
รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของธนาคารออมสิน ประจ าปี 2565

แผนงาน/
แนวทางการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงาน

1. แผนงานพัฒนาการให้บริการ

1.1 การปรับปรุง Mobile Banking ส าหรับการให้บริการสินเชื่อ และบริการอ่ืนๆ

 เพ่ิมช่องทางในการให้บริการ
ส าหรับการให้บริการสินเชื่อ 
โดยการลงทะเบียนขอสินเชื่อ
ผ่าน MyMo

 การลงทะเบียนเพื่อขอปรับปรุง
โครงสร้างหนี้

 การขอ Statement
ผ่าน MyMo

 ปรับ feature อ่ืน ๆ เพื่อให้
สะดวกในการใช้บริการ 

 ด าเนินการเปิดให้บริการสมัครสินเชื่อผ่านช่องทาง MyMo
ประกอบด้วย

- สินเชื่อห่วงใย (เพ่ือสู้ภัยโควิด-19) จ านวน 53,989 ราย 
เป็นเงิน 539.90 ล้านบาท

- สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ จ านวน 19,941 ราย 
เป็นเงิน 602.35 ล้านบาท

 ด าเนินการโดยเปิดให้ลูกค้าใช้บริการ 28 เม.ย. 2565

 ด าเนินการเปิดให้ลูกค้าใช้บริการ 27 เม.ย. 2565

 - ติด Hashtag # ในธุรกรรม
ช่วยท าบัญชีรับ-จ่าย ง่ายๆ 

- ตรวจเครดิตบูโรผ่าน MyMo
- Group transaction

โอนเงินแบบกลุ่มได้ในครั้งเดียว
- Smart Copy & Paste 

คัดเฉพาะเลขบัญชี โอนสะดวก
- การซื้อประกันชีวิต เกษียณทวีสุข 90/1 ผ่าน MyMo
- การซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล Smart Care Plus 

ผ่าน MyMo

1.2 การปรับปรุงการให้บริการนอกสถานที่ ด้วยเครื่อง SUMO 

 เพ่ิมการให้บริการท าบัตรใหม่
กรณีบัตรหมดอายุ หรือบัตร
สูญหาย

 อยู่ระหว่างจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุป     
ความต้องการในการพัฒนาเครื่อง SUMO เพื่อจัดท า  
ขอบเขตงาน (TOR)



2

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของธนาคารออมสิน ประจ าปี 2565

แผนงาน/
แนวทางการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงาน

2. แผนงานการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

2.1 การส ารวจการรับรู้ภาพลักษณ์การเป็นธนาคารเพ่ือสังคม (Social Bank) ดิจิทัลแบงก์ก้ิง (Digital 
Banking) การรับรู้ข่าวสารของธนาคาร

 ส ารวจภาพลักษณ์การเป็นธนาคารเพ่ือ
สังคม (มิ.ย. และ ธ.ค. 2565)

 ส ารวจ Brand Health Check และส ารวจ 
Brand Penetration เพื่อน าข้อมูลมาท า
กลยุทธ์การตลาดและวางสื่อโฆษณา 
(มิ.ย. และ ธ.ค. 2565)

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

 เดือน ม.ค. – เม.ย. 2565 อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดท าขอบเขตงาน (TOR)

 เดือน ม.ค. – เม.ย. 2565 อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดท าขอบเขตงาน (TOR)

 เดือน ม.ค. – เม.ย. 2565 อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดท าขอบเขตงาน (TOR)

2.2 การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อธนาคารออมสิน ปี 2565

 ทบทวน/ประเมินผลงานประเมินความพึง
พอใจฯ ของปี 2564 เพ่ือจัดท า TOR 
(ก.พ. 2565)

 ขอความเห็นชอบด าเนินการจ้างที่ปรึกษา 
และคัดเลือกที่ปรึกษา (เม.ย. 2565)

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

ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของ
ลูกค้าท่ีมีต่อธนาคารออมสินปี 2565 ให้
หน่วยงานน าไปใช้และเผยแพร่ผ่านระบบ
บริหารจัดการความรู้ (ต.ค.-ธ.ค. 2565)

