
ผลการด าเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความถี่ 
ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางการตอบสนอง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

1. หน่วยงานก ากับดูแล 
   และหน่วยงานภาครัฐ 

• การร่วมประชุม รับ
ฟังแนวนโยบายและ
แนวทางการก ากับ
ดูแล 

• การส ารวจ/ 
สัมภาษณ์/ 
คาดการณ์ความพึง
พอใจ ความต้องการ 
ความคาดหวัง 

• รายเดือน/         
รายไตรมาส/         
รายป ี
 

• รายป ี

• การปฏิบัตติาม
กฎหมาย 
กฎระเบียบ 
ข้อสังเกตและ
ค าแนะน า 

• ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 

• การเปิดเผยข้อมลู
อย่างครบถ้วน 

• สนับสนุนนโยบาย
รัฐบาล และเป็น
แหล่งเงินทุน 

• สร้างโอกาสให้กับ
ประชาชนฐานราก
เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้มากขึ้น 

• ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินธุรกิจ 

• พัฒนากระบวนการ
ตามข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะ 

• สนับสนุนและ
ส่งเสริมประชาชน
ฐานรากด้านต่าง ๆ 

• ฝ่ายก ากับธุรกจิ 
• ฝ่ายยุทธศาสตร์

ธนาคาร 
• ฝ่ายนวัตกรรม

และประเมินผล
องค์กร 

• จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ให้แก่ผู้บริหาร และคณะท างาน ในเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อวันที่ 1-3 , 5 , 8 และ 
9 มี.ค. 2564  

• จัดประชุมร่วมกับ SUBPAC ในการสัมภาษณ์  
เมื่อวันท่ี 10-11 มี.ค. 2564 

• จัดประชุมเพื่อแสดงวสิัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง 
นโยบายและแผนการด าเนินงานของธนาคารออมสิน 
ประจ าปีบญัชี 2565 (Vision Meeting) เมื่อวันท่ี  
22 ธ.ค. 2564 

• เข้าร่วมประชุมกับ สศค. และส านกังบประมาณ 
เพื่อจัดท าโครงการตามนโยบายรัฐบาลในการให ้
ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
COVID-19 และการขอรับเงินชดเชยจากรัฐบาล และ 
เพื่อเตรียมการรับลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในเดือน พ.ย. 2564 

2. พันธมิตร และคู่ค้า • การประชุม สัมมนา 
หรือจัดกิจกรรมเพื่อ
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นในการ
ท างานร่วมกัน 

• รายเดือน/           
รายไตรมาส 

 
 
 
 

• ความร่วมมือใน
การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ และ
บริการเพื่อขยาย
ฐานลูกค้า 

• ก าหนด
กระบวนการจดัซื้อ
จัดจ้างพาณิชย์ ตาม 
พ.ร.บ.จัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

• กลุ่มลูกค้า
บุคคล กลุม่
ลูกค้าฐานราก
และสนบัสนุน
นโยบายรัฐ และ
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
และภาครัฐ 

• จัดประชุมกับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซีจ ากัด (มหาชน) 
เพื่อพัฒนา ติดตามและแกไ้ขปัญหาระบบงาน CoIB 
รวม 16 ครั้ง 

• จัดประชุมกับบริษัท ที.เอ็น. อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
และคณะกรรมการบริหารโครงการ Digital 
Transformation รวม 11 ครั้ง 



ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความถี่ 
ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางการตอบสนอง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

• การส ารวจ/ 
สัมภาษณ์/ 
คาดการณ์ความพึง
พอใจ ความต้องการ 
ความคาดหวัง 

• รายป ี • การเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างกันเพื่อ
ยกระดับการ
ด าเนินงาน 

• ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
รองรับการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

• มีความโปร่งใส ไม่
เกิดข้อผิดพลาด 
และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

• เตรียมความพร้อม
รองรับการท าธุรกิจ
ร่วมกับคู่ค้า 

• พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับ
การปฏิบัติงานและ
การเช่ือมโยงข้อมลู 

• ก าหนดแผน/ 
โครงการสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และเพิ่มศักยภาพ
ของกลุ่มเป้าหมาย 

• ฝ่ายการพสัด ุ
• ฝ่ายระบบงาน

บริการลูกค้าหลัก 

• ประสานงานกับบริษัท Advance Research ในการ
ให้บริการ Call Centerแบบ Fully Outsource 
จ านวน 150 seats 205 agent 

