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หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

1. กระบวนการสรรหาคัดเลือกเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ ธนาคารมีระบบ e-Recruitment บนเว็บไซต์              
ของธนาคารให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าระบบเพ่ือสมัครงาน โดยธนาคารจะคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
เพ่ือขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเมื่อธนาคารมีอัตราว่างจะเรียกผู้ขึ้นบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ก าหนดบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ 

2. กระบวนการสรรหาคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร เมื่อมีอัตราว่างจะด าเนินการสอบคัดเลือกจากลูกจ้าง
ปฏิบัติการของธนาคาร กรณีที่เป็นต าแหน่งงานเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์เฉพาะด้าน ธนาคารจะเปิดรับสมัคร
บุคคลภายนอก และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในที่มีประสบการณ์ตรงสามารถสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก      
โดยการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร 

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสอบเอกสารการสมัครก่อนการจ้างเข้าเป็นลูกจ้าง
ปฏิบัติการ หรือบรรจุเข้าเป็นพนักงาน 

 
 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  

การบรรจุบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน 

          1.  หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติเบื้องต้นในการบรรจุบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน  
               1.1 ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสินว่าด้วยการแต่งตั้งและ            
การถอนจากต าแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน 

      คุณสมบัติทั่วไป 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
  (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

      ลักษณะต้องห้าม  
  (1)  เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือไร้ความสามารถ                    
หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
  (2)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือพักงาน 
  (3)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (4)  เป็นผู้เคยได้รับโทษให้จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ เป็นโทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
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  (5)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษเพราะประพฤติชั่วถึงต้องออกจากราชการหรือหน้าที่การงาน 
  (6)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงออกจากราชการ หรือออกจากงานเพราะกระท าทุจริตต่อหน้าที่ 
  (7)  เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
   (8)  เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
สภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น หรือด ารงต าแหน่งใดในทางการเมือง 
             (9) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ  
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกต ิ
            (10)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

 1.2  มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งงานที่สรรหา 

 1.3  ต้องผ่านการทดสอบตามที่ก าหนด 

 1.4  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  

 2.  การบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานตามคุณวุฒิการศึกษา ให้ก าหนดระดับต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
แรกบรรจุ ดังนี้ 
   (1) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
หรือเทียบเท่า บรรจุในต าแหน่งพนักงาน ระดับ 2 
   (2) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า บรรจุ
ในต าแหน่งพนักงาน ระดับ 3 
   (3) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า บรรจุในต าแหน่งพนักงาน ระดับ 4 
   (4) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บรรจุในต าแหน่งพนักงาน ระดับ 5 

ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ หรือบรรจุเข้าเป็นพนักงานจะต้องผ่านการตรวจสอบ 
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด 
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หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
 

 
ธนาคารได้ก าหนดสัดส่วนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร ดังนี้     
1. Non Training (ร้อยละ 70) เช่น การเป็นพ่ีเลี้ยงในการสอนงาน (Coach/mentor) การฝึกปฏิบัติ

ระบบงาน (Simulation) การมอบหมายงาน และการท ากรณีศึกษา (Job Assignment/ Case Study) การ
ฝึกอบรมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยี การจัดการความรู้ (E-Learning/KM) เป็นต้น  
 2. Training (ร้อยละ 30) เช่น การฝึกอบรม การประชุมกลุ่มย่อยการใช้กรณีศึกษาในการฝึกอบรม และ
การน าเสนอผลงาน  

 ทั้งนี้ ธนาคารได้น าทิศทางและนโยบายในแต่ละปี ผลส ารวจความพึงพอใจและข้อร้องเรียนของลูกค้า                    
ผลประเมิน Competency Gap ข้อเสนอแนะจากคณะท างานที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลป้อนกลับจากการประเมิน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) และรางวัลการพัฒนาองค์ตามระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) รวมถึงน าผลการประเมินรายงานสถานะ 
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (Baseline) ด้าน Core Business Enablers : Human Capital Management 
มาใช้เป็นสารสนเทศเพ่ือยกระดับกระบวนการพัฒนาบุคลากร และจัดท าหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร  
ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและสายงานกิจการสาขา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการพัฒนา
บุคลากร ซ่ึงมีผู้อ านวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานคณะกรรมการ 

 ธนาคารมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนรู้ ผ่านวิธีการของ Kirk Patrick 
ซึ่ งประกอบด้ วย การประเมินความพึ งพอใจ (Reaction Evaluation) การประเมินการเรียนรู้  (Knowledge 
Evaluation) การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) และการประเมินผลลัพธ์ (Result/Evaluation and 
Follow up) โดยใช้การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในการเพ่ิมทุนมนุษย์ (ROI in Human Capital) ตาม
แนวคิดของ Schultz (1979) โดยพิจารณาประเมินผลจากหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ ในการ
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ปฏิบัติงานการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและหลักสูตรที่สามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจในทักษะที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวะการแข่งขัน 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน            

 
ธนาคารใช้ระบบ Performance Management System ในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน           

