
ธนาคารออมสินด าเนินงานภายใต้พันธกิจ “ธนาคารเพ่ือสังคม”  เป็นธนาคารที่มีความรับผิดชอบ 
(Responsible Banking) ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้หลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และส่งเสริมให้พนักงานธนาคารออมสิน ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ หรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
ส่งเสริมวัฒนธรรมธรรมาภิบาล รวมถึงต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม และองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

ธนาคารออมสินได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึ่งจัดขึ้นโดยส านักงาน ป.ป.ช. โดยเข้าร่วม
ประเมินตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2564 ได้รับผลประเมินในระดับ AA คะแนนรวมเท่ากับ 
98.85 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เท่ากับ 1.66 คะแนน และธนาคารมีความมุ่งมั่น
ที่จะปรับปรุงและการพัฒนาการมาวิเคราะห์เพ่ือจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ธนาคารออมสิน ประจ าปี 2565 ดังนี้

จากผลการประเมิน ITA เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนในปี 2563 กับ คะแนนที่ได้รับในปี 2564 พบว่า 
ตัวชี้วัดทั้ง 10 ด้าน มีผลคะแนนมากกว่าหลักเกณฑ์ก าหนดร้อยละ 85 โดยมีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 96.34 ถึง
100.00 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อประกอบพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้

1. ธนาคารควรมีกลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือสร้างผลสัมฤทธิ์ ในการด าเนินงาน
ที่น ามาสู่ความเชื่อมั่นศรัทธา และสร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้น

2. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของธนาคาร

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของธนาคารออมสิน ประจ าปี 2565



จากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง 
ธนาคารได้พัฒนาการให้บริการของลูกค้าโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว                        
และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 รวมถึงการเพิ่มแนวทางในการด าเนินงาน
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถให้ข้อเสนอแนะ หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน หรือการให้บริการของธนาคาร ซึ่งแผนงานที่ก าหนดสอดคล้องกับผลการประเมิน ITA ส าหรับ
ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนต่ าสุด ได้แก่ ด้านการปรับปรุงระบบการท างาน โดยมีรายละเอียดของมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของธนาคารออมสิน ประจ าปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย 2 แผนงานหลัก ดังนี้

1. แผนงานพัฒนาการให้บริการ  
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงพัฒนากระบวนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ โดยน า

เทคโนโลยีมาใช้ให้ลูกค้าเกิดความสะดวก ลดการมาติดต่อหรือเข้ารับการบริการที่สาขา ซึ่งจะช่วยลดโอกาส
หรือความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19

2. แผนงานการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดเ้สีย 
วัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาส หรือเพ่ิมช่องทางในการส ารวจหรือเก็บรวบรวมความคิดเห็นของผู้

มีส่วนได้เสีย เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และให้บริการของธนาคาร

2

แผนงาน/
แนวทางการด าเนินงาน

ขั้นตอน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. แผนงานพัฒนาการให้บริการ

1. การปรับปรุง 
Mobile Banking 
ส าหรับการ
ให้บริการสินเชื่อ 
และบริการอ่ืน ๆ

 เพ่ิมช่องทางในการให้บริการส าหรับการให้บริการขอ
สินเชื่อสินเชื่อผ่าน MyMo
- สินเชื่อห่วงใย (เพ่ือสู้ภัยโควิด-19) 

ให้บริการ ม.ค. 2565
- สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 

ให้บริการ ม.ค. 2565
 การลงทะเบียนเพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้

เปิดให้ลูกค้าใช้บริการ 28 เม.ย. 2565
 การขอ Statement ผ่าน MyMo

เปิดให้ลูกค้าใช้บริการ 27 เม.ย. 2565
 ปรับ feature  อ่ืน ๆ เพื่อให้สะดวกในการใช้บริการ 

กลุ่มดิจิทัลแบงก์ก้ิง
กลุ่มลูกค้าบุคคล

2. การปรับปรุงการ
ให้บริการนอก
สถานที่ ด้วยเคร่ือง 
SUMO 

 เพ่ิมการให้บริการท าบัตรใหม่กรณีบัตรหมดอายุ 
หรือบัตรหาย โดยก าหนดการให้บริการภายใน                    
ไตรมาส 3/2565

กลุ่มดิจิทัลแบงก์ก้ิง
กลุ่มลูกค้าบุคคล

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของธนาคารออมสิน ประจ าปี 2565



กกากากากากากา

แผนงาน/
แนวทางการด าเนินงาน

ขั้นตอน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. แผนงานการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

