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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
About This Report

รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2562 ของธนาคารฉบบัน้ี 
จดัท�าขึน้เป็นฉบบัท่ี 5 ภายหลงัจากทีไ่ด้จดัท�ารายงานฉบบัแรกขึน้ 
ในปี 2558 (ธนาคารจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิง่แวดล้อมแยกออกมาจากรายงานประจ�าปี ตัง้แต่ปี 2552  
และเปลี่ยนชื่อเป็นรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2558) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยข้อมูล อาทิ ข้อมูลองค์กร  
การก�ากบัดแูลกจิการ กลยทุธ์ ความเสีย่ง การวเิคราะห์ผูม้ส่ีวนได้ 
ส่วนเสีย และข้อมูลการวิเคราะห์ คัดเลือกประเด็นส�าคัญ 
ของธุรกิจ (Material Aspects) ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญทุกกลุ่ม โดย 
จัดท�าแยกออกจากรายงานประจ�าปีธนาคารออมสิน ปี 2562  
(Annual Report 2019) 

ขอบเขตการรายงาน 
การเปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนินงานของธนาคารออมสิน

ในพื้นที่ส�านักงานใหญ่และส�านักงานสาขาทั่วประเทศ จ�านวน 
1,062 แห่ง ระหว่างรอบการรายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 
วันที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 อ้างองิตามกรอบการรายงานสากล  
Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards ใน 
ระดบัทางเลอืกหลกั (Core Option) โดยได้ระบหุน้าแสดงข้อมลู
ตามรายการตัวชี้วัด GRI Standards ไว้ในตารางตัวชี้วัดของ 
GRI Content Index พร้อมทัง้ได้น�าเสนอความเชือ่มโยงระหว่าง
การด�าเนินงานของธนาคารกับเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาต ิ(Sustainable Development Goals:  
SDGs) เพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งม่ันที่จะตอบสนองต่อความ 

คาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและเป้าหมายส�าคญัในการพัฒนา 
ความยั่งยืนของประเทศไทยและของโลก 

การรับรองจากหน่วยงานภายนอก
ข้อมลูผลการด�าเนนิงานทางการเงินในรายงานฉบบันีไ้ด้มา

จากระบบการเก็บข้อมูลทางบัญชีเช่นเดียวกับรายงานประจ�าปี  
2562 ของธนาคารที่ได้รับการสอบทานข้อมูลทางการเงิน 
ระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ส�านักงานการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดง 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ 
ธนาคาร ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งบก�าไรขาดทนุและ 
ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้ส่วนเสีย  
และงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่เฉพาะธนาคาร 
ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน 

ข้อมลูการรายงานการจดัการพลงังานภายในองค์กร ได้รบั 
การสอบทานโดยผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของอาคารควบคุม 
ส่วนผลด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคารที ่
น�าเสนอในรายงานฉบบันี ้เป็นข้อมลูทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของ 
ธนาคาร และผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องและ 
สร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

102-14 | 102-52 | 102-54 | 102-56

ช่องทางการเผยแพร่รายงาน
• เว็บไซต์ www.gsb.or.th หัวข้อ “เกี่ยวกับธนาคาร” หัวข้อย่อย 

 “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

• เอกสารเผยแพร่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคารออมสิน

 ประจำาปี 2562 พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์จากถั่วเหลืองที่ไม่เป็นอันตราย

 ต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้การออกแบบที่เรียบง่าย 

 ลดทอนการใช้สีในการพิมพ์ ช่วยลดการปล่อยสารเคมีในกระบวนการผลิต  

 จัดทำาในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จำานวน 2,000 เล่ม

• สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบซีดี จำานวน 100 แผ่น

ผู้ติดต่อเกี่ยวกับการจัดทำารายงาน

และการดำาเนินงานเพื่อความยั่งยืน

ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ธนาคารออมสิน

470 ถนนพหลโยธิน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2299-8680 

Call Center 1115 

อีเมล CSR@gsb.or.th
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(นายพชร อนันตศิลป์)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินด�าเนินกิจการเติบโตเคียงคู่ประชาชนคนไทยมาครบ 107 ปี มีนโยบายในการ 
เป็นธนาคารเพือ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมไทย ด้วยการปลกูฝังการออมและสร้างวนิยัทางการเงนิ 
ให้กับประชาชนเพื่อความม่ันคงในชีวิต เพ่ือให้มีเงินออมไปพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนา 
เศรษฐกิจให้เข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล�้าในสังคม แก้ไขปัญหาความยากจน และรักษาสิ่งแวดล้อม 

ในปี 2562 ธนาคารยังคงวิสัยทัศน์การเป็นผู้น�าในการส่งเสริมการออมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความสุขและอนาคตท่ีม่ันคงของประชาชน 
ผ่าน 4 ยุทธศาสตร์ส�าคัญคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 Traditional Banking: การสร้างความมั่นคงทาง 
การเงิน และขีดความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 2 Social Banking: การพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 Digital Banking: การพัฒนาและยกระดับสู่การเป็น Digital Banking  
และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 Fundamental Capabilities: การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน 

ส�าหรับปี 2563 ธนาคารเดินหน้าในวิถีออมสินยุคใหม่ GSB WAY 2020 เติมเต็มสังคมไทย 
ก้าวไกลเหนือขีดจ�ากัด ภายใต้แนวคิด “เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม” พร้อมดูแลลูกค้าทั้งกลุ่ม
ลกูค้าบคุคล กลุม่ลกูค้าธรุกจิและภาครฐั และกลุม่ลกูค้าฐานรากและนโยบายรฐั เพ่ือการเป็นธนาคาร
เพื่อความยั่งยืน: GSB Sustainable Banking ภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก Traditional Banking, Digital  
Banking และ Social Banking ด้วยแนวคิดและบริการทางการเงินที่หลากหลาย พร้อมสนับสนุน 
ทั้งองค์ความรู้และแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่าท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนของ 
ผู้ประกอบอาชีพ ช่วยค�้าจุนเศรษฐกิจไทยให้สามารถเดินหน้าเติบโต  

ธนาคารออมสินไม่เพียงเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออม หากยังอ�านวยประโยชน์  
ในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสร้างสรรค์สังคมอย่างมีคุณค่า เพื่อความสุขและความมั่นคง 
ของประชาชนชาวไทยทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียม
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สารจากผู้อํานวยการธนาคารออมสิน ปี 2562
Message from President and CEO 2019

ธนาคารออมสิน
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(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน

ในปี 2562 ธนาคารด�าเนินงานภายใต้เป ้าหมาย  
GSB WAY 2019: Drive Success With Highest Perfor-
mance Delivered หรือ “วิถีออมสินยุคใหม่” ให้เป็นธนาคาร
ที่พร้อมจะเติมเต็มสังคมไทยให้ก้าวไกลเหนือขีดจ�ากัด ภายใต้
แนวคิด “เติบโต ย่ังยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม” ตอบสนองต่อ 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติด้วยหลัก 3 ออม คือ 
ออมเศรษฐกิจ ออมสังคม และออมสิ่งแวดล้อม โดยด�าเนินการ
ผ่านนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สร้างความยั่งยืนให้กับหลัก 3 ออม 
ประกอบด้วย

นวัตกรรมยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มในทุกช่วงวัยด้วย

การสร้าง ส่งเสริม ฟื้นฟู เศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
ฐานรากให้ได้รับโอกาสทางการเงินด้วย กลไก 3 สร้าง ได้แก่  
1. สร้างความรู้/สร้างอาชีพ 2. สร้างตลาด/สร้างรายได้ และ  
3. สร้างประวัติทางการเงิน เพ่ือลดความเหล่ือมล�้า ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนฐานราก และแก้ไขปัญหาความ
ยากจนอย่างยั่งยืน

นวัตกรรมยั่งยืนเพื่อสังคม
ธนาคารร่วมกับชุมชนสร้างสังคมให้น่าอยู่ผ่าน “บวร”  

บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีสาขาที่เป็น Social Branch เป็นพี่เลี้ยง
แบบเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา นอกจากนี้ การตอบแทนสังคม
ยังครอบคลุมทุกชว่งวัย เพื่อลดความเหลื่อมล�้า เติมเต็มช่องว่าง
ทางการเงิน สร้างความมั่นคงในชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิต 
ได้แก่ 1. ธนาคารเพื่อเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพด้านดนตรี กีฬา วิชาการ 2. ธนาคารผู้สูงวัย พัฒนา 
รปูแบบการวางแผนทางการเงนิรองรบัการเกษยีณอาย ุการสร้าง 
หลกัประกนั เงนิฝากและสนิเชือ่ส�าหรบัผูส้งูวยั และ 3. ธนาคาร 
เพือ่ส่งเสริมพระพทุธศาสนา ให้บรกิารทางการเงินแบบครบวงจร 
แก่องค์กรทางพุทธศาสนา เป็นต้น

นวัตกรรมยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม 
ด�าเนินนโยบายและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในทุก 

หน่วยงานและทุกกิจกรรมของธนาคารออมสินท่ัวประเทศ  
เลิกใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดโฟม 100% ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก  
หนัมาร่วมกนัใช้บรรจภุณัฑ์หรอืภาชนะทีใ่ช้ซ�า้ได้ และบรรจภุณัฑ์
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม มอีาคารต้นแบบในการอนรุกัษ์พลงังาน 
โครงการระบบโซลาร์เซลล์แบบ ON-GRID (ไม่ใช้แบตเตอรี่)  
ลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในส�านักงาน ลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น รวมถงึสนบัสนนุการให้สนิเชือ่กบัธรุกิจ
ท่ีไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม สินเช่ือพลังงานทดแทน ควบคู่กับการ
ดูแล รักษา ฟื้นฟู และเสริมสร้างจิตส�านึกในการดูแลรักษา 
สิง่แวดล้อมให้กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของธนาคารผ่านโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม: การจัดการน�้า โครงการออมสินสร้างบ้านปลา
รักษาทะเลไทย ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้าชายฝั่ง เป็นต้น

ส�าหรับทศิทางการด�าเนนิงานปี 2563 ของธนาคาร มุง่เน้น 
สูเ่ป้าหมายธนาคารเพือ่ความยัง่ยนื GSB Sustainable Banking
ด้วยยุทธศาสตร์ 3 Banking คือ Traditional Banking, Digital  
Banking และ Social Banking เพื่อสร้างความแข็งแกร่งอย่าง 
ยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การสร้างความมั่นคงทางการเงิน  
(Financial Strengthening) มติทิี ่2 การดแูลลกูค้าและผูม้ส่ีวนได้ 
ส่วนเสยีทกุกลุม่ (Stakeholder Responsibility) มติทิี ่3 การสร้าง 
ความเข้มแขง็แก่สภาพแวดล้อมทางธรุกจิ (Business Environment) 
และ มิติที่ 4 การด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล (Corporate 
Governance) ควบคูไ่ปกบัการสร้างความสามารถในการท�าก�าไร 
Profitability ขยายพันธมิตร และสร้าง New Business ควบคุม 
คุณภาพหนี้ Asset Quality ด้วยกลไกดังกล่าวจะเป็นพลัง 
ขับเคลื่อนที่จะน�าธนาคารออมสินมุ่งไปสู่การเป็นธนาคารเพื่อ
ความยั่งยืน (GSB Sustainable Banking) เพื่อประชาชน
ตลอดไป
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SUSTAINABLE
INNOVATION
นวัตกรรมเพ่ือสังคมท่ีย่ังยืน
ธนาคารออมสิน มุ่งม่ันท่ีจะให้คนทุกกลุ่มในสังคมสามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียม ด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น
อย่างย่ังยืน ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนาธุรกิจและสังคม 
ไปพร้อมกัน เพื่อศักยภาพทางการแข่งขันในยุคดิจิทัล และให้ความ
สําคัญในการดําเนินงานเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 
ในทุก ปี เพราะเราเป็นมากกว่าธนาคาร เราคือ “ธนาคารเพื่อสังคม” 
และมุ่งสู่การเป็น “ธนาคารเพื่อความย่ังยืน” ด้วยนวตักรรมเพื่อสังคม
อย่างแท้จริง



SUSTAINABLE
INNOVATION

OVERVIEW IN 2019
ภาพรวมผลการดําเนินงานด้วยนวัตกรรมแห่งความยั่งยืน

ของธนาคารออมสิน ปี 2562

ECONOMY
SOCIAL

ENVIRONMENT

ธนาคารออมสิน
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เพิ่มศักยภาพพื้นฐานขององค์กร
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

ไม่ปิดสาขา แต่ปรับปรุงทุกกระบวนการอย่างแข็งแกร่ง
Re-Branch Re-Model Re-Process

ได้มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
ด้านระบบบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด

เสริมนวัตกรรมทางปัญญา
จัดตั้งศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน GSB Research Center
สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน ก้าวสู่คลังแห่งปัญญา (Think Tank)

OVERVIEW

• ปรับรูปแบบสาขาและบทบาทของพนักงาน
 ให้มีศักยภาพครบถ้วนในยุคดิจิทัล

• พนักงานมีขวัญและก�าลังใจ
 ไม่ตกงานจากการถูก Technology Disruption

• ปรับปรุงกระบวนการด้านสินเชื่อ
 - จัดตั้ง 18 ศูนย์อนุมัติสินเชื่อรายย่อย

 - จัดตั้ง 82 ศูนย์สินเชื่อลูกค้าธุรกิจ

• พัฒนาช่องทางบริการให้หลากหลาย
 ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งสาขา รถยนต์ เรือ ตัวแทน  

 (Bank Agent) สถาบันการเงินชุมชน  

 และพันธมิตรใหม่ ๆ

• ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหนี้
 - จัดตั้ง 80 ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้

 - พัฒนาแอปพลิเคชัน COMO สำาหรับติดตามหนี้

 - พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุน

 - ใช้พนักงาน Outsource ติดตามหนี้สิน

• ผลิตงานวิจัยด้านเศรษฐกิจระดับมหภาค จุลภาค 
 เศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

• เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย
 ที่มีประโยชน์และทันสมัย

• เป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าของคนทุกกลุ่ม
 ก้าวสู่การเป็นสถาบันการเงินแห่งการเรียนรู้
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พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ

เติมเต็มนวัตกรรมให้บุคลากร ใส่ GSB Idea ผ่านการพัฒนาทุกรูปแบบ

นวัตกรรมด้านกระบวนการกํากับดูแล บริหารความเสี่ยง 
ควบคุมและตรวจสอบภายใน

คะแนนความโปร่งใสในการดําเนินงาน (รางวัล ITA) ปี 2562
อยู่ในระดับ AA (96.31 คะแนน)
พร้อมกับลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

• พัฒนาฟีเจอร์ ใหม่บนแอปพลิเคชัน MyMo

• ให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบ Contactless 
 ช�าระค่าสินค้าและบริการได้ง่าย ๆ เพียงแตะบัตร

• สร้างดิจิทัลแฟลตฟอร์มใหม่ ๆ ร่วมกับ
 พันธมิตรกลุ่มธุรกิจ Fintech / VC

• ขยายจ�านวนเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส ์
 (Self Service)

• อบรมสัมมนาให้บุคลากร กว่า 40,614 ราย

• พัฒนาทักษะของบุคลากร กว่า 30,990 ราย

 - ทักษะด้านดิจิทัล

 - ทักษะด้านการขาย

 - ทักษะด้าน Credit

• พัฒนาด้านอื่น ๆ 
 เช่น E-Learning สนับสนุนทุนการศึกษา ฯลฯ

• ปรับปรุงเครื่องมือบริหารผลงาน
 ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม

 ผ่านแอปพลิเคชัน MEMO

• พัฒนาระบบงานจ�าลองด้าน
 Credit Risk Rating Model
 เพื่อเชื่อมโยงกับระบบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
 อย่างมีศักยภาพ

• พัฒนาแบบจ�าลอง Collection Scoring / 
 Application Scoring Behavior Scoring 
 และ Credit Scoring เพื่อเสถียรภาพ

 ในระบบการให้สินเชื่อทุกประเภท ตั้งแต่ข้อมูล

 การบริหารความเสี่ยง เกณฑ์การอนุมัติ ฯลฯ

อันดับเครดิตระดับ AAA 
สะท้อนสถานการณ์ดําเนินงานที่แข็งแกร่งและมั่นคง
จัดโดยทริสเรทติ้ง สะท้อนสถานะที่มั่นคง และเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทเฉพาะกิจ

ในการสนับสนุนนโยบายภาครัฐและบริการสังคม

ธนาคารออมสิน
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SUSTAINABLE INNOVATION
FOR ECONOMY 

ภาพรวมการดําเนินงาน
ด้วยนวัตกรรมยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ

ร่วมมือกับพันธมิตร เพิ่มช่องทางบริการและผลิตภัณฑ์การเงิน

• แต่งตั้งตัวแทน (Bank Agent) ในร้าน 7-Eleven 
 เพื่อรับฝาก-ถอนเงินสด

 ผ่าน QR Code และบาร์โค้ด

• เพิ่มเมนู My Agent 
 ในแอปพลิเคชัน MyMo 

 เพื่อรับฝาก-ถอนเงินสด

 ด้วย QR Code ในร้าน 7-Eleven

• ร่วมกับตู้เติมเงินยักษ์ ใหญ่ 3 แห่ง
 เพิ่มช่องทางการฝากเงินกว่า 211,000 จุด

 ทั่วประเทศ

• โครงการ “เด็กดีออมฟรี” ที่ตู้ออมเงินทั่วไทย
 เด็กอายุ 7 - 20 ปี ฝากเงินฟรีตั้งแต่ 1 บาท

 ไม่มีค่าธรรมเนียม

• เพิ่มช่องทางช�าระค่าภาษีอากร
 ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment)

• ร่วมมือกับธนาคาร ICBC (ประเทศไทย)
 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินร่วมกัน 

 รองรับฐานลูกค้าไทย-จีน ให้คนจีนทำาธุรกรรม

 ในไทยผ่านเครือข่ายของธนาคารออมสิน

 และคนไทยทำาธุรกรรมที่ต่างประเทศ

 ผ่านเครือข่ายของ ICBC

• ร่วมกับ บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM)
 ร่วมกันออกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

 TQM Infinity Credit Card 

 นำาเสนอสิทธิประโยชน์ ให้ลูกค้าทั้งสองฝ่าย

• เปิดตัวนวัตกรรมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 HomeForLife 
 ร่วมกับแสนสิริ ผสาน 2 จุดเด่น 

 ได้ทั้งบ้านและแผนทางการเงิน

 ของผู้กู้สินเชื่อ ตอบโจทย์ชีวิต

 หลังวัยเกษียณ

Traditional
Banking 

สร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้า...ด้วยนวัตกรรม
ที่เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ

เติมเต็มนวัตกรรมให้บุคลากร ใส่ GSB Idea ผ่านการพัฒนาทุกรูปแบบ

คะแนนความโปร่งใสในการดําเนินงาน (รางวัล ITA) ปี 2562
อยู่ในระดับ AA (96.31 คะแนน)
พร้อมกับลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

Government Savings Bank
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นวัตกรรมเชิงรุกในการเข้าถึงลูกค้า Delivery Service Banking

พัฒนาศูนย์ GSB Contact Center ด้วยนวัตกรรมเพื่อลูกค้า

• ระบบ SUMO Smart Device บนแท็บเล็ต

 มอบทุกบริการทางการเงินเสมือนไปที่สาขา

 ให้พนักงานใช้เข้าถึงลูกค้าในชุมชน

 จำานวน 2,200 เครื่อง

• เรือเคลื่อนที่ เข้าถึงชุมชนริมนำ้า

• รถโมบาย 130 คัน พร้อมระบบ SUMO

• New Business Model
 เพิ่มพันธมิตรในการขยายบริการ เช่น

 รับขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล จุดให้บริการ

 ต่อทะเบียนรถยนต์ ดำาเนินงานกว่า 1,063 สาขา

• Omni-Channel ศูนย์กลางในการรวบรวม

 ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนจากลูกค้า ในทุกรูปแบบ

 ของช่องทางการสื่อสาร

• AI Chatbot Speech Recognition
 ระบบอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

 ในการให้บริการลูกค้า

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยไม่ลดดอกเบี้ยเงินฝาก

สินเชื่อเพื่อกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก

โครงการรี ไฟแนนซ์บัตรเครดิต
ผ่อนหนักให้เป็นเบาส�าหรับลูกค้าที่ช�าระหนี้ปกติติดต่อกัน 12 เดือน สามารถโอนหนี้มาเป็นเงินกู้กับธนาคาร

(Balance Transfer) ชำาระขั้นตำ่าเพียง 3% จากเดิม 10% ระยะเวลาผ่อนชำาระคืน 3 ปี 

Financial 
Strengthening 

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน...
ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อประชาชน

• สนิเช่ือประชารัฐสร้างไทย ธนาคารประชาชน สำาหรับ

 ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยวงเงินไม่เกิน 50,000 

 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.50% (ผ่อนชำาระไม่เกิน 5 ปี) 