ที่เชื่อมโยงไปถึงการจ่ายค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และการสร้างแรงจูงใจ โดยมีการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของธนาคารลงสู่ตัวชี้วัดรายบุคคลทั่วทั้งองค์กร โดยปัจจัยในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานก าหนดในรูปแบบผสมผสานระหว่าง KPIs และ Competency ทั้งนี้ เพ่ือขับเคลื่อนผลการด าเนินงานของ
ธนาคารให้บรรลุสู่เป้าหมาย 

 
 ในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนพนักงานประจ าปี ให้ขึ้นเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ข้อมูลและผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีในรอบปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
  “ดีเยี่ยม” 
  “ดีมาก” 
  “ดี” 
  “ควรปรับปรุง” 
  “ต้องปรับปรุง” 

 ธนาคารได้น าผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานไปประกอบการพิจารณาในเรื่องการพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน การแต่งตั้งหรือเลื่อนระดับหรือต าแหน่งงาน การขึ้นเงินเดือน
พนักงานประจ าปี โดยให้อิงกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ดังนี้    

 
ผลประเมินการ

ปฏิบัติงาน 
 
 

คะแนน อัตราการขึ้นเงินเดือน 

ดีเย่ียม 
 

4.50 - 5.00 
ดี + 2.00% ถึง 6.00% ของค่ากลาง (MP) แต่ละต าแหน่ง  
ทั้งนี้ เมื่อรวมจ านวนเงินการขึ้นเงินเดือน ต้องไม่เกิน 12.50% ของฐานเงินเดือน
พนักงาน 

ดีมาก 
 

4.00 - 4.49 
ดี + 0.25% ถึง 1.99% ของค่ากลาง (MP) แต่ละต าแหน่ง  
ทั้งนี้ เมื่อรวมจ านวนเงินการขึ้นเงินเดือน ต้องไม่เกิน 12.50% ของฐานเงินเดือน
พนักงาน 

ดี 

 

3.00 - 3.99 

ตั้งแต่ 5.50% ถึง 6.50% ตามฐานเงินเดือนตามช่วงเงินเดือนแต่ละต าแหน่ง ดังนี้ 
          พนักงานท่ีมีเงินเดือน ช่วงที่ 1 = 6.50% 
          พนักงานท่ีมีเงินเดือน ช่วงที่ 2 = 6.25% 
          พนักงานท่ีมีเงินเดือน ช่วงที่ 3 = 6.00% 
          พนักงานท่ีมีเงินเดือน ช่วงที่ 4 = 5.75% 
          พนักงานท่ีมีเงินเดือน ช่วงที่ 5 = 5.50% 

ควรปรับปรุง  2.00 - 2.99 พิจารณาได้ตั้งแต่ 3.5% ถึง 4.5% ของฐานเงินเดือนพนักงาน 

ต้องปรับปรุง  1.00 - 1.99 ไม่มีสิทธ์ิขึ้นเงินเดือน (0%) 
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หลักเกณฑ์การให้คุณและการสร้างขวัญก าลังใจ             

ธนาคารมีการให้คุณและการสร้างขวัญก าลังใจที่ดีให้กับพนักงานที่ท าความดีและสร้างประโยชน์ให้องค์กร ดังนี้ 

           1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงาน  
       ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีปกติทุกชั้นตรา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้   

 1.1 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันบรรจุถึงวันก่อน        
วันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน (29 พฤษภาคม) ของทุกปี  
 1.2 ต้องด ารงต าแหน่งผู้บริหาร และเป็นผู้ที่ประพฤติดี ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน           
ด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 
 1.3 เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 1.4 เป็นผู้ไม่เคยถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เว้นแต่เป็นการส่งคืนเนื่องจากได้รับพระราชทาน
ในชั้นที่สูงขึ้น  

           2. ธนาคารมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานมานานและครบตามเกณฑ์อายุงานที่ก าหนด ได้แก่ 
ครบ 25 ปี 30 ปี 35 ปี หรือ 40 ปี โดยต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับโทษทางวินัย 

 

หลักเกณฑ์การก าหนดโทษทางวินัย 
 
ธนาคารมีกระบวนการทางวินัยพนักงานซึ่งก าหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับ หรือค าสั่งของธนาคารที่ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด หากพนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม         
ข้อปฏิบัติทางวินัยหรือฝ่าฝืนข้อห้ามพนักงานผู้นั้นกระท าผิดวินัยต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ  
ทั้งนี้ ธนาคารมีบทลงโทษทางวินัย 5 สถาน คือ (1)  ไล่ออก (2)  ให้ออก  (3)  ลดขั้นเงินเดือน  (4)  ตัดเงินเดือน 
และ (5) ภาคทัณฑ์ 

           พนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ลงโทษให้ออกหรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี และ  
ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ ากว่าให้ออก 

           พนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ ในกรณี
กระท าผิดเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษจะงดโทษโดยให้ท าทัณฑ์บนหรือตักเตือนเป็นหนังสือแทนก็ได้ 
 