• อนุมัติวงเงินในบริษัทร่วมลงทุน (Venture Capital) 
32 ราย เป็นเงิน 677.33 ล้านบาท (สะสม) กองทรัสต์ 
SMEs Private Equity Trust Fund โดยธนาคาร
ออมสินกองที่ 1-4 ได้ลงทุนในบริษัทร่วมลงทุน รวม
ทั้งสิ้น 667.06 ล้านบาท 

• จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพพนักงานขายผลติภณัฑ์
ประกันภัย ผ่านช่องทางธนาคาร (GSB 
BANCASSURANCE) ผ่าน Online ในเดือน  
ก.ค.-ก.ย. 2564  (หลักสูตรที่ 1 จ านวน 18 รุ่น และ
หลักสตูรที่ 2 จ านวน 6 รุ่น) 

• จัดอบรมความรู้ทางธุรกิจให้กับผูป้ระกอบการทั่วไป
และจากหน่วยงานพันธมิตร 537 ราย 

3. สังคม และชุมชน 

   ส าคัญ 
• การจัดกิจกรรม

ชุมชนสัมพันธ์ 

• การสื่อสารผ่าน
ช่องทาง Online 
และ Offline 

• การส ารวจ/ 
สัมภาษณ์/ 
คาดการณ์ความพึง
พอใจ ความต้องการ 
ความคาดหวัง 

• เป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

• รายป ี

• ส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจทาง
การเงิน และ
สนับสนุนการสร้าง
วินัยทางการออม 

• การเสริมสร้าง
ศักยภาพ และ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตแก่ประชาชน 

• ก าหนดแผน/ 
โครงการ CSR in 
Process  

• สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์
แก่ชุมชนและสังคม 

• ฝ่ายพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน 

• ฝ่ายส่งเสรมิการ
ออม พัฒนา
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

• กลุ่มลูกค้าฐาน
รากและ
สนับสนุน
นโยบายรัฐ 

• อบรมเข้าสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 228 ราย  
ผ่านการประเมินและได้รับประกาศนียบัตร 169 ราย 

• ลงพื้นที่/ ติดตามผลการด าเนินงานองค์กรชุมชน  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ OTOP 179 แห่ง และ 
กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน/ โฮมสเตย์ 252 แห่ง 

• สนับสนุนแนะน าการจดัตั้งสถาบันการเงินประชาชน 
40 แห่ง พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า 7 ครั้ง 

• จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดูงานสถาบันการเงิน
ประชาชนต้นแบบ  ปี 2564 ภายใต้หัวข้อ โชว์ดี ดีโชว์ 
เมื่อวันท่ี 14 - 15 ธ.ค. 2564 ผ่าน Online มีสถาบัน



ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความถี่ 
ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางการตอบสนอง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

• สนับสนุนแหล่ง
เงินทุน 

• ให้ค าแนะน าปรึกษา
ในการบริหาร
จัดการดา้นการเงิน 

การเงินประชาชนเข้าร่วม 4 แห่ง (สถาบันการเงิน
ประชาชนต าบลน้ าขาว จ.สงขลา สถาบันการเงิน
ประชาชนบ้านทานพอ จ.นครศรีธรรมราช สถาบัน
การเงินประชาชนต าบลแม่ข้าวต้ม จ.เชียงราย 
สถาบันการเงินประชาชนบ้านวังสรรพรส จ.จันทบุรี) 

• สนับสนุนการจัดการน้ าในชุมชน 6 แห่ง มีผู้ได้รบั
ผลประโยชน์ 181,108 คน 

• มอบทุนเด็กดีของสังคม 216 คน มอบทุนอาหาร
กลางวัน 108 โรงเรียน 

• โรงเรียนเข้าร่วม Digital School Bank สะสม 56 แห่ง 
เปิดบัญชีใหม่ 44,085 บัญชี  จ านวนรายการ 11,913 
รายการ จ านวนเงินฝากสะสม 1,942,189 บาท 

4. ลูกค้า   • การเยี่ยมเยียน
พบปะลูกค้าผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ 

• กิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ 

• การประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร/ ข้อมูล
ผลิตภณัฑ์และ
บริการผ่านช่องทาง 
Online และ 
Offline 

• เป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ให้บริการ
ผลิตภณัฑ์และ
บริการที่
หลากหลาย และ
ตอบสนองความ
ต้องการ 

• ช่องทางในการ
ให้บริการที่
หลากหลาย 

• ความปลอดภัย
และความเสถียร
ของการใช้บริการ

• มุ่งเน้นการน าเสนอ
ผลิตภณัฑ์ที่สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 

• การพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานให้
สามารถน าเสนอ
ผลิตภณัฑ์และ
บริการที่ตอบโจทย์
ลูกค้าได้ในทุกด้าน 

• การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี

• กลุ่มลูกค้า
บุคคล กลุม่
ลูกค้าฐานราก
และสนบัสนุน
นโยบายรัฐ และ
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
และภาครัฐ 

• การพัฒนาผลิตภณัฑ์และบริการเพื่อสนับสนุนแหล่ง
เงินทุน สินเช่ือเคหะ สวสัดิการ ไทรทอง บัตรเครดิต/ 
เดบิต และสินเชื่อที่สนับสนุนการช่วยเหลือให้
ประชาชนรายย่อย/ SMEs (สินเชือ่ท่ีมีทะเบียนรถ 
เป็นประกัน/เสริมพลังฐานราก/ สูภ้ัยโควิด/SMEs  
มีที่มีเงิน/ Soft Loan/ อิ่มใจ/ ฟื้นฟู  
พัฒนาช่องทางการให้บริการใหม่ๆ : พัฒนา MyMo 
ให้ปรับแผนการช าระหนี/้ Digital Lending /  
การซื้อประกันชีวิต/ ประกันภัย 

• การบริการของพนักงานสาขา 1,054 สาขา  

• การอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน ด้านการขาย / 
Credit Skills 



ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความถี่ 
ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางการตอบสนอง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

• การส ารวจ/ 
สัมภาษณ์/ 
คาดการณ์ความพึง
พอใจ ความต้องการ 
ความคาดหวัง 

• รายป ี ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

• มาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านการ
บริหารจดัการ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

• การบริการอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว 
และเป็นธรรม 

• เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงิน 

• มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญด้าน
ผลิตภณัฑ์  

สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย และ
เป็นไปตาม
กฎระเบียบหรือ
มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง 

• การลงพื้นที่ผ่านกิจกรรมของธนาคารต่าง ๆ มหกรรม
ทางการเงิน ออกบูธงาน Money Expo 4 ครั้ง/ 
Thailand Smart Money 3 ครั้ง / การลงพื้นที่
พัฒนาและส่งเสรมิศักยภาพลูกค้าผู้ประกอบการ 
รายย่อย/ SMEs 

• ผลส ารวจความผูกพันของลูกค้า  
      กลุ่มลูกค้าบุคคล = 4.30  
      กลุ่มลูกค้าฐานรากฯ = 4.36  
      กลุ่มลูกค้าธุรกิจ = 4.43 

5.  คณะกรรมการผู้บริหาร 
พนักงาน และลูกจ้าง 

• การประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทาง 
Intranet, E-Mail 

• การส ารวจความพึง
พอใจ และความ
ผูกพัน 

• เป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง 
 

• รายป ี

• รักษาสมดุล
ระหว่างการ
ท างานและการใช้
ชีวิตส่วนตัว 

• มีปัจจัยในการ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานท่ี
เหมาะสม 

• การจัด
สภาพแวดล้อมใน
การท างานให้มี
ความปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ และเอื้อ
ต่อการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

• ให้ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่น ๆ 
ที่สามารถ

• ฝ่ายเลขานุการ
ธนาคาร 

• ฝ่ายก ากับดูแล
กิจการที่ด ี

• กลุ่มทรัพยากร
บุคคล 

• อบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 49,001 คน  
จ านวน 238 หลักสูตร โดยมีหลักสูตร 
ที่ส าคัญ ดังนี้ 1) รองรับนโยบาย  30,919 คน  
84 หลักสูตร 2) สร้างรายได้ จ านวน 12,400 คน   
65 หลักสูตร 3) GRC 1,349 คน 5 หลักสูตร 4) 
Leadership 540 คน 21 หลักสูตร และผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 96.48 

• บุคลากรมีพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร GSB Way 
ภาพรวมของธนาคาร ร้อยละ 92.23 



ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความถี่ 
ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางการตอบสนอง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

• ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่
เหมาะสม 

• การพัฒนาความรู้
ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง 

• ความมั่นคงและ
ก้าวหน้าในงาน 

เทียบเคียงได้กับ
บริษัทช้ันน าท่ัวไป 

• ปฏิบัติต่อพนักงาน
อยา่งเป็นธรรม 

• ผลส ารวจความผูกพันพนักงาน ระดับ 4.83 สูงกว่า
เป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 