 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

• เป็นแหล่งทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในสินเชื่อโครงการ

 ธนาคารประชาชน สำาหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ธนาคารออมสิน
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นวัตกรรมเชิงรุกในการเข้าถึงลูกค้า Delivery Service Banking

พัฒนาศูนย์ GSB Contact Center ด้วยนวัตกรรมเพื่อลูกค้า

ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่สะดวก ปลอดภัย ให้บริการลูกค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา 

Digital
Banking

มุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารยุคดิจิทัล 
ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยไม่ลดดอกเบี้ยเงินฝาก

สินเชื่อเพื่อกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก

• แอปพลิเคชัน MyMo ตอบสนองความต้องการ

 ใช้บริการทางการเงินในทุกช่วงชีวิตของลูกค้า 

 ครอบคลุมตั้งแต่การฝากเงิน กู้เงิน และประกัน

• สลากดิจิทัล อายุ 1 ปี 
 มูลค่าหน่วยละ 20 บาท ลดการซื้อหวยใต้ดิน

• GSB Digital School Bank
 ส่งเสริม สนับสนุนการออมแก่เด็กและเยาวชน 

 รวมถึงนักศึกษา ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล

 และสังคมไร้เงินสด

• ตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัลผ่าน i-Insurance /   
 I-Saving / I-Invesment / I-Loan
 บริการซื้อประกันภัยรถยนต์ ที่พักอาศัย

 ประกันชีวิต รวมถึงบริการบัญชีเพื่อเงินออม   

 บริการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริการคำ้าประกัน 

 สินเชื่อด้วยสลากดิจิทัล

• ขยายธุรกิจและช่องทางซื้อขายหลักทรัพย์
 โดยลงทุนถือหุ้นใน บล.เอเอสแอล (ASL)

 ในสัดส่วน 25% ร่วมมือทำาธุรกิจหลักทรัพย์

 เพื่อขยายธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มของธนาคาร 

ต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล
• ฟีเจอร์ ใหม่ MyMo MyFund บนแอปพลิเคชัน  
 MyMo ช่องทางใหม่ของการออมเงิน 

 โดยลงทุนในกองทุนรวม

• เมนู My Agent บนแอปพลิเคชัน MyMo
 รับฝาก-ถอนเงินด้วย QR Code

 ที่ 7-Eleven ตลอด 24 ชั่วโมง 

• บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ Contactless
 ทำาธุรกรรมได้ง่าย ๆ แค่ใช้บัตรแตะที่เครื่องรับ

• เปิดตัวแอปพลิเคชัน ACMO ME 

 ระบบจัดการบัญชีออนไลน์และสุขภาพ

 ทางการเงินเพื่อลูกค้าผู้ประกอบการ

สร้างภาพลักษณ์ลํ้าสมัยผ่าน Music Strategy และ Sport Strategy
 ผสมผสานกิจกรรมด้านดนตรีและกีฬาเข้ากับบริการทางการเงินใหม่ ๆ เช่น 

 - “VISA GSB Go Olympic Games

  Tokyo 2020”  

 - บัตรเดบิต GSB GEN CARD ศิลปิน BNK48 

 - การแข่งขัน GSB E-Cup 2019

  Thailand Open Tournament  

 - การแข่งขัน eFootball: Pro Evolution 

  Soccer 2020 (PES 2020)
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SUSTAINABLE INNOVATION
FOR SOCIAL 

ภาพรวมการดําเนินงานด้วยนวัตกรรมยั่งยืนด้านสังคม

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และ Startup

• GSB Smart SMEs Smart STARTUP 2019  

 สนับสนุนผู้ประกอบการผ่านแนวคิด

 “GSB Journey to Success” 

• สร้างพื้นที่ GSB Innovation Club by 

 GSB Startup จำานวน 20 แห่ง

• GSB “Together, We’re Strong” ร่วมกับ

 หอการค้า ยกระดับ SMEs ไทยและจัดกิจกรรม 

 GSB Together, We’re Strong Golf 

 Tournament จัดตั้ง Smart Startup Company 

 by GSB Startup 14 กิจการ

• จัดตั้ง SMEs Development Center 82 ศูนย์ 
 เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาส่งเสริม SMEs สร้าง

 ความรู้ เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและสนับสนุนข้อมูล 

• โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs STARTUP 
 ผ่านแนวคิด “BIG BOOM WOW”

 ทำาได้เลย ทำาได้เร็ว ทำาได้จริง 

• ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจอัตราดอกเบี้ย 0%

• สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน
 ด้วย SMEs Lending และ Venture Capital

• จัดท�ากลยุทธ์การลงทุนพื้นฐาน (Venture Capital)
 เพื่อรากฐานของธุรกิจใหม่

การพัฒนาสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นวัตกรรมธนาคารเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อระบบจัดการของวัดและพุทธศาสนิกชน

• QR สาธุ บริการโอนเงินทำาบุญบริจาค

 เข้าบัญชีวัด ผ่านระบบ e-Donation

• เงินฝากเผื่อเรียกและประจ�าออมบุญ 12 เดือน

• บริการทางการเงินส�าหรับวัด เช่น บริการ

 GSB Corporate Internet Banking

พัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้านดนตรี กีฬา วิชาการ
เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความสามารถพร้อมกับทักษะด้านสังคม พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่มีคุณภาพและศักยภาพ
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ได้ ในบทที่ 4

ธนาคารออมสิน
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พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และ Startup

นวัตกรรมธนาคารเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อระบบจัดการของวัดและพุทธศาสนิกชน

Social Branch ก้าวสู่ธนาคารเพื่อความยั่งยืน

• ยกระดับสาขาของธนาคารเป็นศูนย์พัฒนา  
 เศรษฐกิจฐานรากเพื่อความยั่งยืน (Social Branch)  
 ตั้งเป้าหมาย 100 แห่ง ใน 77 จังหวัด ภายในปี 2563

• เว็บไซต ์O2O
 เพื่อการซื้อ-ขายของลูกค้าธนาคารที่สะดวกยิ่งขึ้น

• ให้บริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐ
 เน้นกลุ่มประชาชนฐานรากให้บริการผ่านผลิตภัณฑ์ 

 เช่น ธนาคารประชาชน สินเชื่อสตรีทฟู้ด

 สินเชื่อโฮมสเตย์ สินเชื่อ QR รายวัน เป็นต้น

สนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล�้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

• สินเชื่อประชารัฐสร้างไทย วงเงิน 1 แสนล้านบาท

• สินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทย
 ผ่อนปรนภาระหนี้ของกองทุนหมู่บ้าน

• สินเชื่อ SMEs ประชารัฐ

• สินเชื่อบ้านผ่อนต�่า ล้านละ 10 บาท
 วงเงินโครงการ 25,000 ล้านบาท

กลไก 3 สร้าง นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาความยากจน สร้างความรู้และอาชีพ / 
สร้างตลาดและรายได้ / สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน
• สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต�่า

• ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้น้อย
 ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

• แก้ ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการ
 และบุคลากรทางการศึกษา 
 โดยร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

• ขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกับ บยส. 
 คำ้าประกันสินเชื่อประชารัฐสร้างไทย 

• ร่วมกับ Airbnb แพลตฟอร์มระดับโลก ยกระดับ

 ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ไทยและการท่องเที่ยวชุมชน

• บ้านคนไทยประชารัฐ สร้างโอกาสให้ประชาชน

 ที่มีรายได้น้อย มีที่อยู่อาศัยของตนเอง

พัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้านดนตรี กีฬา วิชาการ
เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความสามารถพร้อมกับทักษะด้านสังคม พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่มีคุณภาพและศักยภาพ
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ได้ ในบทที่ 4

โครงการ GSB Street Food กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน
เพิ่มศักยภาพผู้ค้าขายอาหารริมทาง ภายใต้แนวคิด 4D Street Food Upgrade

D Food   D Innovation  D Design D Marketing 

นวัตกรรมธนาคารเพื่อผู้สูงวัย ให้บริการทางการเงินและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย

• เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน GSB Senior WOW  

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารและสังคมของผู้สูงวัย

• กิจกรรมออมสินขอดูแลรุ่นพี่ Be Healthy &
 Happy ปี 2 มุ่งสร้างสังคมผู้สูงวัยในยุคดิจิทัล
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ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อนโพดุล

• มาตรการพักช�าระหนี้และสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน

• มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน

• พักและยืดหนี้ให้ลูกค้า SMEs ลูกค้าบุคคล 
 ลูกค้าสินเชื่อบ้าน

SUSTAINABLE INNOVATION
FOR ENVIRONMENT 

ภาพรวมการดําเนินงานด้วยนวัตกรรมยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

สร้างและส่งเสริมจิตสำานึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน โครงการเยาวชนรักษ์สังคมไทย
จัดทั้งหมด 18 ครั้ง ในพื้นที่ธนาคารออมสิน 18 ภาค 
เข้าร่วม 1,259 โรงเรียน เยาวชนจำานวน 5,400 คน

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์นํ้าชายฝั่ง 
ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี สนับสนุนปะการังเทียมชนิดแท่งคอนกรีต 
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 รวม 2,600 แท่ง ระยะทางรวม 3,700 เมตร มูลค่า 13 ล้านบาท

บริหารและควบคุมปริมาณหนี้นอกระบบ
สร้างความรู้ทางการเงินและโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น

• ให้ความรู้ทางการเงิน 58,980 ราย

• คลินิกสุขภาพการเงิน 22,781 ราย

• โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน 18,066 ราย

• สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
 เพื่อแก้ ไขหนี้นอกระบบ 14,811 ราย

ธนาคารออมสิน
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ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อนโพดุล

กิจกรรมฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: การจัดการนํ้า (ปีที่ 2)
ภายใต้แนวคิด “สายนํ้าชุมชนสร้างชีวิต”
จัด 22 กิจกรรมเพื่อจัดการปัญหาเรื่องน�้าหลายรูปแบบ 
มีผู้ ได้รับประโยชน์กว่า 30,000 คน รายได้เพิ่ม 15.06% รายจ่ายลดลง 3.70% 

ดำาเนินนโยบายเพื่อลดการใช้ทรัพยากร
ลดการสูญเสีย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Efficiency)

โครงการตู้ ATM สีขาว (White Label ATM)
ความร่วมมือครั้งสําคัญของภาครัฐและเอกชน
ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในการใช้เครื่อง ATM ร่วมกัน เพื่อประหยัดทรัพยากรและลดค่าใช้จ่าย
นำาร่อง 2 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม)

และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส)

สร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-Efficiency) 
ให้องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อาคารนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงาน 
Innovative Energy Conservation Building
ณ ธนาคารออมสิน สาขามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่ชั้นดาดฟ้า

ผลิตไฟฟ้าได้ 12 กิโลวัตต์ พร้อมกระจกนิรภัยที่แสงธรรมชาติส่องผ่านได้ดี 

ช่วยลดความร้อน รังสีอินฟราเรด และรังสียูวีได้ถึง 99% 

ลดภาระการทำางานของเครื่องปรับอากาศ

• ประกาศเจตนารมณ์ “ออมสินท�าความดีด้วยหัวใจ 
 ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ให้ทุกหน่วยงานของธนาคาร

 ร่วมกันลด ละ เลิก ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก

 และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

• ออมสินลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน
 เพิ่มประสิทธิภาพการทำางานด้วยหลัก 5R

 (ความถูกต้องในการดำาเนินงานส่วนต่าง ๆ 

 ขององค์กร)
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รางวัลเกียรติยศประจําปี 2562



เกี่ยวกับธนาคารออมสิน
About Government Savings Bank

ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทางธุรกิจ 
ข้อมูลสรุปผลการดําเนินงาน
รางวัลเกียรติยศประจําปี 2562

GRI: 102-1 I 102-2 I 102-3 I 102-4 I 102-5 | 102-6 I 102-7 I 102-12 I 102-16 I 102-17 I 102-20 I 102-26 | 201-1



ประวัติความเป็นมา

บทบาทและลักษณะธุรกิจ

ธนาคารออมสิน ถือก�าเนิดโดยพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ที่ทรง
ตระหนกัถงึความส�าคญัของการเกบ็รกัษาทรพัย์ให้ปลอดภยัจาก
โจรผูร้้าย  จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตั ิ
จัดตั้งคลังออมสินขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 ด้วย 
พระราชปณิธานท่ีจะให้คลังออมสินเป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สิน 
อย่างปลอดภัย และฝึกฝนให้ราษฎรรู้จักเก็บออมทรัพย์อย่าง 

ถูกวิธี ซึ่งคลังออมสินได้ยืนหยัดในการท�าหน้าที่นี้ตลอดมา  
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์ 
จักรีทุกพระองค์ และอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ในป ี
พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้ยกฐานะคลงัออมสนิขึน้เป็น “ธนาคารออมสนิ” และโปรดเกล้าฯ 
ให ้ตราพระราชบัญญัติธนาคารออมสินขึ้น เ พ่ือรองรับ 
กับความก้าวหน้าของกิจการคลังออมสิน และเปิดด�าเนินการ 
ในรูปแบบธนาคารตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2490 มีสถานะ 
เป็นนติบิคุคลภายใต้การก�ากบัดแูลของกระทรวงการคลงั ซึง่การ 
ด�าเนินงานในปัจจุบันอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560 โดยเป็นไปตามพันธกิจท่ีระบุไว้ใน 
พระราชบัญญัติ และแนวนโยบายของรัฐวิสาหกิจ (Statement  
of Direction) ทีก่�าหนดให้ธนาคารออมสนิ
มุง่เน้นการสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่ชมุชนและ
เศรษฐกจิฐานราก รวมทัง้ส่งเสรมิการออม
ของประชาชน โดยมีการบริหารจัดการซึ่ง
สนับสนุนโดยระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

ธนาคารออมสินมฐีานะเปน็นิตบิุคคล ด�าเนินธุรกจิภายใต้ 
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 โดยตามมาตรา 7  
ให้จัดตั้งธนาคารออมสินเพื่อประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ 

1. รับฝากเงินออมสิน
2. ออกพันธบัตรออมสิน และสลากออมสิน
3. รับฝากเงินออมสินเพื่อสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
4. ท�าการรับ จ่าย และโอนเงิน
5. ซื้อหรือขายพันธบัตรรัฐบาลไทย
6. ลงทนุเพือ่แสวงหาผลประโยชน์ตามมตทิีค่ณะรฐัมนตรี 

 ให้ความเห็นชอบ
7. การออมสนิอืน่ ๆ  ตามทีจ่ะมพีระราชกฤษฎกีาก�าหนดไว้
8.  กิจการอันพึงเป็นงานธนาคาร ตามที่จะมีพระราช

กฤษฎกีาก�าหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ประกอบได้ตามข้อก�าหนด
และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง

ในปี 2561 ได้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบัญญตัธินาคาร 
ออมสิน พ.ศ. 2489 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสถานการณ ์
ในปัจจุบัน โดยออกเป็นพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 โดยมีนัยส�าคัญในการเพิ่มบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของธนาคารออมสิน และแก้ไขเพิ่มเติม 
อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการธนาคารออมสนิ โดยก�าหนดให้ 
ธนาคารออมสินอาจเพ่ิมทุนได้ด้วยการได้รับจัดสรรจากเงิน 
งบประมาณแผ่นดินหรือจากแหล่งอื่น โดยได้รับการอนุมัติจาก 
คณะรัฐมนตรีและก�าหนดให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน 
มอี�านาจและหน้าท่ีในการพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณ 
ของธนาคารออมสิน และการประกาศงบแสดงฐานะการเงิน

102-1 I 102-5

ธนาคารออมสิน
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วิสัยทัศน์
เป็นผู้นําในการส่งเสริมการออม

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
เสริมสร้างความสุขและอนาคตที่มั่นคงของประชาชน

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร

ส่งเสริมการออม
และสร้างวินัย
ทางการเงิน

สนับสนุน
การลงทุน 

และการพัฒนา
ประเทศ

ส่งเสริมและ
ยกระดับ

เศรษฐกิจฐานราก
และวิสาหกิจ
ขนาดกลาง 

และขนาดย่อม
ให้มีศักยภาพ
อย่างยั่งยืน

ให้บริการทาง
การเงินครบวงจร 

ที่ลํ้าสมัย 
และเหนือ

ความคาดหวัง
ภายใต้ความเสี่ยง

ที่ยอมรับได้

เป็นธนาคาร
เพื่อสังคม

ที่มีธรรมาภิบาล

Giving for 
the greater good 

เติมเต็มสร้างคุณค่าสังคมไทย

Seeking the next
possibilities 

คิดใหม่ก้าวไกลใฝ่สร้างสรรค์

Brave beyond
the boundary

มุ่งมั่นสานต่อเหนือขีดจำากัด

Government Savings Bank
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ผลิตภัณฑ์และบริการ
102-2 I 102-6 I 102-7

ธนาคารออมสิน ให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์ 
และบรกิารทางการเงนิทีส่�าคญั 3 ด้าน คอื เงนิฝาก  
สนิเชือ่ และบรกิารทางการเงนิ

ผลิตภัณฑ์และบริการ กลไกการส่งมอบ/ช่องทางการให้บริการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ
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ด้านเงินฝาก

เงินฝาก

สลากออมสิน

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

ด้านสินเชื่อ

สินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

สินเชื่อลูกค้าบุคคล

สินเชื่อเศรษฐกิจฐานราก

บริการ
ทางการเงิน

ผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์

เงินฝาก สินเชื่อ บริการทางการเงิน

ธนาคารออมสิน
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102-3 I 102-4 I 102-6 I 102-7 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 

อนุสาวร�ย�ชัยสมรภูมิ

BTS อาร�ย�

ถนนว�ภาวดีรังสิต

ถนนพหลโยธิน

ถ
นนสุทธิสาร

ถ
นนประดิ

พ
ัทธ�

สน.บางซื่อ สำนักงานใหญ�
ธนาคารออมสิน Big C

สะพานควาย

BTS

สะพานควาย

ส�านักงานใหญ ่
เลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพฯ 10400  

สาขา
เครื่องให้บริการ

Self Service

เครื่องบริการธุรกรรม

การเงินอัตโนมัติ (VTM)รถโมบาย

เรือเคลื่อนที่

ช่องทางบริการ E-Service

Internet Banking Mobile Banking  (MyMo) GSB Corporate Internet Banking 

Banking Agent 

1,062 สาขา

22 หน่วยให้บริการ

ธนาคารมีสาขา
ให้บริการทางการเงิน
กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย 

130 รถโมบาย

3 เรือให้บริการ

8,534 เครื่อง
Self-Service
(ATM / PASSBOOK UPDATE / ADM)
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญ   

GSB WAY 2019: Drive Success with Highest 
Performance Delivered คอืแนวทางในปี 2562 ทีธ่นาคารออมสนิ 
เดินหน้าอย่างเต็มก�าลัง พร้อมเติมเต็มสังคมไทย ก้าวไกลเหนือ 
ขีดจ�ากัด ภายใต้แนวคิด  “เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม”  
ดูแลลูกค้าทุกกลุ่มให้เข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียม  

102-7 I 201-1

พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ในการใช้บริการ (Customer 
Journey) และสนบัสนนุองค์ความรูพ้ร้อมแหล่งเงนิทนุดอกเบีย้ต�า่ 
ท่ีส่งผลประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและเศรษฐกิจที่เติบโต
อย่างมั่นคง

เป้าหมายปี 2562 - 2566 

“GSB NEW Century:

Digi-Thai Banking – Digital for All Thais” 

มุ่งเน้นให้บริการในยุคดิจิทัล โดยพัฒนาหรือร่วมกับ 
พันธมิตรในการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์  
บริการ และช่องทางการให้บริการ เพื่อส่งมอบคุณค่าและ 
ประสบการณ์ท่ีดใีห้แก่ลกูค้า ตอบสนองวถิชีวีติของคนไทยในยคุ 
ดิจิทัล ควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงินในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ 
ลูกค้ามีความพร้อมในการใช้บริการ

ในการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้า คือ

3 กลยุทธ์หลัก

Traditional
Banking  

Digital
Banking 

 
Social
Banking
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ผลการดำาเนินงานด้านการเงินที่สำาคัญ

ปี 2562 

BIS ratio
16.34% 

(ตัวเลขที่แสดงถึงอัตราเงินกองทุนขั้นตำ่า)

หมายเหตุ: มีส่วนของทุนที่เป็น Equity 195,667 ล้านบาท จากทุนประเดิมที่ได้รับ

พระราชทาน

จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 100,000 บาท นำาส่งรายได้แผ่นดิน

หรือเงินนำาส่งกระทรวงการคลัง เพื่อนำาไปพัฒนาประเทศ รวมแล้วกว่า 1.9 แสนล้านบาท

(เงินนำาส่งคลัง ตั้งแต่ปี 2542-2562)

NPLs
2.65

(จากความเอาใจใส่ของศูนย์แก้ ไขหนี้ทั่วประเทศ 80 ศูนย์ 

และสาขาที่ร่วมใจกัน)  