 เดือน ก.พ. 2565 ได้ทบทวนการประเมิน
ประเมินผลงานประเมินความพึงพอใจฯ ของปี 
2564 และจัดท าร่าง TOR ส าหรับการจ้างที่
ปรึกษาประเมินผลความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว

 อยู่ระหว่างจัดท ารายงานน าเสนอขอความ
เห็นชอบด าเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จในเดือน เม.ย. 2565
ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด

 อยู่ระหว่างด าเนินการ
 อยู่ระหว่างด าเนินการ
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2. แผนงานการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

2.3 การเปิดโอกาส/สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

 การเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟัง
แนวนโยบายและแนวทางการ
ก ากับดูแลร่วมกับหน่วยงานก ากับ
ดูแล

 ร่วมกับที่ปรึกษาพัฒนาแบบจ าลองการค านวณรายการทางบัญชี
ตามมาตรฐาน TFRS9 และประสานงานกับหน่วยงานก ากับดแูล
เพื่อให้การจัดท ารายงานทางการเงินสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่
ก าหนด

 เดือน ก.พ. 2565 ประชุมร่วมกับผู้ประเมินผลรัฐวิสาหกจิ ในการ
รับทราบเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจประจ าปี 2565

 เดือน ก.พ.-มี.ค. 2565 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้ผู้บริหาร และพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับเกณฑ์
การประเมินผลการด าเนินงาน

 เดือน มี.ค. 2565 ประชุมร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อ
รับทราบแนวทางการตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจประจ าปี 
2565 

 การประชุมสัมมนา หรือจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการท างานร่วมกันกับพันธมิตร/
คู่ค้า

 เดือน ม.ีค. 2565 จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดบัจังหวัด เพื่อก าหนด
นโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี ้

 เดือน ม.ค. - ม.ีค. 2565 จัดอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการทั่วไป และจากหน่วยงานพันธมิตร จ านวน 1,104 ราย

 การสื่อสารกับสังคม ชุมชนส าคัญ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ความรู้
ทางด้านการเงิน รวมถึงการ
เสริมสร้างศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิต

 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้เสีย

 โดยกิจกรรมด าเนินการต่อเนื่อง
ตลอดปี 2565

 เดือน ก.พ. – ม.ีค. 2565 ลงพ้ืนท่ีเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน
ขององค์กรชุมชน รวม 36 แห่ง

 เดือน ม.ค. – มี.ค. 2565 จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชนร่วมกับชุมชน และพันธมิตร จ านวน 6 ครั้ง

 เดือน ม.ค.2565 จัดประชุมร่วมกับผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงาน

 เดือน ม.ค. – มี.ค. 2565 ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ และเตรียม
ความพร้อมเพื่อยื่นขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน             
7 แห่ง และชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน 5 แห่ง

 เดือน มี.ค. 2565 สนับสนุนการเปิดสถาบันการเงินประชาชน 
พร้อมติดตามความก้าวในการด าเนินงาน จ านวน 1 แห่ง
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2. แผนงานการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

2.3 การเปิดโอกาส/สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้เสีย

 เดือน ม.ค. – มี.ค. 2565 การอบรมพัฒนาศักยภาพ                    
ด้านการขายให้กับพนักงาน จ านวน 3,746 ราย

 เดือน ม.ค. – มี.ค. 2565 ลงพื้นที่เพ่ือจัดกิจกรรม
มหกรรมทางการเงิน จ านวน 1 ครั้ง ออกบูธร่วมกับ
หน่วยงานพันธมิตร จ านวน 2 ครั้ง และพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs 
จ านวน 1 ครั้ง

 เดือน ม.ค. – มี.ค. 2565  พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ                
เพ่ือสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับลูกค้า และช่วยเหลือ     
ให้ประชาชนซึ่งเป็นลูกค้ารายย่อย/SMEs ได้เข้าถึง   
แหล่งเงินทุน เช่น สินเชื่อจ าน าทะเบียนรถ สินเชื่อ                
สร้างงานสร้างอาชีพ  สินเชื่อห่วงใยเพ่ือสู้ภัยโควิด  
สินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิด  สินเชื่อSMEs มีที่มีเงิน  
สินเชื่อ BCG Economy


