุมและติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ต่อกลุ่มยุทธศาสตร์ 
เป็นรายเดือน และกลุ่มยุทธศาสตร์รวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนเสนอคณะจัดการของธนาคาร
เป็นประจ าทุกเดือน

2. กลุ่มก ากับและบริหารความเสี่ยง มีการติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานตามแผนงาน
เป็นประจ าทุกเดือน