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

สินทรัพย์
2.80

ล้านล้านบาท
เงินฝากและตราสารหนี้ที่ออก

(รวมเงินรับฝากจากสถาบันการเงินและสหกรณ์)

2.41
ล้านล้านบาท

สินเชื่อ
(รวมสินเชื่อระหว่างสถาบันการเงินและสหกรณ์)

ยอดคงเหลือ 2.15 ล้านล้านบาท

ก�าไรสุทธิ
24,208 ล้านบาท 

Government Savings Bank

31

SUSTAINABILITY REPORT 2019



ผลการดำาเนินงานโครงการ
ตามนโยบายรัฐที่สำาคัญ ปี 2562

1. โครงการ SMEs STARTUP
 • สินเชื่อ SMEs STARTUP
  สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจที่เริ่มต้นกิจการ

  เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559  

  ยอดอนุมัติสะสม 2,393 ราย
  > เป็นเงิน 6,746 ล้านบาท

 • Venture Capital
  ลงทุนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs

  เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2558

  > ยอดร่วมลงทุนสะสม 20 ราย

2. โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง 
 เริ่มให้สินเชื่อผ่าน 19 ธนาคาร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 

 > มียอดอนุมัติสะสมเป็นเงิน  5,013 ล้านบาท

3. สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
 • สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 

  เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561

  เพื่อแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

  ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภค 

  ยอดอนุมัติสะสม 14,993 ราย
  > เป็นเงิน 698 ล้านบาท

 • สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
  สำาหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561

  เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

  ของผู้ ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ

  ยอดอนุมัติสะสม 10,154 ราย
  > เป็นเงิน 443 ล้านบาท

4. สินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทย  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

 ยอดอนุมัติสะสม 1,923 ราย  > เป็นเงิน 3,497 ล้านบาท

5. สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจในโครงการสินเชื่อประชารัฐสร้างไทย
 เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

 ยอดอนุมัติสะสม 2,694 ราย > เป็นเงิน 3,245 ล้านบาท

ธนาคารออมสิน
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จุดเด่นในรอบ 5 ปี 

2558 2559 2560 2561 2562 เปลี่ยนแปลง
(% YoY)

 งบก�าไรขาดทุน
รายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น

ก�าไรจากการด�าเนินงาน

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสญู และขาดทนุจากการด้อยค่าและปรบัโครงสร้างหนี้

ก�าไรสุทธิ

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

103,815

45,749

58,066

4,590

3,070

34,985

30,741

8,042

22,699

(1,437)

21,262

104,335

44,087

60,248

4,780

3,242

32,776

35,494

 9,548 

25,946

 5,629 

31,575

104,302

46,418

57,884

5,701

3,747

31,938

35,394

4,184 

31,210

16,894 

48,104

102,701 

 38,510 

 64,191 

 5,973 

 11,0101 

 33,315  

47,859 

 17,017  

30,842  

(10,738)

 20,104 

103,359  

44,680  

58,679 

 4,691 

 6,3341  

 33,190 

 36,514 

 12,306  

24,208  

(10,994)

13,214 

 0.6 

 16.0 

 (8.6)

 (21.5)

 (42.5)

 (0.4)

 (23.7)

 (27.7)

 (21.5)

 2.4 

 (34.3)

งบดุล
สินทรัพย์รวม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 

เงินให้สินเชื่อ 

หนี้สินรวม

เงินรับฝาก และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ส่วนของทุน

2,400,468

246,127

1,919,659

2,248,713

2,082,706

151,755 

2,509,588

283,604

1,901,851

2,339,181

2,159,136 

170,407 

2,663,828

237,395

2,014,123 

2,461,939 

2,256,312

201,889

2,667,000 

256,200 

2,111,899 

2,465,061 

2,298,412 

201,939 

2,797,068 

312,832

2,152,718 

2,594,592 

2,412,934 

202,476

4.9 

22.1 

1.9 

5.3 

5.0 

0.3

 อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ROA)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย (ROE)

อตัราส่วนรายได้ดอกเบีย้สทุธต่ิอสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิรายได้ดอกเบีย้เฉลีย่ (NIM)

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ (Cost / Income) 

เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  (L/D)

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น (CAR)

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงชั้นที่ 1 (Tier I Ratio) 

อัตราส่วนสินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อเงินให้สินเชื่อรวม (gross NPLs)

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ (LLR / NPLs)

 1.00 

 15.37 

 2.56 

 53.35 

 92.15 

 10.80 

 10.24 

 1.61 

 142.84

1.08 

 16.59 

 2.51 

 48.14 

 88.06 

 11.54 

 10.86 

 2.04 

 136.53 

1.23 

 16.88 

 2.35 

 47.44 

 89.25 

 12.47 

 11.85 

 2.05 

 134.47 

 1.19 

 15.26 

 2.54 

 41.01 

 91.86 

 14.72 

 13.56 

 2.81 

 114.23 

 0.90 

 11.64 

 2.23 

 47.612 

 89.20 

 15.52 

 13.96 

 2.65 

 122.84 

พนักงาน 15,653 15,927 16,286 16,410 16,815

สาขา 1,043 1,056 1,059 1,061 1,062

หน่วยให้บริการ (หน่วยให้บริการบนอ�าเภอ รถ และเรือเคลื่อนที่)  163 154 160 162 159

เครื่องอัตโนมัติบริการตนเอง (Self Service) 7,764 8,234 8,524 8,536 8,534

ธนาคารโรงเรียน 1,086 1,206 1,256 1,256 1,256

หมายเหตุ

 1/ ปี 2561 มีก�าไรจากการขายหุน้สามญั IRPC จ�านวน 7,382 ล้านบาท และปี 2562 มกี�าไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม บลจ. ธนชาต จ�านวน 2,075 ล้านบาท

 2/  ปี 2562 มีค่าใช้จ่ายรายการพเิศษ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานระยะยาว ตาม IAS 19 เพิม่จากการจ่ายค่าชดเชยเพือ่ตอบแทนความชอบในการท�างานแก่พนกังาน 

ทีเ่กษยีณอายุ ซึง่ท�างานครบ 20 ปีขึน้ไป จาก 300 วันเป็น 400 วนั จ�านวน 1,385 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ   
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หมายเหตุ

 1/ ปี 2561 มีก�าไรจากการขายหุน้สามญั IRPC จ�านวน 7,382 ล้านบาท และปี 2562 มกี�าไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม บลจ. ธนชาต จ�านวน 2,075 ล้านบาท

 2/  ปี 2562 มีค่าใช้จ่ายรายการพเิศษ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานระยะยาว ตาม IAS 19 เพิม่จากการจ่ายค่าชดเชยเพือ่ตอบแทนความชอบในการท�างานแก่พนกังาน 

ทีเ่กษยีณอายุ ซึง่ท�างานครบ 20 ปีขึน้ไป จาก 300 วันเป็น 400 วนั จ�านวน 1,385 ล้านบาท

ก�าไรสุทธิ  

ล้านบาท
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เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 

ร้อยละ
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•  รางวัล ITA Awards ปี 2562 รางวัลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครฐั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย 
ได้รับผลคะแนนการประเมิน ITA ในภาพรวม 96.31 
คะแนน ระดับผลการประเมิน (Rating Score) : AA

•  รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2562  ประเภท “รางวัล
การบริหารจัดการองค์กรดีเด่น” รางวัลแห่งเกียรติยศ
และความภาคภูมิ จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ
ดีเด่น ประจ�าปี 2562 “พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่
ด้วยดิจิทัล - HONOR THROUGH DIGITAL TRANS-
FORMATION” จัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

•  รางวัล Outstanding Brands องค์กรที่โดดเด่นแห่ง
เอเชีย 

•  รางวัล The International Diamond Prize for 
Excellence in Quality จากสมาคมยโุรปเพือ่การวิจยั 
คณุภาพ (European Society for Quality Research : 
ESQR)

•  รางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2019 
โดยเป็นธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด 5 ปีต่อเนื่องในกลุ่ม
ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 

รางวัลเกียรติยศของธนาคารออมสิน ในปี 2562

•  รางวัลแบรนด์นวัตกรรมสูงสุดประจ�าปี Innovation 
Brand จากนิตยสาร BrandAge

•  รางวัลเกียรติยศจากงาน Money & Banking 
Awards 2019 แชมป์ 4 ปีซ้อน ธนาคารเพื่อลูกค้า
รายย่อยแห่งปี 2562 : Best Retail Bank of the  
Year 2019 มบีรกิารยอดเยีย่มด้านเงินฝาก ด้านสนิเชือ่ 
เอสเอ็มอี และรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมประเภท 
พืน้ทีข่นาด 850 - 1,000 ตร.ม. และพ้ืนทีข่นาด 200 - 
220 ตร.ม.

•  รางวลั Prime Minister Award : National Startup 
2019 สาขา Best Brotherhood of the year จาก
ส�านกังานนวัตกรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) จากการ 
ช่วยสร้างการเตบิโตให้กบับรษิทัสตาร์ทอพั ให้สามารถ 
ยกระดับการเติบโตสู่ระดับโลก

102-20 I 102-26
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•  รางวัล “สุริยศศิธร” ปี 2562 คว้ารางวัลชนะเลิศ 
จากการผลิตปฏิทินแขวน “ทศมินทราธิบดีจักรีนาถ  
เฉลมิราชย์ฉลองฉตัรวฒันา” และคว้ารองวลัรองชนะเลศิ 
จากการผลติปฏทินิตัง้โต๊ะ “สบืสานศตวรรษ พระราชวงั 
พญาไท สู่ธนาคารออมสิน” 

•  ระบบ BAHTNET (The Bank of Thailand Automated 
High-Value Transfer Network) และระบบ ICAS  
(Imaged Cheque Clearing and Archive System) 
ได้การรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013  
ด้านระบบบรหิารจัดการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 
จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย)  
จ�ากัด

•  “GSB SMART Homestay” คว้า 2 รางวัลระดับ 
สากล คือ 1. รางวัล Asia Responsible Enterprise  
Awards (AREA) 2019 ประเภท Social Empowerment 
จาก Enterprise Asia ในงาน International CSR  
Summit 2019 2. รางวัล Global Corporate  
Sustainability Awards สาขา Best Practice ด้าน  
Great Practice of 2019 จากงาน Global Corporate  
Sustainability Forum

•  ผูอ้�านวยการธนาคารออมสิน ดร.ชาตชิาย พยหุนาวชัีย 
ได้รับการยกย่องจากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 
ดอกเบี้ยธุรกิจ และนิตยสารดอกเบี้ย ให้รับรางวัล 
เกยีรตยิศ Banker of the Year 2019 ในฐานะนักการ 
ธนาคารแห่งปี 2562 หลังน�าออมสินสนับสนุน 
เศรษฐกิจฐานราก ค�้าจุนเศรษฐกิจไทย ก้าวสู่การเป็น 
ธนาคารเพื่อความยั่งยืน 

•  รางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS  
2019 ประเภทความเป็นเลศิ “THE BEST DIGITAL  
BANKER OF THE YEAR AWARD” โดยเป็นผู้น�า 
สถาบันการเงินยุคดิจิทัลแห่งปี ที่มุ ่งสร้างความสุข  
ส่งเสริมการออม เพื่อประชาชนของประเทศไทย เป็น 
สุดยอดผู้บริหารสถาบันการเงินท่ีปรับเปลี่ยนองค์กร 
เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลแห่งปี   
จัดขึ้นโดยนิตยสาร BUSINESS ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย โดยผู้อ�านวยการธนาคารออมสนิ ได้รบั 
รางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี ภาคธุรกิจ 
การเงินและธนาคาร” ห้าปีต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2558

ธนาคารออมสิน
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ลูกค้าและประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้ง 
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชมเชยบริการ หรือร้องเรียนผ่านช่องทางรับฟังความคิดเห็นของธนาคารได้ ดังนี้ 

ช่องทางการติดต่อ
102-12 I 102-17

GSB SMEs Call Center
 Tel: 0-2299-8899

Social Network:
GSB Society

จดหมาย

Website: www.gsb.or.th

สาขา / จุดให้บริการ

หน่วยงานภายนอก: 
ศูนย์ด�ารงธรรม l ธปท.I คปภ.l 

ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

E-mail: voice@gsb.or.th

สแกน QR Code
แสดงความคิดเห็นผ่านสมาร์ทโฟน

Call Center: 1115
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02
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
Sustainable Development

เพราะโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธนาคารออมสินจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนโดยใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือ 
ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ผ่านยุทธศาสตร์การดําเนินงานท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์สูงสุด 
ต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม



การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
Sustainable Development

เพราะโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธนาคารออมสินจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนโดยใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือ 
ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ผ่านยุทธศาสตร์การดําเนินงานท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์สูงสุด 
ต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม



ปี 2562 การเติบโตของเทคโนโลยีและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคยงัคงเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว ธนาคารจงึต้องเพิม่ขดีความสามารถ 
ในการแข่งขันให้สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญในปี 2562
102-15

1. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

 (Technology Change)  

สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society ท�าให้การใช้จ่าย 
ผ่านสมาร์ทโฟน (Internet Banking) เป็นส่วนหน่ึงท่ีจ�าเป็น 
ในชวีติประจ�าวนัมากขึน้ทกุปี เช่นเดยีวกบับรกิารพร้อมเพย์ของ 
รัฐบาล ท่ีปัจจบุนัมีผูล้งทะเบยีนกว่า 27 ล้านบญัช ีและมกีารใช้งาน 
กว่า 100,000 รายการต่อวัน โดยรัฐบาลมีเป้าหมายการติดตั้ง 
เครื่องช�าระค่าสินค้า (EDC) กว่า 500,000 เครื่องให้แก่ร้านค้า  
พร้อมสนับสนุนการช�าระเงินผ่าน QR Code ที่สะดวก 
และปลอดภัย สิ่งเหล่าน้ีท�าให้กลุ่มธุรกิจ FinTech (Financial  
Technology) หรอืกลุม่ธรุกจิทีใ่ช้เทคโนโลยใีห้บริการทางการเงนิ 
มกีารสร้างสรรค์นวตักรรมทางการเงนิทีต่รงใจผูบ้รโิภคยคุดจิทิลั 
มากขึ้น และเกิดเป็นเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่ส�าคัญ 
ในแวดวงการเงิน เช่น Ant Financial บริษัทในเครือ Alibaba  
ที่ร่วมลงทุนกับบริษัท Ascend Money เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
ของประเทศไทย เป็นต้น สถาบันการเงินต่าง ๆ จึงต้องปรับ 
โมเดลธุรกิจให้พร้อมกับการแข่งขัน ในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิม 

มาตรการเฝ้าระวงัและแก้ปัญหาภยัคกุคามด้านไซเบอร์ (Cyber 
Threat) ท่ีมีหลากหลายขึ้น โดยให้ความรู้ในการป้องกันแก่
พนักงาน และสื่อสารถึงลูกค้าทุกกลุ่มเพ่ือให้สามารถใช้บริการ
ได้อย่างปลอดภัย

2. การเปลี่ยนแปลงของลูกค้า

 (Customer Change)

ลูกค้าทุกกลุ่มต้องการเข้าถึงความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภยั สิง่เหล่านีเ้ป็นปัจจยัหลกัในการตดัสนิใจเลอืกใช้สนิค้า
และบริการ ธุรกิจ e-Commerce มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากการสื่อสารผ่าน Social Network และการซื้อขาย
ออนไลน์มีปริมาณเพิ่มข้ึน กลยุทธ์การตลาดออนไลน์จึงเป็น
เคร่ืองมอืส�าคญัของภาคธุรกจิทีต้่องมรีปูแบบน่าสนใจ และดงึดดู
ลูกค้าให้เข้ามามี Engagement ในช่องทางของตนเอง ส่งผลให้ 
การท�าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking เติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด และน�าไปสู่แผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ของภาครัฐ ที่จะน�ามาซึ่งความเติบโตทางเศรษฐกิจ

ธนาคารออมสิน
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3. การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและมาตรฐาน 

 (Regulatory Change)

ทุกการด�าเนินงานของธนาคารมีการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการบัญชีและการรายงานทางการเงิน TAS และ 
TFRS และเกณฑ์การก�ากับดูแลสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ (SFls)  
ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายท่ีเกี่ยวกับการ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภายในประเทศ เช่น นโยบาย 
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ที่ต้องการให ้
เศรษฐกจิและสงัคมใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเป็น 
กลไกส�าคัญในการขับเคล่ือน นโยบาย National e-Payment 
พัฒนาระบบช�าระเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร 
โดยเฉพาะโครงการพร้อมเพย์ (PromptPay) และการลงทะเบียน 
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐส�าหรับผู้มีรายได้น้อย พระราชบัญญัติ 
กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 25581  
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economics Corridor: EEC) ในพืน้ท่ีเขตอตุสาหกรรม 3 จงัหวดั 
ภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) เพื่อเชื่อมโยง 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและดึงดูดนักลงทุน

4. โอกาสและผลกระทบ (Market Change)

แม้จะมีปัจจัยการเปล่ียนแปลงเข้ามากระทบ แต่ส�าหรับ 
ปี 2562 ธนาคารได้เล็งเห็นถึงประเด็นต่าง ๆ ที่น�ามาสู่โอกาส 
ในการพัฒนาได้ อาทิ  

•  การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินและความมั่นคง
ปลอดภัยในยุคดิจิทัล

•  การส่งมอบคุณค่าและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า
•  การบริหารคุณภาพสินทรัพย์และการลดต้นทุน
•  การบูรณาการระหว่างการก�ากับดูแล การบริหาร 

ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
•  การเพิม่ความร่วมมอืกบัพนัธมติร เพือ่พฒันาผลติภณัฑ์

และบรกิารทีต่อบโจทย์ผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปในยคุดิจทิลั
•  Social Media ยังคงเป็นช่องทางสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้า 

ที่รวดเร็ว โดยต้องใช้กลยุทธ์การตลาดแบบเชิงรุก 
•  การสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ตอบสนองมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิผ่านความร่วมมอื 
กับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

•  ความเป็นเมืองที่ขยายตัวไปสู่ปริมณฑลและภูมิภาค 
(Urbanization) น�ามาซึ่งโอกาสเพิ่มฐานลูกค้าและ
มูลค่าทางธุรกรรม

1 ก�าหนดให้ SFIs ทีร่บัฝากเงนิจากประชาชน ต้องน�าส่งเงนิเข้ากองทนุฯ สงูสดุไม่เกนิร้อยละ 1 ของยอดเงิน โดยก�าหนดการเกบ็เงนิเข้ากองทุนฯ ในอตัราร้อยละ 0.18 (น�าส่งปีละ 2 คร้ัง)  

ซึ่งการน�าเงินส่งเข้ากองทุนจะส่งผลให้เกิดการลดลงของก�าไรสุทธิ เงินน�าส่งคลัง และอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร
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ยุทธศาสตร์การดําเนินงานของธนาคาร
102-15 | 102-20 | 102-29 | 102-31 | 103-1 | 103-2

จากประเดน็การเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัในปี 2562 ธนาคาร
ได้น�าประเด็นดังกล่าวมาเป็นปัจจัยน�าเข้าในการทบทวนและ
ก�าหนดวสิยัทัศน์ พนัธกจิ ค่านยิม และยทุธศาสตร์การด�าเนนิงาน 
ปี 2562 – 2566 โดยน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และพจิารณาความสอดคล้องเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูป
ประเทศ เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื (SDGs) ของสหประชาชาติ 
นโยบาย Thailand 4.0 แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ภาพรวม และแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วย
งานก�ากับ อาทิ กระทรวงการคลัง ส�านักงานคณะกรรมการ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ควบคู่กับมีความรู้และคุณธรรม"

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีพ.ศ. 2560 - 2579

แผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 12

ยึดคนเป็นศูนย์กลาง

ในการพัฒนา

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

THAILAND 4.0
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม เพื่อยกระดับ

ประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดัก 3 ประการ คือ

1. กับดักรายได้ปานกลาง 2. กับดักความเหลื่อมล้ำา

3. กับดักความไม่สมดุล ผ่านกลไก 3 ด้าน คือ

Inclusive 

Growth 
Engine

Productive
Growth 
Engine

Green
Growth 
Engine

แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(Digital Economy: DE)

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง

 ครอบคลุมทั่วประเทศ

2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

3. สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

5. พัฒนากำาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

6. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

แผนการ

ปฏิรูปประเทศ

กำาหนดทิศทาง

ปฏิรูปประเทศ

เพื่อวางรากฐาน

การพัฒนาประเทศ

เป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน

มองการพัฒนา

เป็นมิติของเศรษฐกิจ

สังคม และสิ่งแวดล้อม

นโยบายรฐัวิสาหกจิ (สคร.) และส�านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ(สศช.) ตลอดจนแนวโน้มสถานการณ์ต่าง ๆ  
อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการเงิน 
(Financial Technology) เพื่อตอบสนองความท้าทายและ 
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความสามารถพิเศษขององค์กร 
ปัจจัยเสี่ยง ภารกิจและรูปแบบการด�าเนินธุรกิจท้ังในระยะสั้น
และระยะยาว รวมทัง้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวงั
ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าอย่างสมดุล โดยก�าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน  
ปี 2562 – 2566 ดังนี้