2.1 การส ารวจการรับรู้
ภาพลักษณ์การเป็น
ธนาคารเพ่ือสังคม 
(Social Bank) 
ดิจิทัลแบงก์ก้ิง (Digital 
Banking) การรับรู้
ข่าวสารของธนาคาร

 ส ารวจภาพลักษณ์การเป็นธนาคาร
เพ่ือสังคม (มิ.ย. และ ธ.ค. 2565)

 ส ารวจ Brand Health Check และส ารวจ Brand 
Penetration เพ่ือน าข้อมูลมา
ท ากลยุทธ์การตลาดและวางสื่อโฆษณา 
(มิ.ย. และ ธ.ค. 2565)

 ส ารวจ Communication Evaluation 
(มิ.ย. และ ธ.ค. 2565)

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

2.2 การประเมินความ
พึงพอใจ ความไม่พึง
พอใจ และความผูกพัน
ของลูกค้าที่มีต่อ
ธนาคารออมสินปี 
2565

 ทบทวน/ประเมินผลงานประเมินความ
พึงพอใจฯของปี 2564 เพ่ือจัดท า TOR (ก.พ.2565)

 ขอความเห็นชอบด าเนินการจ้างที่ปรึกษา และ
คัดเลือกท่ีปรึกษา (เม.ย. 2565)

 ที่ปรึกษาด าเนินการส ารวจ (พ.ค.-ก.ย. 2565)
 น าส่งรายงานการประเมินความพึงพอใจ                          

ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อ
ธนาคารออมสินปี 2565 ให้หน่วยงานน าไปใช้                   
และเผยแพร่ผ่านระบบบริหารจัดการความรู้                   
(ต.ค.-ธ.ค. 2565)

กลุ่มลูกค้าบุคคล

3. การเปิดโอกาส/
สร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

 การเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังแนวนโยบายและ               
แนวทางการก ากับดูแลร่วมกับหน่วยงานก ากับดูแล

 การประชุมสัมมนา หรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการท างานร่วมกันกับพันธมิตร/คู่ค้า

 การสื่อสารกับสังคม ชุมชนส าคัญ เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ให้ความรู้ทางด้านการเงิน รวมถึงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต

 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
โดยกิจกรรมด าเนินการต่อเนื่องตลอดปี 2565

- กลุ่มยุทธศาสตร์
- กลุ่มลูกค้าบุคคล
- กลุ่มลูกค้าฐาน 
รากและสนับสนุน
นโยบายรัฐ
- กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
และภาครัฐ

3
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ของธนาคารออมสิน ประจ าปี 2565
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(2) ระยะเวลาด าเนินการด าเนินงานตามแผน
ระยะเวลาด าเนินการ  :   ด าเนินการต่อเนื่องตลอดปี 2565

(3) การควบคุมและติดตามการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด
1. หน่วยงานที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนงานที่ก าหนดตอ่กลุ่ม

ยุทธศาสตร์เป็นรายเดือน  
2. กลุ่มยุทธศาสตร์รายงานผลการด าเนินงานตามแผนตอ่คณะจัดการของธนาคารเป็นประจ า

ทุกเดือน และรายงานคณะกรรมการบริหารเป็นรายไตรมาส
3. กลุ่มก ากับและบริหารความเสี่ยง ติดตามความคบืหนา้ในการด าเนินงานตามแผน เพ่ือสรุป

ภาพรวมในการด าเนินงานเผยแพร่ในเวปไซต์ของธนาคาร

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของธนาคารออมสิน ประจ าปี 2565

แผนงาน/
แนวทางการด าเนินงาน

ขั้นตอน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. แผนงานการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

2.3 การเปิดโอกาส/สร้าง
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
เสีย

 การเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังแนวนโยบาย
และแนวทางการก ากับดูแลร่วมกับหน่วยงาน
ก ากับดูแล

 การประชุมสัมมนา หรือจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท างานร่วมกัน
กับพันธมิตร/คู่ค้า

 การสื่อสารกับสังคม ชุมชนส าคัญ เพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้ความรู้ทางด้านการเงิน รวมถึงการ
เสริมสร้างศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต

 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
โดยกิจกรรมด าเนินการต่อเนื่องตลอดปี 2565

 กลุ่มยุทธศาสตร์
 กลุ่มลูกค้า

บุคคล
 กลุ่มลูกค้า

ฐานรากและ
สนับสนุน
นโยบายรัฐ

 กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
และภาครัฐ