ธนาคารออมสิน
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“เป็นผู้นําในการส่งเสริมการออม เสริมสร้างความสุขและความมั่นคงของประชาชน
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

• ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน

• สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศ

•  ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำา 

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

VISION

MISSION
• เป็นธนาคารเพื่อสังคมและคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม

•  ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่ล้ำาสมัย 

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเหนือความคาดหวัง  

ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

•  บริหารจัดการแบบมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล

VALUE

เติมเต็มสังคมไทย ก้าวไกล เหนือขีดจํากัด

Giving for the greater good

เติมเต็มสร้างคุณค่าสังคมไทย

Seeking the next possibility

คิดใหม่ก้าวไกลใฝ่สร้างสรรค์

Brave beyond the boundary

มุ่งมั่นสานต่อเหนือขีดจำากัด

แนวนโยบาย
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

KEY CHANGE
ความเปลี่ยนแปลงสำาคัญ

การออม
การให้ความรู้ทางการเงิน

และวินัยทางการเงิน

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของประชาชนระดับฐานราก

และ SMEs

การสนับสนุนนโยบายของรัฐ

CUSTOMER 
CHANGE

TECHNOLOGY
CHANGE

REGULATORY
CHANGE

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม 
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน

แผนวิสาหกิจ
ธนาคารออมสิน
พ.ศ. 2562 - 2566

MARKET
CHANGE

Government Savings Bank

43

SUSTAINABILITY REPORT 2019



VISION
“เป็นผู้นําในการส่งเสริมการออม

เสริมสร้างความสุขและความมั่นคงของประชาชน
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

Aspiration: GSB NEW Century: Digi-Thai Banking  “Digital for All Thais” 

M
ai

n 
St

ra
te

gy
  ย

ุทธ
ศา

สต
ร์ห

ลัก

Digital Banking

การพัฒนาและยกระดับ

สู่การเป็นดิจิทัลแบงกิ้ง

2

Fundamental
Capabilities

การเพิ่มศักยภาพ

โครงสร้างพื้นฐาน

4

Traditional Banking

สร้างความมั่นคง

ทางการเงินและ

ขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน 

1 

Social Banking

การพัฒนา

สู่ความยั่งยืน

3

Customer
Engagement

ลูกค้าฐานราก ลูกค้าธุรกิจและภาครัฐลูกค้าบุคคล

ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน ปี 2562 - 2566

ธนาคารออมสิน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

Traditional Banking : การสร้างความมั่นคง

ทางการเงินและขีดความสามารถในการแข่งขัน

มุ ่งเน ้นการเป็นธนาคารที่ มีความม่ันคงทางการเงิน 
สามารถให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสาขาได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ และมุ่งลดต้นทุนการด�าเนินงานด้วยการปรับ 
รูปแบบการให้บริการของสาขา การปรับปรุงกระบวนการให้
บรกิารและกระบวนการสนบัสนนุทัง้ทีด่�าเนินการเองและการจ้าง
บริการภายนอก (Outsource) การบริหารสัดส่วนธุรกิจเพื่อให้
มีผลตอบแทนและความเส่ียงในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการ
สร้างและบรหิารความสมัพนัธ์กบัลูกค้าเพือ่สร้างขดีความสามารถ
การแข่งขันในระยะยาว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

Social Development Banking : 

การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

มุง่เน้นการเป็นธนาคารเพือ่สงัคมทีม่กีารด�าเนนิธรุกิจอย่าง
มีธรรมาภิบาล ค�านึงถึงความสมดุลใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยผนวกความรบัผดิชอบต่อสงัคมเข้าไป
ในทกุกระบวนการทางธรุกจิ จนพฒันาเป็นส่วนหนึง่ของขดีความ
สามารถขององค์กร (Creating Shared Value: CSV) มีการ
บริหารจัดการภารกิจด ้านสังคมและนโยบายรัฐอย ่างมี
ประสทิธภิาพและควบคุมความเสีย่งได้ โดยแยกบัญชด้ีานสงัคม

และนโยบายรัฐออกจากเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมการออมและสร้าง
วินัยทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก 
และเยาวชน พร้อมใช้กลไก 3 สร้าง ทั้งการสร้างความรู้/อาชีพ 
สร้างตลาด/รายได้ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่
เศรษฐกิจฐานราก ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) เยาวชน 
และผู้สูงวัยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 

Digital Banking : การพัฒนา

และยกระดับสู่การเป็น Digital Banking

มุง่เน้นการเป็นธนาคารทีม่นีวตักรรมทางการเงนิท่ีล�า้สมยั 
ยกระดับบริการสู่ Digital Bank เต็มรูปแบบ โดยพัฒนา
เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) หรือร่วมกับพันธมิตรพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการให้บริการ ทั้งที่
เป็นธุรกรรมทางการเงินเดิมและการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ 
(New Business Model) บน Digital Platform ทีม่กีารเชือ่มโยง
ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดเป็นระบบ
นเิวศธรุกจิ (Business Ecosystem) รวมทัง้ปรบัปรงุการบรหิาร
จัดการนวัตกรรมภายในองค์กรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงใน 
ยุคดิจิทัล สามารถรองรับลูกค้าจาก Traditional Banking และ 
Social Development Banking ทีจ่ะเปลีย่นมาใช้บรกิารในอนาคต
ตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4

Fundamental Capabilities :

การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน

มุ่งเน้นการเป็นธนาคารท่ีมีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตและให้บริการในรูปแบบ  
Traditional Banking, Social Development Banking และ 
Digital Banking โดยมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างองค์กร 
อตัราก�าลงั กระบวนการ การบรหิารและพัฒนาผู้น�าและบคุลากร
เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล (HR Transformation) 
รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูล เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและเป็น
องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven Organization)  
มกีารพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศท้ังด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูล (IT Security and 
Data Privacy) พร้อมกับยกระดับมาตรฐานและบูรณาการการ
ก�ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในที่เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจและสอดคล้อง 
กับเกณฑ์การก�ากับภายนอก

ส�าหรับกรอบทิศทางการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร  
ยังมุ่งเน้นการให้สินเชื่อแก่รายย่อยเพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึง 
แหล่งเงนิทนุในระบบอย่างท่ัวถงึให้แก่ลกูค้าบคุคล ลกูค้าฐานราก 
และผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs (วงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาท) 
พร้อมตั้งเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อและเงินฝากตามอัตรา
การขยายตวัทางเศรษฐกจิ เพ่ิมสดัส่วนลูกค้าเป้าหมายและขยาย 
ธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล

ธนาคารออมสิน
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นโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
102-20 I 102-29 I 102-31

ปี 2562 ธนาคารได้ก�าหนดแนวทางการสร้างองค์กรที่มี 
ความยั่งยืน โดยน�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของ 
องค์การสหประชาชาติ ผลการประเมินการสร้างองค์กรที่ยั่งยืน  
รวมถงึอุปสรรคและปัญหาจากการด�าเนินงานในปีทีผ่่านมา น�ามา 
ปรบัปรงุแนวทางการสร้างองค์กรทีย่ัง่ยนือย่างเป็นระบบ ร่วมกบั 
พจิารณาความต้องการและความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
ทกุกลุม่ รวมถึงข้อมลูของลูกค้า ข้อมลูสภาพแวดล้อม และปัจจยั 
ที่ส่งผลต่อการเสริมสมรรถนะหลักและความย่ังยืนในระยะยาว 
ตลอดจนประเด็นความเสี่ยง ความได้เปรียบและความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์ โดยธนาคารเน้นสร้างสมดุล 2 ประการส�าคัญ
ทีน่�าไปสูค่วามยัง่ยนื คือ การสร้างคณุค่าให้องค์กร และการสร้าง
คุณค่าให้สังคม

การสร้างคุณค่า

ให้แก่องค์กร

การสร้างคุณค่า

ให้แก่สังคม

กำหนดว�สัยทัศน� พันธกิจ 
ค�านิยม (GSB WAY) 
กลยุทธ�และการสื่อสาร

เติมเต็มสร�างคุณค�าสังคมไทย

วัด ว�เคราะห� ทบทวน 
ประเมินผล

การดำเนินงาน

วางแผนและ
ถ�ายทอด

ไปสู�การปฏิบัติ

ปรับปรุง / พัฒนา
ให�เกิดการเร�ยนรู�

อย�างต�อเน่ือง

กำกับ
การดำเนินงาน

ให�เป�นไปตามแผน

 ให�รางวัล / 
ยกย�อง ชมเชย

ความต�องการ ความคาดหวัง
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

สร�าง
องค�กรให�ย่ังยืน                                           เป�นตัวอย�างที่ดี                                        กระจายอำนาจให�เกิดความคล�องตัว        สร�างบรรยากาศ     

     
    

   

พั
ฒ

นา
บุค

ลา
กร กลุ�มลูกค�าบุคคล

กลุ�มลูกค�าฐานรากและ
สนับสนุนนโยบายรัฐ
กลุ�มลูกค�าธุรกิจและ
หน�วยงานรัฐ
ผู�ส�งมอบ

ผู�ให�ความร�วมมือ
บุคลากร
ชุมชนสำคัญ
พันธมิตร
กระทรวงการคลัง
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ต็ม
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Seeking the next possibility

คิดใหม�ก�าวไกลใฝ�สร�างสรรค�

Brave beyond the boundary
มุ�งมั่นสานต�อเหนือข�ดจำกัด
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ชุมชนสำคัญ
important

communities

ออมสิน
สร�างโลกสีชมพ�
GSB creates the Pink World

ออ
มส
ังค
ม

Sa
vin

g S
oc

iet
y

รัฐบาล
the Government

หน�วยงานกำกับดูแล
regulators

พนักงาน
employees

ผู�ส�งมอบ
deliverers

คู�ค�า
trading partners

คู�ความร�วมมือ
cooperating

partners

ลูกค�า
customers ออมสิ�งแวดล�อม

Savings Environment

ออมเศรษฐกิจ
Savings Economy

ส�าหรับแนวทางการบริหารเพ่ือการสร้างคุณค่าให้องค์กร  
ธนาคารมกีารส่งเสรมิให้น�าระบบบรหิารจดัการเพือ่สร้างมลูค่าเพ่ิม 
เชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ โดยแบ่งโครงสร้างทีส่นบัสนนุการมุง่เน้น 
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ก�าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และถ่ายทอด 
ยุทธศาสตร์ผ่านแผนวิสาหกิจ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติงาน 
ประจ�าปี จดัท�าตัวชีว้ดัทีถ่่ายทอดจากระดบัองค์กรสูร่ะดับบคุคล  
มีการติดตามผลด�าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและคู่แข่ง 
อย่างสม�่าเสมอ  

ในส่วนของการสร้างคุณค่าให้สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ธนาคารได้น�าประเดน็ส�าคญัของความรับผดิชอบต่อสงัคม ทัง้ใน
กระบวนการธุรกิจ (CSR in Process) และนอกกระบวนการ
ธุรกิจ (CSR after Process) ร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
พจิารณาเพือ่ให้เกดิการพฒันาทีส่มดุลตามแนวทางขององค์การ
สหประชาชาติ ควบคู่กับแนวปฏิบัติตามหลักมาตรฐานว่าด้วย 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) ขององค์การระหว่าง 
ประเทศ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน ้นความ 
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อบรรลุ 
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals:  
SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ด้วยแนวคิด “ออมสิน 
สร้างโลกสีชมพู” ด้วยหลัก 3 ออม

ออมสินสร้างโลกสีชมพู ด้วยหลัก 3 ออม

1
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

2

3
ISO 26000
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ออมสินสร้างโลกสีชมพู มียุทธศาสตร์การด�าเนินงานเพื่อ
รกัษาสมดุลและการเตบิโตทีย่ัง่ยนื โดยรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสยีท้ัง 8 กลุ่ม ผ่านการก�าหนดเป้าหมายทีส่�าคญั 3 ด้าน คอื

ออมเศรษฐกิจ
•  เป็นธนาคารทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อการพลกิฟ้ืนเศรษฐกจิไทย
•  ด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใส และ 

เป็นธรรม พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพเพื่อ 
น�าไปสู่ความเข้มแข็งขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

•  หลีกเลี่ยงการด�าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัทกุรปูแบบ

•  สนองนโยบายรัฐบาล เพื่อประชาชนและเศรษฐกิจ
ประเทศไทย

•  เป็นสถาบันเพื่อการออม และเป็นแหล่งเงินทุนท่ี
สนับสนุนการพัฒนาประเทศให้แก่ภาครัฐ

•  แก้ไขความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
ระดับฐานราก โดยค�านึงถึงเด็ก เยาวชน ผู้สูงวัย และ 
ผู้ด้อยโอกาส

•  ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน
•  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ SMEs  
•  สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
•  มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และการ 

ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
•  ด�าเนนิธรุกจิทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
•  ส่งเสรมิการให้ความรูท้างการเงนิและการเข้าถงึแหล่งทนุ

ออมสังคม
•  ด�าเนินธุรกิจและปฏิบัติตามข้อก�าหนดสิทธิมนุษยชน

ตามมาตรฐานสากล
•  ให้สทิธิแก่ชมุชนผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการด�าเนินธรุกจิ

ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
•  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม
•  สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม
•  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยใช้

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เน้นการร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมกัน 
ดูแลรักษา

•  ส่งเสริมการท�าความดี มีคุณธรรม และจริยธรรม
•  สนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
•  พัฒนาและน�าเสนอผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบริการเพื่อ

สร้างสรรค์สังคมที่ดี 
•  การด�าเนินงานสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล

•  นโยบายและกระบวนการท�างานท่ีตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย

•  ให้ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรมต่อ
พนักงาน ลูกจ้าง ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

ออมสิ่งแวดล้อม
•  ส่งเสริม สนับสนุน และด�าเนินกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์

ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง

•  สร้างและส่งเสรมิจิตส�านกึในการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม
•  ด�าเนนินโยบายเพ่ือลดการใช้ทรพัยากร ลดการสญูเสยี  

และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Efficiency)
•  สร้างความตระหนักให้ลูกค้าเห็นความส�าคัญของ 

การใช้สินค้า บริการที่ค�านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
•  สนับสนุนการลงทุนและการให้สินเชื่อที่ค�านึงถึง 

ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

การทบทวนนโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

ธนาคารเพื่อสังคม ปี 2562 

คณะกรรมการธนาคารให้ความเห็นและข้อสังเกตเพื่อ 
ก�าหนดแนวทางหลักในการทบทวนนโยบายการพัฒนาสู่ความ 
ยั่งยืน ธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน ประจ�าปี 2562 ให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์และสภาพแวดล้อมของสังคม รวมถึง 
การด�าเนินธุรกิจของธนาคารในปัจจุบัน โดยได้เพิ่มประเด็นการ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
ในประเด็น “ภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) และภัยธรรมชาติ” ผ่านแนวคิด “ประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency” โดยบริหารจัดการธุรกิจให้มี
ประสทิธภิาพ รบัผดิชอบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
ผ่านเกณฑ์การก�ากับดแูลท่ีด ีและการน�าองค์กร การแสดงความ 
รบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in  
Process) ภายใต้แนวคิด “ออมสินสร้างโลกสีชมพู” ที่เชื่อมโยง 
กับแนวปฏิบัติตามหลักมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อ 
สังคม (ISO 26000) ขององค์การระหว่างประเทศมาใช้ควบคู่ 
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มการสนับสนุนการลงทุน  
และให้สินเชื่อที่ค�านึงถึงการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ 
เป็นกรอบในการทบทวนแผนแม่บทด้านการพฒันาสูค่วามยัง่ยนื  
และแผนปฏบัิตงิานโครงการหรอืกจิกรรม รวมถงึก�าหนดตวัช้ีวัด
ความส�าเร็จ (Output) เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนา 
ทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การ 
สหประชาชาติ

Government Savings Bank
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การขยายผลด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ในปี 2562 ธนาคารยังให้ความส�าคัญกับการขยายผล 
ด้านการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน โดยน�าประเดน็การพฒันาประเทศ 
ความผาสุก และผลประโยชน์ของสังคมมาเป็นส่วนหนึ่งใน 
ยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานประจ�าวันของธนาคาร โดยใช้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน Social Banking เป็น 
ธนาคารเพื่อสังคมที่ด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ค�านึงถึง 
ความสมดุลใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
สร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-Efficiency) ใช้ทรัพยากร
หมุนเวียน ลดต้นทุนการด�าเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผนวกความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมเข้าไปในทุกกระบวนการทางธุรกิจ (CSR in Process)  
พฒันาให้เป็นส่วนหนึง่ของขีดความสามารถองค์กร มกีารบรหิาร
จัดการภารกิจด้านสังคมและนโยบายรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
ควบคุมความเสี่ยงได้ ผลักดันให้พนักงานสามารถเข้าใจ เข้าถึง  
และน�านโยบายดังกล่าวมาเป็นส่วนหน่ึงในการทบทวนแผน 
แม่บทด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ก�าหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน 
หรอืกจิกรรม กรอบระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ ตวัช้ีวดั 
เป้าหมาย และผลลัพธ์ โดยในปี 2562 ธนาคารได้ขยายผล 
การด�าเนินงานโดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมตั้งแต ่
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ปรับบทบาทของ 
ธนาคารจากเดิมที่เน้น CSR after Process เพิ่มบทบาทเป็น  
CSR in Process โดยค�านึงถึงการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจ 
กับสังคม เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

102-20 l 102-29 I 102-31

1. นํานโยบายด้านการพัฒนาสู่ความย่ังยืน

 ไปปฏิบัติ  

ธนาคารได้ยึดหลักการเรียนรู ้และมีส่วนร่วมในการใช้ 
ทรพัยากรร่วมกนัเพือ่เกดิประโยชน์ในวงกว้าง ไม่สร้างผลกระทบ 
ทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน มีการสร ้าง
ประสทิธิภาพเชิงนเิวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) บรหิารจดัการ
ธรุกจิให้มปีระสทิธภิาพด้วยรูปแบบของโครงการพฒันาสังคมและ 
ชุมชนตามบริบทของภูมิประเทศและภูมิอากาศ ใช้กระบวนการ 
มีส่วนร่วมของสายงานกิจการสาขาทั้ง 6 สาย ครอบคลุมพื้นที่  
18 ภาค จ�านวนกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ จัดกิจกรรมหรือ
โครงการ CSR ไปยงัสถานทีต่่าง ๆ  อย่างทัว่ถึง รวมทัง้สนบัสนนุ 
โครงการส�าหรับผู้สูงวัยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ช่วยลด 
ความเหลื่อมล�้าและบรรเทาปัญหาความยากจน 

นอกจากนีย้งัก�าหนดรปูแบบแนวทางพัฒนาท่ีสอดคล้องกบั
บริบท วัฒนธรรม และจุดแข็งขององค์กร โดยเฉพาะคุณสมบัติ
ของบคุลากรทีต้่องมคีวามเข้าใจและสามารถเข้าถึงลกูค้าฐานราก 
รายย่อยและกลุม่องค์กรชมุชน สามารถสร้างเครือข่ายให้บริการ 
ท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี มีบทบาทต่อโครงการหรือกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น กระทรวง
ศึกษาธิการ กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กรมป่าไม้ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย Local Alike สื่อมวลชน เป็นต้น

ผนวกความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมเข้าไปใน 
ทุกกระบวนการทางธุรกิจ 
(CSR in Process) 
พัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของขีดความสามารถองค์กร

ธนาคารออมสิน
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2. การทบทวนแผนปฏิบัติการการพัฒนา

 สู่ความยั่งยืน หรือ Social Banking

ขยายขอบเขตการพิจารณาการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ปรับ 
บทบาทของธนาคารจากเดิมที่เน้น CSR after Process ให้เพิ่ม 
บทบาท CSR in Process ใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม ก�าหนดแผนงานที่ส�าคัญ ดังนี้ 

2.1  แผนงานส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน
ผ่านโครงการธนาคารโรงเรียน / Virtual School  
Bank / Digital School Bank ส่งเสริมศักยภาพเด็ก 
และเยาวชนสู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี กีฬา 
วิชาการ และแนวคิดเชิงธุรกิจ ควบคู่กับการสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในเด็กและเยาวชน

2.2  แผนยกระดับคุณภาพชีวิตลูกค้าฐานราก ด้วยการ
สร้างความรูแ้ละวินยัทางการเงนิ ส่งเสริมช่องทางการ 
จัดจ�าหน่ายสินค้าเพื่อยกระดับกลุ่มลูกค้าฐานราก  
Unserved และ Underserved ให้มีอาชีพและรายได้  
สร้างประวัติทางการเงินที่ดีเพ่ือให้สามารถเข้าถึง 
แหล่งเงนิทนุ ก้าวพ้นความยากจนไปสูก่ารมคีณุภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น

2.3  แผนงานส่งเสริมและยกระดับคุณภาพลูกค้าตาม
นโยบายรัฐ สนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายรัฐเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนแก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่ม
ลกูหนีน้อกระบบ กลุม่ผูม้รีายได้น้อย และประชาชน
รายย่อย

2.4  แผนงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส ผ่านการจัดกิจกรรม 
CSR เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ 
รวมไปถึงธนาคารผู้สูงวัยและธนาคารเพื่อพระพุทธ-
ศาสนา

2.5  แผนงานลดบทบาทของธนาคาร (Exit Strategy) 
เพื่อให้ชุมชนหรือโครงการต่าง ๆ ด�าเนินงานได้ด้วย
ตนเองอย่างย่ังยืน เช่น โครงการ GSB Smart 
Homestay เปลี่ยนจากการสนับสนุนเงินรางวัล 
เป็นการสนับสนุนเงินทุนประเดิมการต้ังกองทุน 
ของชุมชน เพ่ือร่วมกันบริหารจัดการชุมชนของ 
ตนเองได้ โครงการประกวดออมสนิจากร้อยสู่เงนิล้าน 
สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ย 0% ให้ผู้ร่วมโครงการ 
เพื่อพัฒนาธุรกิจ SMEs Startup และกิจกรรม 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ก�าหนด 
ผูร้บัผดิชอบในการดแูลรกัษา ต่อยอดจากสิง่ทีธ่นาคาร 
ให้การสนับสนุน 

2.6  การติดตามและประเมินผลตามแผนงานก�าหนด 
ตัวชี้วัดที่ส�าคัญ โดยเพิ่มระดับดัชนีคุณภาพชีวิตของ 
เศรษฐกจิฐานราก (GSB Quality of Grassroots Life 
Index: GLI) ขึ้นจากปีก่อน กลุ่มประชาชนฐานราก 
สามารถเข้าถึงแหล่งเงนิทนุปีละไม่ต�า่กว่า 780,000 ราย 
ความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการตามนโยบายรัฐ  
สร้างดชันกีารออมของกลุม่เป้าหมาย (เดก็ / เยาวชน 
และฐานราก) และความส�าเร็จในการบริหารจัดการ 
ภารกจิด้านนโยบายรฐัและสงัคม เป็นต้น และน�าผล 
ที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาสรุปเป็นบทเรียน 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินการต่อไป 

2.7  สรุปบทเรียนจนเกิดองค์ความรู ้และนวัตกรรม 
พัฒนาการจัดเก็บองค์ความรู้เพิ่มขึ้นอีก 2 ช่องทาง 
คือ YouTube Channel โครงการธนาคารภูมิปัญญา  
และ KM ชุมชน GSB Community Enterprise  
(องค์ความรูส้�าหรบัพัฒนาสงัคมและชมุชน) ต่อยอด 
เพ่ือขยายผลส�าเร็จไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ขยายผลไปยัง 
ระดบัจงัหวดั ระดบัอ�าเภอ เกดิเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ใหม่ ๆ บรรเทาการสร้างผลกระทบต่อสังคมและ
ระบบนิเวศ ส่งเสริมให้คนในชุมชนรู ้สึกรักและ
หวงแหนทรัพยากร พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อ 
ยกระดับไปสู่ชุมชนยุคใหม่

2.8  ปรับปรุงสาขาตามรูปแบบ Social Banking รวมถึง 
ปรับบทบาทและพัฒนาพนักงานให้สามารถเป็น 
ท่ีปรกึษาทางการเงิน ช่วยสร้างการลดความเหลือ่มล�า้  
กลไกการออม และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  
ด�าเนนิธรุกจิโดยค�านงึถงึสิง่แวดล้อมและธรรมาภบิาล  
ตอบสนองสงัคมและนโยบายรฐั (ดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิ 
ในบทที่ 3)
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นโยบาย Social Banking

ทบทวนนโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

•  เพิ่มการสนับสนุนการลงทุนและการให้สินเชื่อที่คำานึงถึงการดูแล

 และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

•  ทบทวนแผนงาน โครงการ และกำาหนดตัวชี้วัดที่สำาคัญ

 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Social Banking)

กำาหนดสาขานำาร่อง 6 สาขา

• ปรับบทบาทและพัฒนาพนักงานให้สามารถเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 ให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม

• กำาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจของสาขา 

 เช่น ระดับดัชนีคุณภาพชีวิตของเศรษฐกิจฐานราก

• กำาหนดกระบวนการที่สำาคัญของสาขาเช่นการให้ความรู้ด้านอาชีพ 

 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ให้คำาปรึกษาและบริการลูกค้า 

 ส่งเสริมการตลาด และการปฏิบัติงานตามโครงการหรือนโยบายรัฐ

ลดบทบาทของธนาคาร เพื่อให้ชุมชนดำาเนินการเองได้อย่างยั่งยืน

•  โครงการ GSB Smart Homestay เปลี่ยนจากการสนับสนุนเงิน

 เป็นการสนับสนุนเงินทุนเพื่อเริ่มการตั้งกองทุนของชุมชน

•  โครงการประกวดออมสินจากร้อยสู่เงินล้านสร้างโอกาสเข้าถึงเงินทุน

 ให้แก่ SMEs Startup ผ่านสินเชื่อดอกเบี้ย 0%

•  กิจกรรมฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนกำาหนดผู้รับผิดชอบ

 ต่อยอดจากที่ธนาคารสนับสนุน (Social Banking)

จัดตั้ง Digital School นำาร่อง 6 แห่ง 

ประยุกต์บริการ GSB Corporate Internet Banking

และบริการโมบายแบงกิ้ง (MyMo) ทดแทนระบบธนาคารโรงเรียนเดิม 

เพื่อการออมอย่างต่อเนื่อง หลังจบการศึกษาไปแล้ว 

ธนาคารออมสิน
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แนวทางยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของธนาคาร (CSR in Process)

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ปี 2562

ธนาคารยงัคงมุง่มัน่ด�าเนนิธรุกจิตามแนวทางยกระดบัห่วงโซ่ 
คณุค่า โดยค�านงึถึงบรบิทของความยัง่ยนืในมติเิศรษฐกจิ สงัคม  
และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม  
พร้อมสนบัสนุนการขบัเคลือ่นความยัง่ยนืในกระบวนการด�าเนนิ 
ธุรกิจ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 ของ 

รฐับาล ทีมุ่ง่เน้นการพฒันาทีส่มดลุใน 4 มติ ิคอื ความมัง่คัง่ทาง 
เศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และ 
การเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ ธนาคารจึงมีแนวทางยกระดับ 
การด�าเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ รวม 8 เป้าหมาย ดังนี้

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางการดำาเนินการ Process

เป้าหมายที่ 1  
ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่

-  ด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เช่น แผนการบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ  
และกิจกรรมเพื่อสังคม

-  การเสรมิสร้างความแขง็แรงทางการเงิน โดยผ่านโครงการสนิเชือ่เพือ่กลุม่เศรษฐกจิ 
ฐานราก เช่น สินเชื่อประชารัฐสร้างไทย ธนาคารประชาชนส�าหรับพ่อค้าแม่ค้า  
หาบเร่ แผงลอย ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย

-  แก้ไขปัญหาความยากจนด้วยกลไก 3 สร้าง ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เช่น  
สนับสนุนแหล่งเงินทุน สินเชื่อดอกเบี้ยต�่า และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผู้มีบัตร 
สวสัดิการแห่งรัฐให้สามารถน�าไปประกอบอาชีพและเข้าถงึแหล่งเงนิทนุในระบบได้

เป้าหมายที่ 4  
รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง 

-  สร้างความรู ้และอาชีพ ด้วยการให้ความรู ้ทางการเงินร่วมกับการให้สินเชื่อ 
(FL in Process) มหาวิทยาลัยประชาชน

-  ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน ผ่านโครงการธนาคารโรงเรียน 
และเงนิฝากส�าหรับเยาวชน Youth Saving 

-  สร้างแหล่งการเรียนรู้และค้นคว้าเพื่อพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลท่ีมีประโยชน ์
ให้แก่สังคม ผ่านการจัดต้ังศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน GSB Research ก้าวสู ่
การเป็น Think Tank

-  สร้างโอกาสสนบัสนนุคนรุน่ใหม่และพฒันาศกัยภาพเพือ่เป็นผูป้ระกอบการ SMEs 
Startup/SMEs เช่น โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง 
รวมถึงจัดตั้ง SMEs Development Center 82 ศูนย์

-  พัฒนาศักยภาพเยาวชน ดนตรี กีฬา วิชาการ เช่น โครงการเพชรยอดมงกุฎ 
โครงการธนาคารโรงเรียน และจัดแข่งขัน GSB E-Cup 2019 Thailand Open 
Tournament ต่อยอดสู่เส้นทางสายอาชีพ

-  ให้ความรูท้างการเงนิแก่ชมุชนเพือ่พฒันาเป็นสถาบนัการเงนิชมุชน เช่น โครงการ
พัฒนากลุ่มองค์กรการเงินชุมชน

-  ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนารูปแบบโครงการ 
“ออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน” ให้ชัดเจนมากขึ้น 

-  ส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนในชุมชนและ 
ผู้ท่ีสนใจ เพื่อพัฒนาและต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีพ และเพื่อไม่ให้วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นสูญหายไป
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางการดำาเนินการ Process

เป้าหมายที่ 8  
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม 

-  Rebranch Remodel Reprocess ด้วยยุทธศาสตร์ 3 แบงก์ คือ ไม่ปิดสาขา 
ไม่ลดพนักงาน แต่ปรับบทบาทพนักงาน

-  จัดท�าโครงการกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจและการจ้างงาน เช่น ตลาดนัด
ประชารัฐออมสินทั่วถิ่นไทย ตลาดนัดวายุภักษ์รักประชาชน โครงการรีไฟแนนซ์
บัตรเครดิต

-  น�าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิทีห่ลากหลาย เช่น ธนาคารผูส้งูวยั และ
การด�าเนินธุรกิจเชิงรุก เน้นเข้าถึงลูกค้าผ่านเครื่องมือที่ทันสมัยและครอบคลุม

-  สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยให้ประชาชนในชุมชน 
มีส่วนร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมแก้ปัญหา ผ่านโครงการ GSB Smart Homestay

-  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการรายย่อยให้พร้อมก้าวสู่ตลาดสากล 
ผ่านโครงการธนาคารภูมิปัญญา

เป้าหมายที่ 9  
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และการปรับปรุงอุตสาหกรรม  

-  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปล่ียนแปลง สนับสนุนนวัตกรรมจาก
นโยบาย National e-Payment ท่ีผลักดันประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด 
สร้างสรรค์เทคโนโลยีทางการเงินสู่ Digital Banking 

-  สร้างประวัติทางการเงินให้แก่ฐานราก ด้วยการส่งเสริมการติดตั้ง QR code แก่
ร้านค้า พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน QR Payment เพื่อให้มีข้อมูลการท�า
ธุรกรรม สร้างประวัติทางการเงิน

-  พัฒนาศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ GSB Contact Center เพื่อยกระดับการให้บริการที่ดี 
รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ โดยน�าเทคโนโลยี AI Chatbot 
Speech Recognition เข้ามาช่วยอ�านวยความสะดวก

-  พฒันา ต่อยอดผลติภณัฑ์และบรกิาร โดยให้บรกิารลกูค้าทกุทีท่กุเวลา สร้างความ
สะดวกสบายบน Digital Platform ใหม่เป็น Digital Service Innovation เช่น

 • MyMo MyFund ฟีเจอร์บน MyMo Application 

 • สลากดิจิทัล  

 • GSB Digital School Bank

 • ซื้อประกันภัยผ่าน I-Insurance  

 • ACMO ME Application ระบบบัญชีออนไลน์ผ่านมือถือ

 • My Agent รับฝาก-ถอนเงินด้วย QR Code บน MyMo ตลอด 24 ชั่วโมง

 • แอปพลิเคชัน GSB SMEs 4.0 และ E-Market Place

เป้าหมายที่ 10  
ลดความเหลื่อมล้ำาทั้งภายในและระหว่างประเทศ

-  ยกระดับสาขาสู่การเป็นศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน (Social  
Branch) จุดให้บริการทางการเงิน Financial Logistic Center ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ 
เพื่อสังคมและประชาชนฐานราก เช่น สินเชื่อ Street Food สินเชื่อ Homestay  
ลดความเหลื่อมล�้าและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินให้กลุ่มลูกค้าฐานราก

-  มาตรการเยียวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ต่าง ๆ  เช่น ภยัพิบตัทิางธรรมชาติ 
ผลกระทบจากโรคระบาด การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย กนง.

-  ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนฐานรากผ่านกลไก 3 สร้าง 1. สร้างความรู้ 
และอาชีพ 2. สร้างตลาดและรายได้ 3. สร้างประวัติทางการเงิน เพ่ือลด 
ความเหล่ื่อมล�้าในสังคม

ธนาคารออมสิน
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางการดำาเนินการ Process

เป้าหมายที่ 11
ทำาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

มีความปลอดภัยทั่วถึง 

-  อาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงานที่ธนาคารออมสิน สาขามวกเหล็ก และโครงการ 
HomeForLife นวตักรรมสนิเช่ือทีอ่ยูอ่าศยั ให้สนิเชือ่พร้อมการวางแผนทางการเงนิ

เป้าหมายที่ 12  
รับรองแผนการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน 

-  ออกผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน บรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ เช่น โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการลดและเลิกใช้สาร
ท�าลายชั้นโอโซน และสนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

-  ส่งเสริมการจัดการน�้าในระดับชุมชนท่ีมีปัญหาเรื่องน�้าในหลายรูปแบบ ผ่าน 
กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “สายน�้าชุมชน
สร้างชีวิต”

-  ลดการใช้ทรัพยากร ลดการสูญเสีย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่าน 
โครงการตู้ ATM สีขาว

เป้าหมายที่ 13  
ดำาเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

-  การสร้างและส่งเสรมิจติส�านกึในการดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อมผ่านกจิกรรมต่าง ๆ  เช่น  
กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ เสริมสร้างความคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม และโครงการ “ออมสนิสร้างบ้านปลา รกัษาทะเลไทย”

-  มาตรการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพิบตัปิระเภทต่าง ๆ

-  การบรหิารจดัการทรพัยากรภายในองค์กรให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ด�าเนนินโยบาย
เพือ่ลดการใช้ทรพัยากร ลดการสญูเสยี และผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เช่น ลดการ
ใช้กระดาษ การใช้พลงังาน ประกาศนโยบายเลกิใช้โฟมและพลาสติก สร้างอาคาร
นวตักรรมอนรัุกษ์พลงังาน
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การดำาเนินการสนับสนุนชุมชนที่สำาคัญ

1. ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก

2. สมาชิกธนาคารโรงเรียน 

 ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน

ขยายความร่วมมือ
กับสถาบันอุดมศึกษา เป็น 56 แห่ง
ในโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

เพื่อพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้แก่กลุ่มองค์กรชุมชน

ขยายผลโครงการองค์กรการเงิน
ชุมชนต้นแบบเพิ่มอีก 24 แห่ง
เพื่อถอดองค์ความรู้จากชุมชนต้นแบบ

ไปสู่ชุมชนอื่นและชุมชน Homestay ต้นแบบ

ขยายผลโครงการ
“ส่งเสริมศักยภาพเยาวชน
ด้านดนตรี กีฬา วิชาการ”
และพัฒนาต่อยอดให้เป็นเยาวชนระดับ

อาชีพ/ตัวแทนประเทศ

ขยายผลโครงการ
“ธนาคารโรงเรียนต้นแบบ”
เพิ่ม 13 แห่ง
เพื่อถอดบทเรียนและขยายผล

สู่ธนาคารโรงเรียนอื่น ๆ

พัฒนาระบบงานธนาคาร
โรงเรียนเสมือนจริง
(Virtural School Bank)

ขยายกลุ่มการอบรมให้ความรู้ทางการเงิน
สำาหรับกลุ่ม Unserved และ Underserved  

และกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกอบด้วย

โครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อย 

โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

โครงการคลินิกสุขภาพทางการเงินเคลื่อนที่

• GSB Smart Homestay

•  Thailand Street Food by GSB 

•  การสร้างองค์ความรู้เพื่อยกระดับชุมชน 

ที่สำาคัญผ่านโครงการ “อัศวินชุมชน”

ต่อยอดสมาชิกธนาคารโรงเรียน
กระตุ้นการสะสม G Coin

จากกิจกรรมและนำามาแลก

เป็นทุนการศึกษา

Digital School Bank
ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคสังคมไร้เงินสด 

ให้กลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่เข้าถึง

บริการทางการเงิน

ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น

ประยุกต์บริการ 
GSB Corporate Internet Banking 

ทดแทนระบบธนาคารโรงเรียนเดิม

เพื่อการออมอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารออมสิน
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การดำาเนินงานตามนโยบายรัฐ

ปี 2562 ธนาคารออมสินยังให้ความสำาคัญกับนโยบายของภาครัฐที่ตอบสนองประโยชน์ของประชาชนในด้านเศรษฐกิจ

ซึ่งเป็นกุญแจสำาคัญที่จะนำาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติ แบ่งเป็น

•  โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
 เป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนพัฒนาศักยภาพ

 และร่วมพัฒนาผ่านโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

•  โครงการแก้ ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ
 ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการไกล่เกลี่ยฟื้นฟูหนี้ 

 และสนับสนุนเงินทุนในระบบ

•  โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 

 ดำาเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560 พัฒนาและต่อยอด  

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลุ่มองค์กรชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม

 ให้ผลิตภัณฑ์และบริการท้องถิ่น นำาไปสู่โอกาสในการ

 ประกอบอาชีพที่ยั่งยืน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า 112)

•  GSB Smart Homestay โฮมสเตย์ มีสไตล์
 ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนที่มีความพร้อมและศักยภาพ 

 ในการเป็นโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิด

 การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความยั่งยืน

 ให้ชุมชน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า 175)

• Thailand Street Food by GSB
 เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยการยกระดับ

 ผู้ค้าขายอาหารริมทาง และพัฒนาศักยภาพ

 ผู้ประกอบการรายย่อย

 (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า 113)
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การกําหนดประเด็น
ด้านความยั่งยืนที่สําคัญ

102-32 I 102-34 | 102-46 I 102-47 I 102-48 I 102-49

ในปี 2562 ธนาคารมีการกําหนดประเด็นด้านความยั่งยืน
โดยรวบรวมและจัดลําดับในประเด็นหลักที่สําคัญ (Material Topics)  
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อจัดทําชุดปัจจัยความยั่งยืน 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ 
(การพัฒนาเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล)
มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม มาใช้เป็นข้อมูลตั้งต้น
ในการพิจารณาคัดเลือกประเด็นความยั่งยืนของธนาคาร

ธนาคารออมสิน
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มาตรฐานความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเงินและตัวอย่างธนาคาร

SDGs ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเงิน CSV ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเงิน

บริบทการดำาเนินงาน
ของธนาคาร

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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พิจารณาจาก

•  ประเด็นที่มีอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Influence on Stakeholder Assessments and Decisions) 

•  ผลกระทบที่สำาคัญจากการดำาเนินงานขององค์กรที่มีต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม 

(Significance of Economic, Environmental and Social Impacts) 

ท้ังหมดน้ัน เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสาระสำาคัญหรือ “สารัตถภาพ” (Materiality) จากชุดคำาถาม ดังน้ี 

มุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย2

•  สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

ขององค์กรหรือไม่

•  เกี่ยวเนื่องกับความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Interest) หรือไม่

•  เกี่ยวเนื่องกับความคาดหวังของสังคม (Society’s Expectation) หรือไม่ ฯลฯ

มุมมองของธนาคารออมสิน

•  สามารถสร้างโอกาสหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการดำาเนินการหรือจากการไม่ดำาเนินการ

ต่อประเด็นนั้นหรือไม่

•  ประเด็นเหล่านั้นถูกหยิบยกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่

•  สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นตามที่สังคมได้คาดหวังไว้หรือไม่

•  ฯลฯ

การกำาหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญและกรอบการรายงาน  

ระบุประเด็น
Identification

จัดลำาดับประเด็น
ความยั่งยืนที่สำาคัญ
Prioritization

01

02

ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนำาประเด็นความยั่งยืนที่สำาคัญในปี 2561 มาพิจารณาทบทวน 

โดยพิจารณาเทียบเคียงกับประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับของธนาคาร (Relevance GSB 

Issues) จากรายการเรื่องที่เกี่ยวเนื่องสำาหรับสถาบันการเงิน (Relevance Financial Issues)

เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

•  ข้อกังวลและความคาดหวังที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยากให้กิจการปรับปรุงเร่งด่วน 

หรือเป็นข้อกำาหนดทางกฎหมาย หรือกรอบการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

•  ผลกระทบที่มีสาระสำาคัญจากการดำาเนินงานของกิจการหลัก รวมถึงมีขอบเขตผลกระทบ 

ตามบริบทเชิงภูมิศาสตร์

•  กลยุทธ์ระยะยาวขององค์กร ความเสี่ยงและโอกาส รวมถึงห่วงโซ่อุปทานที่สำาคัญขององค์กร

•  การขยายผลที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development  Goals: SDGs)

•  การนำาไปสู่การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV)

2 ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายในของธนาคาร ประกอบด้วย พนกังาน (ปัจจบุนัและกลุม่ท่ีเกษียณอายแุล้ว) และลกูจ้าง ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีภายนอกของธนาคาร ประกอบด้วย ลกูค้า (ลูกค้ากลุม่

บคุคล ลกูค้ากลุม่ฐานรากและสนบัสนนุนโยบายรัฐ ลกูค้ากลุม่ธรุกิจและหน่วยงานรัฐ) รัฐบาล หน่วยงานก�ากบั ผูส่้งมอบ (เช่น บริษัทพัฒนาระบบงาน บริษัทประเมินราคาหลกัทรัพย์ บริษทั

รบัขนส่งเงนิสด) คูค้่า/พนัธมติร (บรษิทัทพิยประกนัภยั) คูค่วามร่วมมอื (หน่วยงานตามข้อตกลงสนิเชือ่) ชมุชนส�าคัญ (ชมุชนนกัเรียนของธนาคารโรงเรียน และชมุชนเศรษฐกจิฐานราก)

102-46
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เพื่อนำาไปเป็นแนวทางในการวางแผนการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน 

พร้อมทั้งนำาแนวทางการระบุประเด็นความยั่งยืนที่สำาคัญไปเชื่อมโยงกับ 

ยุทธศาสตร์การดำาเนินงานของธนาคารทั้ง 4 ด้าน  

เพื่อควบรวมประเด็นความยั่งยืนที่อยู่ในยุทธศาสตร์ด้านเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน 

เพื่อนำามากำาหนดเนื้อหาการรายงานในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคาร

จัดให้มีการทบทวนกระบวนการจัดทำาและเปิดเผยข้อมูลในรายงาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านช่องทางที่หลากหลาย รวมไปถึงจัดทำาแบบสำารวจ 

ความคิดเห็นของผู้อ่านแนบท้ายเล่ม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำาเนินงานและการเปิดเผยข้อมูล 

ด้านความยั่งยืนของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารจะรวบรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

ที่ได้รับมาใช้เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการเปิดเผย

ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนในรายงานฉบับต่อไป 

ตรวจสอบประเด็น
ความยั่งยืนที่สำาคัญ
Validation

การทบทวนประเด็น
ความยั่งยืนที่สำาคัญ
Review

03

04

(ปัจจุบันและ

กลุ่มเกษียณอายุ)

ขอบเขตภายนอกองค์กร ประกอบด้วย ขอบเขตภายในองค์กร ประกอบด้วย 

ชุมชนส�าคัญ ผู้บริหารลูกค้า พนักงาน

คู่ความร่วมมือ รัฐบาล ลูกจ้าง

คู่ค้า

ผู้ส่งมอบ

หน่วยงานก�ากับดูแล

Government Savings Bank

61

SUSTAINABILITY REPORT 2019



ประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระสำาคัญของธนาคาร

ระดับความส�าคัญน้อย ระดับความส�าคัญมาก

ระ
ดับ

คว
าม

ส�า
คัญ

มา
ก

ระ
ดับ

คว
าม

ส�า
คัญ

น้อ
ย

ระ
ดับ

อิท
ธิพ

ลต
่อก

าร
ปร

ะเม
ินแ

ละ
ตัด

สิน
ใจ

ขอ
งผ

ู้มีส
่วน

ได
้ส่ว

นเ
สีย

ระดับนัยส�าคัญของผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2

2

31

3

4

5

1

ผลการประเมินกลุ่มประเด็นที่สำาคัญสามารถกำาหนดกลุ่มประเด็นที่สำาคัญ
ต่อความยั่งยืนของธนาคารได้ตามภาพ

ด้าน
เศรษฐกิจ

ด้าน
สังคม 

ด้าน
สิ่งแวดล้อม

1 2

ธนาคารออมสิน
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 ประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระสำาคัญของธนาคารออมสิน 

ด้านสิ่งแวดล้อม
1. การสร้างและส่งเสริมจิตสำานึก

ในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม 

2. การดำาเนินนโยบายเพื่อลดการใช้ทรัพยากร

ลดการสูญเสีย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

(Eco-Efficiency)

ด้านเศรษฐกิจ
1. การกำากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุม

และการตรวจสอบภายในโดยมีธรรมาภิบาล

2. การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ และขยายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อสร้างและส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

ด้วยช่องทางและการบริการที่เหมาะสม 

3. การพัฒนาความเข้มแข็งแก่ประชาชนและเศรษฐกิจฐานราก

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับและสนับสนุนธุรกิจ

ในยุคดิจิทัล และการเพิ่มประสิทธิภาพ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ยกระดับการส่งเสริมการออม

และสร้างวินัยทางการเงิน

ด้านสังคม
1. การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

2. การพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้ลูกค้า

ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และปลอดภัย 

3. ดำาเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล

โดยรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีคอืหวัใจส�าคญัทีธ่นาคารใช้เป็นกลไกในการด�าเนนิงาน ซึง่ครอบคลมุไปถงึการมส่ีวนร่วม (Participation)  
น�าไปสูก่ารกระจายโอกาสให้ประชาชนและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุ่ม ธนาคารต้องเข้าใจความต้องการ ความคาดหวงั เพือ่น�ามา 
วางแนวทางปฏบัิติต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างถกูต้อง โดยก�าหนดกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีตามบทบาทหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัธนาคาร ดงันี้

102-12 I 102-21 I 102-34 | 102-40 
102-42 I 102-43 I 102-44

ลูกค้าและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความคาดหวัง

กลุ่มลูกค้า

1. กลุ่มลูกค้าบุคคล • เงินฝากผลตอบแทนสูง
• สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค/สินเชื่อ 

เพื่อที่อยู่อาศัย
• สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต�่า อนุมัติรวดเร็ว 

วงเงินสูง
• บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย

และใช้งานง่าย
• พนักงานมี Service Mind ให้บริการได้

ถูกต้อง รวดเร็ว
• ช่องทางให้บริการที่หลากหลาย
• ใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา

• ผลิตภัณฑ์/บริการที่หลากหลายตอบสนอง  
ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

• ช่องทางบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ
เทียบเท่าสาขา

• ธนาคารมีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ�าวัน 
นอกเหนือจากการให้บริการด้าน Financial 

• สะสม Point จากการใช้บริการธนาคาร  
เพื่อแลกของสมนาคุณ

• น�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อบริหารจัดการคิว
• บริการตอบค�าถามแบบ Live Chat

2. กลุ่มลูกค้า

ฐานรากและ 

สนับสนุน

นโยบายรัฐ

• บริการสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบอาชีพ

• วงเงินกู้สูงเพียงพอต่อความต้องการ 
อัตราผ่อนน้อย อนุมัติเร็ว

• มีช่องทางการใช้บริการที่หลากหลาย
• รับฝากเงินนอกสถานที่
• พนักงานให้ค�าแนะน�าผลิตภัณฑ์และ

บริการที่เหมาะสม 

• ไม่ต้องมีบุคคลค�้าประกันเงินกู้ ผ่อนปรน 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้และช�าระหนี้

• สามารถช�าระสินเชื่อเป็นรายวันได้
• การให้บริการ 24 ชั่วโมง
• สนับสนุนช่องทางการตลาดและการขาย
• มีการอบรม/ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน 

3. กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

และหน่วยงานรัฐ

• บริการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเงินทุน 
หมุนเวียนในธุรกิจ/โครงการภาครัฐ

• อนมุติัเงนิกูเ้รว็ และมีอตัราดอกเบีย้พเิศษ/ 
อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับช่วงธุรกิจ

• มรีะบบ Internet Banking ส�าหรบัองค์กร 
• ให้บริการ ณ ท่ีตั้งหน่วยงาน  

หรือบริษัทลูกค้า
• มีพนักงานที่ดูแลรับผิดชอบลูกค้า 

แต่ละรายโดยเฉพาะ (Account Officer)

• มีความยืดหยุ่นและผ่อนปรนเกณฑ์ 
ในการพิจารณาสินเชื่อและการช�าระหนี้

• พนักงานเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและ 
การประกอบธุรกิจ

• สนับสนุนช่องทางและสร้างโอกาสการตลาดและ
การขาย และเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างลูกค้า 

ธนาคารออมสิน
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ลูกค้าและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความคาดหวัง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. รัฐบาล • สนับสนุนนโยบายรัฐบาล • การต่อยอดจดัท�าโครงการตามนโยบายของรฐับาล
• สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนฐานรากเข้าถึง 

แหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

2. หน่วยงาน 

ก�ากับดูแล

• ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด 

• เป็นสถาบันทางการเงินที่มีความมั่นคง 
เข้าถึงกลุ่มประชาชนฐานราก 
โดยเฉพาะเน้นเรื่องการออม 
การยกระดับคุณภาพชีวิต

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้รองรับ Digital Banking

• มีความโปร่งใส ไม่เกิดข้อผิดพลาด และเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผู้ส่งมอบ • ปฏิบัติต่อผู้ส่งมอบทุกรายอย่างเท่าเทียม 
โปร่งใส และเป็นธรรม

• ให้ความร่วมมือในการด�าเนินงาน 
ร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ 
ทั้งในด้านสถานที่และอุปกรณ์  
และการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
ภายในธนาคารออมสิน

• มีการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์  
อย่างต่อเนื่อง ให้ความร่วมมือ 
ในการด�าเนินงาน

• พัฒนากระบวนการท�างานภายใน โดยเฉพาะ 
ขั้นตอนการตรวจรับงานของธนาคารออมสิน 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

4. คู่ค้า  • ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม 
โปร่งใส และเป็นธรรม

• ให้ความร่วมมือในการด�าเนินงาน 
ร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ

• ต้องการให้ธนาคารมีผลิตภัณฑ์และ 
การบริการที่ดี

• มีการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ 
อย่างต่อเนือ่ง ให้ความร่วมมอื 
ในการด�าเนนิงาน

• จัดเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้สอดคล้องและรองรับการด�าเนินงาน 
ร่วมกับคู่ค้า

• พัฒนากระบวนการท�างานภายในของธนาคาร 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
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ลูกค้าและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความคาดหวัง

5. คู่ความร่วมมือ • ให้ความร่วมมือในการด�าเนินงานและ
แก้ไขปัญหาหนี้ค้างช�าระร่วมกัน 
อย่างเต็มความสามารถ

• ต้องการให้ธนาคารมีผลิตภัณฑ์และ 
การบริการที่ดี 

• มีการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ 
อย่างต่อเนือ่ง ให้ความร่วมมอื 
ในการด�าเนนิงาน

• พัฒนากระบวนการท�างานภายในของธนาคาร 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

6. ชุมชนส�าคัญ 

6.1 ชุมชนนักเรียน      

    ของ “ธนาคาร

    โรงเรียน”

• ส่งเสริมและสนับสนุนวินัยการออม
• จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม/สนับสนุน 

ให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ 
ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา และใช้เวลาว่าง 
ให้เป็นประโยชน์  

• สิทธิประโยชน์ส�าหรับสมาชิกธนาคารโรงเรียน
• กิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังการออม 

ที่มีรูปแบบทันสมัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์  
สามารถเชื่อมโยงสังคมออนไลน์ 
(Social Media) และสร้างเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาได้

• ส่งเสริม/สนับสนุนนักเรียนที่เข้าร่วม 
กิจกรรมของธนาคาร ให้เข้าสู่การแข่งขัน 
ในระดับประเทศ/ระดับสากล/ประกอบอาชีพได้

• ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 
ในการต่อยอดความสามารถด้านกีฬา 
ดนตรี วิชาการ 

6.2 ชุมชนเศรษฐกิจ

    ฐานราก

• สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
และบริการทางการเงิน

• สนับสนุนความรู้การบริหารจัดการเงิน
และวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของชุมชนเศรษฐกิจฐานราก 
ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับธนาคาร

• สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับสมาชิกในชุมชน

• จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างคุณค่า 
ให้กับชุมชน

• ส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมชุมชนที่ตรงกับ
ความต้องการของแต่ละชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
เช่น สนับสนุนการใช้ Internet

• เพิ่มกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
และใกล้ชิด

• ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

7. พนักงาน • สวัสดิการ
• การประเมินผล
• การได้รับการพัฒนา (Training)

• สวัสดิการ
• การได้รับการพัฒนา (Training)

ธนาคารออมสิน
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ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ธนาคารสร้างการมีส ่วนร่วมกับผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย 
แต่ละกลุม่ตามความเหมาะสม โดยเน้นการสือ่สารแบบ 2 ทศิทาง 
ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีความเข้าใจและร่วมผลักดันให้ธนาคารประสบความส�าเร็จ  
โดยมีการทบทวนวิธีการ ช่องทางสื่อสาร ก�าหนดแผนและ 
รูปแบบการสือ่สารเป็นประจ�าทกุปี พร้อมทัง้ก�าหนดผูร้บัผดิชอบ 
ในการสือ่สาร เพือ่ถ่ายทอดวสิยัทัศน์ พนัธกจิ และค่านยิมให้แก่ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการ 
ส�ารวจมมุมองของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีม่ต่ีอธนาคารในด้านต่าง ๆ  
ทั้งการเป็นธนาคารเพื่อการออม ธนาคารเพื่อสังคมและ 
ประชาชน ธนาคารที่มีธรรมาภิบาล ธนาคารที่มีความทันสมัย 
และใช้เทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิ 
ของกลุ ่มฐานราก พบว่าผลการส�ารวจดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา  
เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นในศักยภาพของธนาคาร

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กระทรวงการคลัง
ธนาคารรายงานผลการดำาเนินงาน 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ลูกค้า
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำา 

 แผนการตลาด (Marketing  

 Calendar) ประจำาปี 2562

• ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและ 

 เศรษฐกิจฐานราก ธนาคารเผย 

 “ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ  

 Startup ไตรมาส 4 ปี 2562 

 อยู่ในเกณฑ์ดี

• ธนาคาร-สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

 ร่วมกันขับเคลื่อน พัฒนากำาลัง 

 ส่งเสริมสมรรถนะการประกอบอาชีพ

คู่ค้า
• ธนาคารจัดอบรมระบบการจัดการ

 ต่อต้านการติดสินบน  

 (Anti-Bribery Management  

 System) 37001:2016

สังคม
• คณะอนุกรรมการประเมินผลดำาเนินงาน 

 รัฐวิสาหกิจ (SubPAC) เยี่ยมชม 

 โครงการประชารัฐฯ ของธนาคาร

• ธนาคาร-อมตะฯ ลงนามความร่วมมือ  

 โครงการแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

 และกิจกรรมเพื่อสังคม

• ธนาคารร่วมประชุมนโยบาย 

 การดำาเนินงานสวัสดิการแห่งรัฐ 

 เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ณ จ.ลำาปาง

• ธนาคารจัดกิจกรรม Pink Square

 @Pai ปรับภูมิทัศน์ “เมืองปาย” 

 หนุนเศรษฐกิจ 

• ธนาคารลงนามบันทึกข้อตกลง 

 ความร่วมมือโครงการสานฝัน  

 ปั้นอาชีพ ร่วมพัฒนาอาชีพ 

 ส่งเสริมรายได้รอบนิคมอุตสาหกรรม

พนักงาน
• การประชุมผู้บริหารระดับ 

 ผู้จัดการสาขาขึ้นไป ประจำาปี 2562

• ธนาคารจัดบรรยาย “สิทธิประโยชน์ 

 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 (สิทธิบัตรทอง)”
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นวัตกรรมยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจ 
Sustainable Innovations for Economic

ธนาคารใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านกระบวนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย
เป็นส่วนสําคัญในการสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตตั้งแต่ระดับฐานราก เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
สร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการที่เอื้อให้เกิดการสร้างความรู้และรายได้แก่ผู้ประกอบการ
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ในทุกการด�าเนินงานของธนาคารต้องใช ้นวัตกรรม 
เป็นส่วนส�าคัญของการบริหารจัดการ ทั้งด้านกระบวนการคิด 
การออกแบบวิธีการ รวมถึงการปรับใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้ 
การก�ากบัดแูลเป็นไปอย่างราบรืน่ มปีระโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
ทุกฝ่าย ที่ส�าคัญคือถูกต้องตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การกํากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม
และการตรวจสอบภายใน
โดยมีธรรมาภิบาล 

เป้าหมายระยะยาวด้านความย่ังยืน ปี 2562 - 2566

ยกระดบัและบูรณาการการก�ากบัดแูล การบรหิารความเสีย่ง 
การควบคุมและการตรวจสอบภายในอย่างเป็นมาตรฐานและ 
เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจ  

เป้าหมายปี  2562:

1.  ธนาคารได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด�าเนินงาน (ITA) ระดับ AA

2.  การจัดระดับโดยรวม (Composi te Rat ing) 
จากธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น 

3.  พัฒนาเครื่องมือและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนงานการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
และป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล

สรุปผลดำาเนินงาน ปี 2562

• ผลประเมิน ITA ปี 2562 ได้ระดับ AA 

  ด้วยคะแนน 96.31  3 ปีติดต่อกัน 

• ระดับคะแนนประเมิน Composite Rating 

 จากธนาคารแห่งประเทศไทย

 อยู่ในระดับ 3-

•  ลงนามข้อตกลงคุณธรรม 

(Integrity Pact)

 ความโปร่งใสกระบวนการ

 จัดซื้อจัดจ้าง

•  โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

 ผ่านเครื่อง Self Service (Outsourcing/Mobile Booth)

 ร่วมกับคณะผู้สังเกตการณ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 

 (ประเทศไทย)

ธนาคารออมสิน
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1. การกํากับดูแลกิจการ

ธนาคารบริหารงานด้วยหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
เพ่ือบรรลุพันธกิจท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ โดย
เชื่อม่ันว่า การเติบโตท่ียั่งยืนเกิดจากการด�าเนินธุรกิจด้วย 
ความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
กฎหมาย นอกจากนี้ธนาคารยังส่งเสริมการมีธรรมาภิบาล  
โดยคณะกรรมการและผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
พนักงานในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ท้ังนี้ ธนาคารได้มุ่งเน้นการ 
จัดโครงสร้างการบริหารจัดการในองค์กรที่เชื่อมโยงระหว่าง 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อน�าไปสู ่
การเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล น่าเชื่อถือ ช่วยเพิ่มมูลค่า 
ทางเศรษฐกจิ และก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุม่ จงึได้ก�าหนดหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดใีห้ทัง้ผูบ้รหิาร 
พนักงาน และลูกจ้าง น�ามาเป็นหลักปฏิบัติ ประกอบด้วย 
หลักการส�าคัญ 7 ประการดังต่อไปนี้

 Accountability ความรับผิดชอบต่อ 

 ผลการปฏิบัติตามหน้าที่

 Responsibility ความสำานึกในหน้าที่

 Equitable Treatment การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได ้

 ส่วนเสียโดยสุจริตและเท่าเทียม

 Transparency ความโปร่งใสในการดำาเนินงาน 

 สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส  

 (Transparency of Information Disclosure)

 Value Creation การเปลี่ยนแปลงและ

 สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและยาว 

 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทุกด้าน

 Ethics ส่งเสริมพัฒนาการกำากับดูแลและ

 จรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

 Participation การมีส่วนร่วม เปิดโอกาส

 ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำาเนินงาน

 ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย 

 คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคม

Integrated GRC
ยกระดับการบริหารจัดการองค์กร

แบบบูรณาการ

Compliance

Governance

Risk

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
• บริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) 

• มาตรฐานการบัญชี

• กฎหมายฟอกเงิน

• คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy)

ยกระดับการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมองค์กร (3 Lines of Defense)

• ตั้งคณะกำากับยกระดับ Composite Rating จากหน่วยงานบริหารความเสี่ยง

 องค์กร (GRC) 

• บูรณาการหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น

• สร้างเจ้าหน้าที่กำากับดูแล (Compliance Officer) ประจำาสาขา

พัฒนาฐานข้อมูลและเครื่องมือสนับสนุน
• ซอฟต์แวร์ตรวจสอบระบบ Teammate, Surveillance,

 TRIA: สำาหรับตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงาน

• วิเคราะห์และบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

• แอปพลิเคชันตรวจจับการทุจริต Fraud Detection

• ระบบงาน Application Fraud Detection

สื่อสารและสร้างความตระหนัก
• แนวทาง วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร (GRC) 

 และหัวหน้าหน่วยงาน

• กำาหนดบทลงโทษและสร้างแรงจูงใจ

• ปรับปรุงคำาสั่งและวิธีปฏิบัติ

102-13 | 102-18 | 102-19 | 102-20 | 102-24 | 102-26 | 102-27 | 102 -28 
102-35 | 102-36 | 102-37
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 • คณะกรรมการธนาคารออมสิน
  แต่งต้ังโดยมตคิณะรฐัมนตร ีเพือ่ดแูลกจิการและการ

ด�าเนินงาน มีอ�านาจแต่งต้ังหรือถอดถอนจาก
ต�าแหน่ง ก�าหนดอัตราเงินเดือนผู้อ�านวยการตาม
ความเห็นชอบของรัฐมนตรี ก�าหนดระเบียบการ
บริหาร ให้ความเห็นชอบงบประมาณ ประกาศงบ
แสดงฐานะการเงินและรายงานประจ�าปี โดยให้ 
ผูอ้�านวยการเป็นผูจ้ดัการ บรหิารกจิการให้เป็นไปตาม 
กฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย โดยให้ประธานกรรมการและกรรมการ
ได้รับผลประโยชน์ตามที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

 • คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์   
  จัดตั้งเพื่อเป็นกลไกเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง บริหารด้วยระบบทวิภาคี 
หรือการมีส่วนร่วมที่ช่วยให้การด�าเนินงานราบรื่น 
ตรงตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง และ
นโยบาย โดยคณะกรรมการต้องมีความรู้ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล แรงงานสัมพันธ์ และข้อ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หน้าที่รับผิดชอบ เช่น ระงับ 
ข้อขัดแย้ง พิจารณาค�าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือ
สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ์ ปรบัปรงุระเบียบ 
ข้อบังคับที่เป็นประโยชน์ แต่งต้ังคณะท�างานเพ่ือ 
กลั่นกรองงาน รวมถึงบริหารความเส่ียงและปฏิบัต ิ
ตามข้อกฎหมายอย่างบูรณาการ

 • คณะกรรมการตรวจสอบ  
  แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยจากคณะกรรมการธนาคาร 

ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน 
กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน (แต่ไม่เกนิ 4 คน) 
โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และอย่างน้อย 
1 คนต้องมีความรู ้ด ้านบัญชีหรือการเงิน เพื่อ
ตรวจสอบงบการเงิน และต้องมีความรู้ด้านธุรกิจ 
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการของธนาคาร ปฏิบัติหน้าที่
อย่างโปร่งใส เป็นที่ไว้วางใจ สามารถตัดสินใจ 
วเิคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างผูท่ี้เข้าใจหลกับรหิาร เพือ่
ก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายและหลัก 
ธรรมาภิบาล

 • คณะกรรมการบริหาร  
  แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย เพ่ือพิจารณานโยบาย  

กลยุทธ์ และแผนธุรกิจให้เป็นไปตามทิศทางและ 
หลกัเกณฑ์ทีเ่หมาะสม รวมถงึบรหิารทรพัยากรบคุคล 
โครงสร้างองค์กร การบริหารความเส่ียง พัฒนา 

102-24 I 102-26 I 102-27

กระบวนการท�างานขององค์กรอย่างมจีรยิธรรม ฯลฯ  
โดยมีคณะกรรมการธนาคารร่วมเป็นกรรมการ 
อย่างน้อย 3 คน (แต่ไม่เกิน 5 คน) ซึ่งต้องมีความรู้ 
ด้านธรุกจิ ผลติภณัฑ์และบรกิารของธนาคาร รวมถึง 
ประสบการณ์อืน่ ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผลการด�าเนนิงาน 
ส่งผลต่อการเติบโตและม่ันคง 

 • คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย 3 คน เป็นประธาน

กรรมการ และกรรมการ ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย 
และกลยุทธ์ด้านการก�ากับ ควบคุม และรายงาน 
การปฏิบัติงาน ก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การ 
สอบทานสินเชื่อ การต่อต้านและป้องกันการทุจริต  
ฯลฯ โดยพิจารณาให้ความเห็น ควบคุม และติดตาม
การด�าเนินงานทุกกระบวนการ ตรวจสอบระเบียบ 
หลักเกณฑ์เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร 

สแกนเพื่ออ่านข้อมูลประเด็น
เรื่อง ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการธนาคารออมสิน
โดยละเอียดเพิ่มเติม

โครงสร้างและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคาร
 • อำานาจหน้าที่ (102-26)    

 • คุณสมบัติของกรรมการธนาคาร 

  (102-27)

 • ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

 • การสรรหาและวาระการดำารงตำาแหน่ง         หน้า 112-126

  (102-24) 

การประชุมและค่าตอบแทนของ          หน้า 127-133

คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
การพัฒนาตนเองของกรรมการธนาคาร         หน้า 133-135

การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร  หน้า 135

(102-28 I 102-35 l 102-36 l 102-37)

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง   หน้า 142

ผู้มีส่วนได้เสีย    หน้า 148

} หน้า 114-126

ธนาคารออมสิน
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 •  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ผู้บรหิารระดบัสงู และกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ   

  แต่งตัง้กรรมการชดุย่อยอย่างน้อย 3 คน โดยค�านงึถงึ 
สัดส่วน จ�านวน ความหลากหลายทางองค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการ เช่น เพศ อายุ ทักษะความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ของธนาคาร เป็นไปตามกฎหมาย  
ข้อบังคับ และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 •  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
พิจารณาค่าตอบแทนของผู้อ�านวยการธนาคาร
ออมสิน  

  แต่งต้ังกรรมการชดุย่อยอย่างน้อย 2 คน ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ และกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ  
โดยมรีองผูอ้�านวยการธนาคารอาวโุส กลุม่ทรพัยากร 
บุคคลเป็นเลขานกุาร ร่วมปฏบิติัหน้าทีใ่นการเสนอแนะ 
หลกัเกณฑ์ วธิปีระเมนิผลปฏบิตังิานของผูอ้�านวยการ
ธนาคารให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง รวมถึงประเมินผล
เกีย่วกบัการก�ากับดแูลกจิการ การบรหิารความเสีย่ง 

การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ให้
บรรลุผล เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ใช้เป็นแนวทาง
ประเมินผลได้อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
ธนาคาร รวมถงึพิจารณาให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ

 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ โดย
ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความช�านาญ และความเข้าใจ
ด้านความเสี่ยง ท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบายเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาการบริหาร
ความเสีย่งในด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านกลยทุธ์ ด้านเครดติ 
ด้านการตลาด ด้านสภาพคล่อง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และด้านความเสีย่งอืน่ ๆ  ท่ีมผีลกระทบ 
ต่อชื่อเสียงของธนาคาร รวมถึงดูแลการด�าเนินงาน
ด้านอื่น ๆ อย่างบูรณาการ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม บริหารจัดการได้ โดยปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างมีจรรยาบรรณ

Government Savings Bank
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102-20 I 102-25 I 102-26

3 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ 
(Good Corporate Governance Policy) โดยประมวล
หลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการไว้ ดังนี้ 

  • คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  
น�าเอาหลักส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตาม
มาตรฐานสากลมาใช้

 
  • ปฏบัิติหน้าทีด้่วยความทุม่เทรบัผดิชอบ เป็นอสิระ 

แบ ่งบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการและ 
ผู้อ�านวยการอย่างชัดเจน

  • มีบทบาทในการก�าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ ์ 
นโยบาย และแผนงาน โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงและ
วางแนวทางบรหิารจดัการทีเ่หมาะสมและด�าเนนิการ
ให้ระบบบัญชีและการเงินน่าเชื่อถือ

  • เป็นผูน้�าด้านจรยิธรรมและเป็นตวัอย่างการปฏบิตัิ
งานตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี ดแูลเร่ือง
การจดัการและแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

  • อาจแต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองขึ้น เพ่ือ
พิจารณาและกลั่นกรองงานที่มีความส�าคัญ

  • จัดให้ประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้ตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

  • เป็นผู ้พิจารณาก�าหนดจรรยาบรรณ เพ่ือให ้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้เป็น
แนวทางปฏบิตัคิวบคูไ่ปกบัข้อบงัคบัและระเบยีบของ
ธนาคาร

  •  เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศในประเดน็ต่าง ๆ  อย่าง
เชื่อถือได้ ทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ 
อย่างเท่าเทียม โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบในการ 
เผยแพร่ข้อมูลให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไป

  • มรีะบบคดัสรรบคุลากรในต�าแหน่งบรหิารทีส่�าคัญ 
ทุกระดับอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

  • จัดท�านโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านคอร์รัปชัน 
ที่ชัดเจน สื่อสารทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด
การน�าไปปฏิบัติจริง โดยให้ความส�าคัญกับการ 
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท
รับผิดชอบ เป็นอิสระ 
แบ่งบทบาทหน้าที่ของ
ประธานกรรมการและ
ผู้อํานวยการอย่างชัดเจน
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4 หลักจริยธรรมทางธุรกิจ วัฒนธรรม 

 และจรรยาบรรณพนักงาน กลไกการแก้ ไข

 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม

ธนาคารประกาศบังคับใช้ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 
610 ว่าด้วยประมวลจรยิธรรม และจรรยาบรรณธนาคารออมสนิ  
โดยประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อก�ากับ 
ความประพฤติ ให้เกิดเป็นค่านิยมและแนวปฏิบัติส�าหรับ 
คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคน  
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ เกิดเป็นวัฒนธรรม ธรรมาภิบาล 
ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  
โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ (1) จรรยาบรรณของพนักงาน  
(2) จรรยาบรรณของผู้บริหาร (3) จรรยาบรรณของกรรมการ

หากมีกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม ธนาคารได้
ก�าหนดกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ หมวด 4 และขั้นตอนการลงโทษ หมวด 5 ดังนี้  

  • กลไกและระบบการบงัคบัใช้ประมวลจรยิธรรม 
 และจรรยาบรรณ

  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องประพฤติตน
อยู่ในกรอบของประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้อง
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
โดยควบคมุ ดแูล ปลกูฝังจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
ให ้ เป ็นที่ รั บทราบและปฏิบั ติอย ่างสม�่ า เสมอ 
โดยเลขานกุารคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จะต้องแจ้ง
กรรมการเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ กรณีมีการ 
ร้องเรียนหรือปรากฏว่ามีผู้บริหารพนักงาน ฝ่าฝืน
ระเบียบฯ ให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดสอบสวน 
ข้อเท็จจรงิโดยน�าหลกัเกณฑ์และวธิดี�าเนนิการทางวินยั
มาบังคับใช้ เช่นเดียวกันกับกรรมการผู้อ�านวยการ 
หากพบว่าฝ่าฝืนระเบียบในเรือ่งเดยีวกนั ให้รายงาน
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาด�าเนินการ 
ตามที่เห็นสมควร หากพนักงานมีข้อสงสัยใด ๆ 
ให้ขอค�าแนะน�าจากผู้บังคับบัญชา

  • การลงโทษเมื่อได้รับรายงานผลสอบสวน
  ข้อเท็จจริง 
  -  กรณฝ่ีาฝืนหมวด 2 จรยิธรรมธนาคาร ถือเป็น 

ความผดิทางวนิยั: ให้รายงานคณะกรรมการ 
ชี้มูลความผิดเพื่อด�าเนินการทางวินัยต่อไป  

  -  กรณีฝ่าฝืนหมวด 3 จรรยาบรรณธนาคาร 
อนัมใิช่ความผดิทางวนิยัพนกังาน: ให้ผูบ้งัคบั 
บัญชาตักเตือน หรือด�าเนินการเพื่อให้แก้ไข 
ปรับปรุง และรายงานผลให้คณะกรรมการฯ 
และฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลทราบ

  -  กรณฝ่ีาฝืนระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ ในความผดิทางอาญา สร้าง
ความเสยีหายแก่ธนาคาร ต้องถูกด�าเนนิการ
ทางอาญาหรือชดใช้ความเสยีหายทางแพ่งด้วย

  -  การเลื่อน แต่งตั้ง ย้าย หรือพิจารณาความดี
ความชอบของพนักงานท่ีประพฤติปฏิบัติ
ฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ ให้น�า 
ผลด� า เ นินการเกี่ ยวกับจริยธรรมหรือ 
จรรยาบรรณไปประกอบการพิจารณาด้วย

  • การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  การปฏิบัติตามกฎหมายและประพฤติปฏิบัติ
  อย่างมีจริยธรรม
  ธนาคารมีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนประพฤติ

ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการ
ปฏิสัมพันธ์ต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการได้ก�าหนด
นโยบายและบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน เพื่อให้
เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ การตระหนักและน�าไปใช้  
โดยมีการสอบทานความประพฤติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสินของ 
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เพ่ือน�าผลมาพัฒนา 
และปรับปรุงการก�ากับดูแล ซึ่งในปี 2562 สอบทาน
ไปทั้งสิ้น 20,760 คน ในภาพรวมพบว่าบุคลากร 
มีการรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น และประพฤติปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ ในระดับ 
“ดีมาก” คิดเป็นร้อยละ 95.18  

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยควบคุม ดูแล ปลูกฝังจริยธรรม
และจรรยาบรรณให้เป็นที่รับทราบ และปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ
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  นอกจากน้ี ธนาคารได้จดัโครงการให้รางวลัจรยิธรรม
และจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน เป็นประจ�า
มาต้ังแต่ปี 2550 เพือ่คดัเลอืกผูบ้รหิาร พนกังาน และ 
ลกูจ้างทีม่จีติส�านกึและทัศนคตทิีด่ ีมคีวามรับผดิชอบ
ต่อตนเอง ต่องาน และสังคม เพื่อเป็นแบบอย่างและ
ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับการประพฤติ
ปฏิบัติที่ดี 

  ส�าหรับปี 2562 ธนาคารพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
จากทั่วทั้งองค์กรจ�านวน 23,273 คน โดยก�าหนด 
3 รางวัล คือ (1) รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ดีเด่น (2) รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณระดับ 
หน่วยงานส่วนกลางและสายงานกิจการสาขา  
(3) รางวลัต้นกล้าจรยิธรรม รณรงค์ส่งเสรมิพนกังาน 
รุน่ใหม่ให้เป็นแบบอย่างทีด่ ีสร้างเครอืข่ายจรยิธรรม
และลดปัญหาการทจุรติในพนกังานทีอ่ายงุานน้อยกว่า 
5 ปี นอกจากนี้ ธนาคารได้มอบรางวัลเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมท่ัวทั้งองค์กร ประกอบด้วยรางวัล
หน่วยงานที่มีส่วนร่วมสูงสุดในการโหวตรางวัล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ และรางวัลส�าหรับ 
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างที่เข้าร่วมโหวต 

5  การดําเนินงานและกิจกรรมส่งเสริม

 การกํากับดูแลกิจการที่ดี 2562 

ธนาคารสนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีทั้งในระดับคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และ
พนักงานทั่วทั้งองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการดังนี้

  • สร้างองค์ความรู้การก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้
บุคลากรทุกระดับ ประกอบด้วย

   - คณะกรรมการธนาคารและผูบ้ริหารระดบัสงู
เข้ารับการอบรมสัมมนาของหน่วยงานต่าง ๆ 
เช่น สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร “การก�ากับ 
ดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” สมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai  
Institute of Directors: IOD) ในหลกัสตูรส�าหรบั 
กรรมการบริษัท อาทิ 

   - Director Certification Program (DCP)
   - Corporate Governance for Executive  

     (CGE)
   - Ethical Leadership Program (ELP)
   - Risk Management Program for 

     Corporate Leaders (RCL) 
   - Driving Company Success with IT  

     Governance (ITG)  
   - ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้ารับการ

อบรมหลักสูตรการก� ากับ ดูแลกิ จการที่ ดี 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ได้แก่ หลักสูตร
พัฒนาจิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างาน 
อบรมผ่านระบบเรยีนรูอ้อนไลน์ (e-Learning) ใน
หวัข้อ การก�ากบัดแูลกจิการทีด่:ี Accountability 
และจริยธรรม และจรรยาบรรณ

   - จัดกิจกรรมวันก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG 
DAY) เพ่ือส่ือสารแนวทางการบริหารงานด้วย
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของผู้น�าองค์กร  
สร้างความเชื่อม่ันและไว้วางใจแก่ผู ้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยในปี 2562 มีการสัญจร 
สายงานกิจการสาขา 1 ในหัวข้อ “Sustainable  
Banking by GSB” โดยมีนายพชร อนันตศิลป์  
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธาน  
พร้อมมอบนโยบายให้แก่กรรมการธนาคาร  
ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีจ�านวน 
กว่า 750 คน

   - จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาต้นแบบด้าน 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน”  
ส�าหรับผู้ได้รับรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ดีเด่น ธนาคารออมสิน ปี 2550 - 2561 เพื่อ 
ส่งเสริมให้ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวมีบทบาทส�าคัญ 
ในการร่วมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในธนาคาร 

คัดเลือกผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกจ้างที่มีจิตสํานึก
และทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ต่องาน และสังคม 
เพื่อเป็นแบบอย่างและส่งเสริม
ให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับ
การประพฤติปฏิบัติที่ดี
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การบรรยายพิเศษเรือ่ง “ธรรมาภบิาลกบัการด�าเนินธรุกจิอย่างยัง่ยนื” 

โดย ดร.พพิฒัน์ ยอดพฤตกิาร ประธานสถาบนัไทยพฒัน์ 

ดร.ชาตชิาย พยหุนาวชียั ผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ 

แสดงวสัิยทศัน์การด�าเนนิงานสู ่“ธนาคารเพือ่ความยัง่ยนื” 

พิธมีอบรางวลัจรยิธรรมและจรรยาบรรณดเีด่น ธนาคารออมสนิ

ประจ�าปี 2562 พร้อมรางวลัหน่วยงานและบคุคลต้นแบบ 

ด้านการบรหิารความเสีย่ง ประจ�าปี 2561
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 • จัดกิจกรรมงานเสริมสร้างจิตส�านึก
 ส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล 
 อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ประกอบด้วย
   - “นโยบายไม่ให้ ไม่รับ” (No Gift Policy) 

งดให้และรับของขวญัในเทศกาลปีใหม่ สร้างความ
โปร่งใส ป้องกันการแสวงหาประโยชน์ กรณีมี
หน่วยงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน�าของขวัญ 
มามอบให้ ธนาคารจะท�าการรวบรวมของขวัญ 
น�ามาจัดกจิกรรมรบับรจิาคเงนิและของใชจ้�าเป็น
ให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อมอบเงิน
สนับสนุน เข้าเยี่ยม และจัดซื้อเครื่องอุปโภค
บริโภคให้แก่ผู้ป่วย

   - ส่งมอบปฏิทินเก่าจ�านวนกว่า 3,600 ชุด
ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด 
ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

   - จัดแสดงธรรมเทศนา โดยพระครูบาบุญชุ่ม 
ญาณสังวโร ณ สนามฟุตบอล ธนาคารออมสิน
ส�านักงานใหญ่ โดยมีบุคลากรธนาคาร ลูกค้า 
และพุทธศาสนิกชนกว่าหมื่นคนร่วมรับฟัง 

การดำาเนินงานด้วยจิตสำานึกและจริยธรรม รวมถึงการกำากับดูแลกิจการที่ดี คือหนึ่งในกลไกการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ที่ยั่งยืน ธนาคารจึงมุ่งเน้นที่จะปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนของธนาคารยึดมั่นในการดำาเนินงานที่มีจริยธรรม

นำาไปสู่การกำากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล

   - มอบหนังสือค�าพ่อสอน ประมวลพระบรม
ราโชวาทและพระราชด�ารสัเกีย่วกบัการด�าเนนิชวีติ
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน 800 เล่ม 
ให้ธนาคารโรงเรียนในสังกัดธนาคารออมสิน 

   - พลังเสียง ปันสุข Read for the Blind  
ร่วมกันอ่าน รวมพลังเสียง แบ่งปันความสุขให ้
ผู้พิการทางสายตา เพ่ือสร้างหนังสือเสียงผ่าน
แอปพลิเคชัน Read for the Blind 

   - สวดมนต์ไหว้พระ 2 ครั้ง โดยมีวิทยากร
บรรยายธรรม คร้ังที่ 1 พระอาจารย์ครรชิต  
สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จังหวัดมุกดาหาร 
คร้ังท่ี 2 พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)  
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

   - ออมสนิอาสา ช่วยเหลอื แบ่งปัน โดยบรจิาค
เงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ที่จ�าเป็น 
เพื่อช่วยเหลือวัดพระบาทน�้าพุ 

   - กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม ปลูกป่าชายเลน 
ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ต�าบล 
คลองโคน อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
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6. การกํากับการปฏิบัติงาน 

จากการด�าเนินงานที่ให้ความส�าคัญต่อความโปร่งใสและ 
มีคุณธรรมจริยธรรม ท�าให้ปีงบประมาณ 2562 ธนาคารได้รับ 
ผลคะแนนประเมิน ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด�าเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment) 
ในระดับ AA ด้วยคะแนน 96.31 เป็นอันดับ 4 จากหน่วยงาน 
รัฐวสิาหกิจ 54 แห่ง โดยผูอ้�านวยการธนาคารเป็นผูข้ึ้นรบัรางวลั 
ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ 
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

102-17 I 205-1 I 205-2 I 205-3

6.1 การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ การคอร์รปัชัน 
 การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 และการป้องกันปราบปรามการสนับสนุน
 ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง

  • ธนาคารได้จดัท�าและทบทวนนโยบายป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต โดยใช้แนวทางคือ (1) การ 
ควบคุมภายใน ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ในรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 (2) หลักเกณฑ์ตามแบบ 

102-13 | 102-17 | 205-1 | 205-2 | 205-3

ประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนั 
ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต (3) กรอบการจัดการของ 
สมาคมผู้ตรวจสอบทุจรติสากล (4) กรอบหลกัเกณฑ์ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั โดยได้เผยแพร่ไปยงั 
บคุลากรท่ัวท้ังองค์กร โดยเฉพาะบคุลากรทีท่�าหน้าที ่
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจรติ รวมถงึบคุคลภายนอก เพือ่เน้นย�า้ 
ให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และค�าสั่ง

  • ธนาคารได้จัดท�าและทบทวนแผนปฏิบัติการ
ป้องกนัการทจุริตของธนาคารออมสนิ ปี 2563-2565 
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตใน 
ภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. 2562-2564) เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และ 
ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการของธนาคาร 
ในการป ้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู ่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

1 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ระหว่างส�านักงาน ป.ป.ช. ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 54 แห่ง
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  • ธนาคารมีการประกาศเจตจ�านงสุจริต โดยก�าหนดให้บุคลากรของธนาคารทั้งหมดยึดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ด้านความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน

ด้านความพร้อมรับผิด

ด้านความปลอดจาก
การทุจริต
ในการปฏิบัติงาน

ด้านวัฒนธรรม 
คุณธรรมในองค์กร

ด้านคุณธรรม
การทำางาน
ในหน่วยงาน

มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของธนาคารและข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

อย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของธนาคาร

ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง แก้ ไข หรือพัฒนาการดำาเนินงานของธนาคาร

และมีการจัดการกับเรื่องข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

ให้บริการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดหลักความเสมอภาคเท่าเทียม 

และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาดต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน

เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตเชิงนโยบาย และการทุจริตต่อหน้าที่ 

โดยไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าที่ของตนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง ยึดมั่น

และปฏบัิตติามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสนิ และค่านิยมของธนาคาร

ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องและความโปร่งใส

ในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ 

ยึดหลักความคุ้มค่า มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

1

2
3

5
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

มีการปลูกฝังค่านิยมและสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต 

การไม่ทนต่อการทุจริต มีความละอายและเกรงกลัวที่จะกระทำาทุจริต 

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มีมาตรการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต รวมถึงมีการดำาเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

4
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  • ธนาคารพัฒนาระบบงาน Integrated Fraud 
Management System (IFMS) เพื่อให้สามารถ 
บูรณาการผลการตรวจจับเหตุการณ์ต้องสงสัยหรือ 
มีความเสี่ยงต่อการทุจริตจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
ของธนาคาร และรองรับการใช้งานของพนักงาน 
ที่ท�าหน้าท่ีในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Fraud  
Compliance Officer : FCO)

  • ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ 
การสนับสนุนเงินเพ่ือก่อการร้าย (Anti-Money  
Laundering and Combating The Financing of  
Terrorism Policy) รวมถึงป้องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนเงินเพื่อแพร่ขยายอาวุธร้ายแรง โดย 
ในปี 2562 ธนาคารได้ทบทวนนโยบายให้สอดคล้อง 
กบักฎหมายมากยิง่ขึน้ เพือ่แนวทางด�าเนนิงานทีเ่ป็น 
ระบบและมีประสิทธิภาพ

การทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นหนึ่งในอุปสรรคการดำาเนินงานที่ธนาคารเข้มงวดในการตรวจสอบ

ผ่านนโยบาย วิธีการ และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนดำาเนินงาน สามารถตรวจสอบได้ 

เพื่อความเชื่อมั่นของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

6.2 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)
ในการก�าหนดนโยบายต่าง ๆ  ธนาคารยดึหลกัความซือ่สตัย์ 

ความถูกต้อง และหลักคุณธรรม (Integrity) ที่สอดคล้องกับ 
กฎเกณฑ์ มาตรฐานสากล รวมถึงแนวทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ 
ท่ีใช้บังคับกับธุรกรรมของธนาคาร โดยบุคลากรทุกระดับ 
ของธนาคารต้องยึดถือกรอบในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
นโยบายต่าง ๆ  อย่างมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความส�าคัญ
ในการปฏิบตัติามอย่างเคร่งครัด เพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้
และน�าไปสู ่ความเสียหายของธนาคารในประเด็นต่าง ๆ  
โดยคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารจะให้การสนับสนุน 
ทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรที่จ�าเป็น  
เพื่อให้กรอบนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร 
มีความชัดเจนและเห็นผลส�าเร็จเป็นรูปธรรม

102-25
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6.3 การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เป็นนโยบายส�าคญัทีธ่นาคารด�าเนนิงานอย่างเคร่งครดัด้วย

นวัตกรรมทางกระบวนการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ ดังน้ัน บุคลากรทุกระดับของธนาคารต้อง 
เปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชา 
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การได้รับค�าส่ังแต่งต้ังหรือโยกย้าย  
การปรับโครงสร้างหน่วยงาน หรือความขัดแย้งอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น  

ด้านธรรมาภิบาล 

ด้านความเสี่ยง

ของสภาพคล่อง 

ด้านเงินกองทุน
ด้านการประกอบ

ธุรกิจทางการเงิน 

ด้านมาตรฐานการบัญชีและ

การรายงานข้อมูล

ด้านการกระจุกตัว

ของสินเชื่อ

การกำากับดูแลในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน ดังนี้

ด้านความเสี่ยง

เครดิต 

7. การกํากับธุรกิจ 

ปี 2562 ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ภายนอก
จ�านวนมาก ทั้งหลักเกณฑ์การก�ากับธุรกิจและการด�าเนินงาน
ของธนาคาร มีรายละเอียดดังนี้

7.1  กระทรวงการคลงั ร่วมกบัธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ได้เสนอแก้ไขมาตรา 120 แห่ง

 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
เพือ่ให้การก�ากบัดแูลสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจเป็นไปอย่าง

มปีระสทิธภิาพ โดยได้ออกพระราชบญัญตัธิรุกจิสถาบนัการเงิน 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 ทีม่ผีลใช้บังคบัตัง้แต่วนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 
2562 ซึ่ง ธปท. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินในด้านต่าง ๆ ข้างต้น 
จ�านวน 24 ฉบับ ซึ่งครอบคลุมการก�ากับดูแลสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ

102-13 I 206-1

โดยต้องทบทวนประเด็นเหล่านี้ในเดือนธันวาคมของทุกปี และ 
สรุปรายงานส่งต่อตามล�าดับขั้นจนเรื่องถึงคณะกรรมการฯ 
นอกจากนีธ้นาคารยงัมกีารสอบทานกระบวนการท�างานอืน่ ๆ  ที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น การให้สินเชื่อ  
การใช้ข้อมูลด้านการลงทุนของธนาคารไปแสวงหาประโยชน์  
รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส ฯลฯ

102-25

ธนาคารออมสิน
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ต่อมา ธปท. ได้ออกหลกัเกณฑ์ระยะที ่2 เกีย่วกบัช่องทาง 
ให้บริการทางการเงิน2 และหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารพาณิชย์โดยอนุโลม
จ�านวน 3 ฉบับ คือ หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของ
สถาบันการเงิน แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Risk Management Implementation 
Guideline)  และการประเมนิความพร้อมในการรบัมอืภยัคกุคาม
ไซเบอร์ ซึ่งทั้งหมดผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ยกเว้นแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรือ่ง การสอบทาน
ธุรกรรมด้านสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

7.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศ
 ที่ สกส.1/2561
การบรหิารจดัการด้านการให้บรกิารแก่ลกูค้าอย่างเป็นธรรม 

(Market Conduct) ซึ่ ง เป ็นหลักเกณฑ์ที่บั งคับใช ้ กับ 
ธนาคารพาณิชย์และมีแผนจะน�ามาใช้กับสถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจในปี 2563 ธนาคารจึงจัดตั้งคณะท�างานศึกษา 
และเต รียมความพร ้อมเพื่ อ ให ้สาขาและหน ่ วยงานที ่
เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้ลูกค้า 
ได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์และคุณภาพการบริการที่ครบถ้วน  
ถกูต้อง และชดัเจน ไม่บดิเบอืนทัง้ในเรือ่งเงือ่นไข สทิธปิระโยชน์ 
รวมถึงข้อควรระวังต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ ์
ของธนาคาร

ทั้งนี้ ธนาคารได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การเสนอผลิตภัณฑ์ของพนักงานประจ�าสาขาในปี 2562  
จ�านวน 200 สาขา ตามหลักเกณฑ์ Market Conduct  
โดยวิธีไม่เปิดเผยตัว (Mystery Shopping) เพื่อประเมิน 
การปฏิบั ติหน ้ าที่ ในการให ้บ ริการ จากนั้นน� าผลการ 
ประเมินและข้อสังเกตไปพัฒนาปรับปรุงการท�างานของ 
หน่วยงานต่อไป 

7.3 การก�ากบัการปฏบัิตงิานการประกอบธุรกจิหลกัทรัพย์  
 ธนาคารมีการก�ากับให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ประกาศ  
และแนวปฏิบัติของหน่วยงานก�ากับภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ (ก.ล.ต.) และ 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เป็นต้น โดยม ี
นโยบายดังนี้

  • หลักปฏิบัติที่ดีในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 
ค�านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าเป็นส�าคัญ โดย
ให้บริการด้านข้อมูลท่ีจ�าเป็นกับลูกค้าอย่างครบถ้วน 
ตรงตามวัตถุประสงค์ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ลงทุนของลูกค้า รวมท้ังต้องรักษาและจัดเก็บข้อมูล
ลูกค้าอย่างปลอดภัย

  • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันการ
ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ธนาคารจึง 
ก�าหนดให้มีการก�ากับดูแลการจัดท�าและขึ้นบัญชี 
รายชื่อหลักทรัพย์ Watch List และ Restricted List  
โดยแจ้งผู้บริหารและพนักงานท่ีมีโอกาสล่วงรู้ข้อมูล 
ภายใน และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ขึ้นบัญชี 
ดงักล่าว โดยธนาคารยงัมรีะบบงานข้อมลูความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ส�าหรับใช้ตรวจสอบการให้สินเช่ือ  
ลงทุน หรอืก่อภาระผกูพนัแก่กจิการท่ีมผีลประโยชน์ 
เกี่ยวข้องอีกด้วย 

  • การจัดการข้อร้องเรียน ธนาคารมีระบบด�าเนิน
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการให้บริการของ
ธนาคารโดยเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับการชดเชยความ 
เสียหายตามความเหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบ 
ข้อร้องเรียนจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของ 
ธนาคารแต่อย่างใด

การกำากับธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ช่วยให้การเติบโต

เป็นไปอย่างมีแบบแผน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตาม 

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์ของโลก ธนาคาร 

จึงกำากับธุรกิจโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่น 

เพื่อให้อุตสาหกรรมพร้อมรับมือในทุกบริบทที่ท้าทาย

2 จ�านวน 4 ฉบับ คือ การใช้บรกิารจากผูใ้ห้บรกิารสนบัสนุน

การประกอบธรุกจิ (Business Facilitator) การประกอบกจิการ

สาขาของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ และการรับฝากเงนิหรือรับเงนิ

จากประชาชนของสถาบนัการเงินเฉพาะกจิ รวมถึงแนวทางปฏบิตัิ

การทดสอบและพฒันานวัตกรรมทีน่�าเทคโนโลยใีหม่มาสนบัสนุน 

การให้บรกิารทางการเงนิ (Regulatory Sandbox) 1 ฉบบั

Government Savings Bank
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8. การบริหารความเสี่ยง

ด้วยสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นในยุคดิจิทัล ธนาคารจึงให้
ความส�าคญักบันวตักรรมเชงิกระบวนการเพือ่บรหิารความเสีย่ง
อย่างครอบคลุม ควบคู่กับการด�าเนินธุรกิจที่ดี สร้างโอกาส 
ทางธุรกิจ โดยยึดหลักบริหารแบบบูรณาการ มีการก�าหนด 
กรอบนโยบาย และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ที่สามารถบริหารได ้อย ่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
โดยหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) จะเป็นผู้ระบุ
และประเมินระดับความเส่ียง การจัดการความเส่ียงให้อยู่ใน 
ระดบัทีย่อมรบัได้(Risk Appetite) มกีารตดิตามและรายงานผล
สถานะความเสี่ยงที่ครอบคลุมเพื่อจัดการได้ทันท่วงที รวมท้ัง
สร้างความตระหนักและสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง 
ที่มีประสิทธิผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

8.1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อท�าหน้าท่ี

ก�ากับดูแลกลยุทธ์และนโยบายการบริหารความเส่ียง ติดตาม 
ผลการน�าไปปฏบิติัของฝ่ายจดัการ เพือ่ให้สอดคล้องกับหลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการ (Governance) การปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ 
(Compliance) ซึง่เป็นกลไกผลกัดนัให้การด�าเนนิงานสมัฤทธผิล 
ประกอบด้วย

102-11 I 102-12 I 102-13 I 102-29 | 102-30 | 102-33 |102-34 | 201-2 | 413-1 | 413-2 | 416-1

  • คณะกรรมการธนาคารออมสิน 
  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  • คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
  • คณะกรรมการตรวจสอบ 
  • คณะกรรมการบริหาร 
  • คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 

นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยคณะกรรมการอื่น เช่น 
คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการ
บรหิารความต่อเนือ่งทางธุรกจิ คณะกรรมการป้องกนัความเสีย่ง
ด้านการทุจริตของธนาคารออมสิน เป็นต้น 

102-33 I 102-34 I 413-1 

8.2 การจัดท�าแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) 
การด�าเนนิงานทีม่เีสถยีรภาพ ส่วนหนึง่เกดิจากการบริหาร

ความเสี่ยงที่ดี ธนาคารจึงน�าหลักการ COSO ERM 2017 และ
หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลด้านความเสี่ยงและความม่ันคงของ
สถาบนัการเงินเฉพาะกจิตามประกาศ ธปท. มาใช้บริหารจดัการ
ความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management)  
ผ่านการจัดท�าแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อควบคุม 
ลดและป้องกันความเสี่ยงของธนาคารในด้านต่าง ๆ ให้อยู ่
ในระดับที่ยอมรับได้ 

สแกนเพื่ออ่านข้อมูลประเด็น
เรื่อง การบริหารความเสี่ยง

โดยละเอียดเพิ่มเติม

ธนาคารออมสิน
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Strategic

SG1 การแข่งขัน CO1  
การปฏิบัติตามกฎหมาย

ภายนอก

LR1  
ข้อร้องเรียนและข่าวเชิงลบ

Operational Compliance Image & ReputationFinancial

แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ธนาคารออมสิน ปี 2562

OP1 
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

(Cybercrime)

Credit

 Liquidity

Market

CR1 คุณภาพลูกหนี้

 LI1 สภาพคล่อง

MK1 ความผันผวน
ของตลาดเงินและตลาดทุน

OP2
การหยุดชะงักของระบบ 

งานหลัก

นอกจากนี้ ธนาคารยังก�าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) เพื่อแจ้งเตือนความเสี่ยง (Early Warning) 
ไปยังอีเมลของผู้บริหารระดับกลุ่ม สายงาน และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ให้ติดตามระดับความเสี่ยงและบริหารจัดการได้ทันท่วงที  
โดยมีตัวอย่างตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) ดังนี้

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ด้านธุรกิจการเงิน
Financial Key Risk Indicators

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ที่ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน
Non-Financial Key Risk Indicators

อัตรา NPLs

ความต่อเนื่อง

ในการให้บริการลูกค้า

L/D Ratio

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

Value at Risk

ชื่อเสียงและภาพลักษณ์
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8.3 การบรหิารความเสีย่งด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 
ในปี 2562 ธนาคารยังคงเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจาก

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ท่ามกลางการแข่งขัน 
ที่รุนแรงภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ต้นทุนด�าเนินงาน 
ของธนาคารเพิ่มขึ้น ธนาคารจึงมุ ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 
บริการด้าน Digital Banking ให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น มีการ
จัดตั้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Digital Banking เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการด้าน Digital Banking เพิ่มขีดความสามารถการให้
บรกิารของแอปพลเิคชนั MyMoเปิดตวัศนูย์วจิยั GSB Research 
Center เพือ่สนบัสนุนข้อมลูข่าวสารและผลงานวจิยัเชงิเศรษฐกจิ 
ธุรกิจ เศรษฐกิจฐานราก และโครงการ Data Virtualization 
รองรับการวิเคราะห์ Big Data สนับสนุนนวัตกรรมบริการ
ทางการเงินรูปแบบใหม่ พร้อมตั้งคณะกรรมการความมั่นคง
ปลอดภยัสารสนเทศ และคณะกรรมการบรหิารการเปลีย่นแปลง 
(Change Management Committee)สร้างความเช่ือม่ันให้แก่
ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรของธนาคาร 

8.4 การบรหิารความเสีย่งด้านตลาด (Market Risk) 
จากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบ้ียและความผันผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต ่างประเทศ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของราคาตราสารในตลาดเงินและตลาดทุนที่มี 
ผลกระทบทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร 
โดยในปี 2562 เศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากประเด็นสงคราม
ทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ภาพรวมเศรษฐกิจ 
ของไทยจงึชะลอตัวลง ปรมิาณส่งออกสนิค้าและบรกิารขยายตวั
ต�่ากว่าที่ประเมินไว้ ภาระหน้ีสินครัวเรือนที่เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ 

คณะกรรมการนโยบายการเงนิปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง 
2 ครั้งสู่ระดับร้อยละ 1.25 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ธนาคารจึง
บริหารพอร์ตการลงทุนอย่างรอบคอบ เพ่ือควบคุมความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และติดตามสถานะ
การลงทุนและบริหารความเสี่ยงด้านตลาดอย่างใกล้ชิด

8.5 การบรหิารความเสีย่งด้านสภาพคล่อง 
 (Liquidity Risk) 
ปี 2562 สภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 

ปรบัตวัขึน้จากการขยายตวัของเงนิฝาก และตัว๋แลกเงนิ (B/E) 
ด้านสินเชื่อมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย เนื่องจากเศรษฐกิจ 
ชะลอตั ว ก� า ลั งซื้ อลดลงในขณะที่ หนี้ ครั ว เรื อนสู ง ข้ึน 
โดยในช่วงครึ่งปีหลัง สินเชื่อภาครัฐปรับตัวข้ึนจากการลงทุน 
ในโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และ 
มาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยธนาคารได ้ 
สนับสนุนสินเช่ือแก่ภาครัฐ เช่น โครงการสินเชื่อประชารัฐ 
สร้างไทย รวมถึงเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ เงินฝาก 
เผื่อเรียกพิเศษระยะเวลา 5 เดือน 8 เดือน และ 11 เดือน  
เงินฝากเผ่ือเรียกออมบุญและประจ�าออมบุญ 12 เดือน  
สลากออมสินพิเศษอายุ 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี รวมถึง 
ออกหุ้นกู้ อายุ 5 - 7 ปี เพื่อให้มีโครงสร้างสินทรัพย์และ 
หนี้สินท่ีเหมาะสม สามารถบริหารต้นทุนและความเสี่ยงได้ดี  
มีสภาพคล่อง และสามารถควบคุมระดับความเสี่ยงด้าน 
สภาพคล่องให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

ธนาคารออมสิน
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8.6 การบรหิารความเสีย่งด้านเครดติ (Credit Risk)
ธนาคารได ้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให ้สินเชื่อและ 

บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้เหมาะสม และเป็นระบบ 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อสนับสนุนการเติบโต 
ของสินเช่ือและเงินลงทุนอย่างมีคุณภาพ มีการติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตให้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ผ่านการก�าหนดนโยบายบริหาร เช่น นโยบายสินเชื่อธุรกิจ 
สินเชื่อรายย่อย นโยบายการจัดชั้นและกันเงินส�ารอง นโยบาย
และหลักเกณฑ์ขั้นต�่าในการพิจารณาความเสี่ยงของบัตรเครดิต
และสินเชื่อบัตรเงินสด ก�าหนดอ�านาจการทบทวนและต่ออายุ
วงเงินสินเชื่อธุรกิจ การตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน (Check & 
Balance) ก�าหนดเกณฑ์พิจารณาความสามารถในการช�าระหนี้ 
การทบทวนเพดานเงนิให้สินเชือ่ภาคธุรกจิ (Industry Limit) ฯลฯ 
และการด�าเนินงานอีกมากมายที่ช่วยให้ความเส่ียงอยู่ในเกณฑ์
ที่ยอมรับได้

8.7 การบรหิารความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร
 (Operational Risk)
ในปี 2562 ธนาคารมกีารเตรียมความพร้อมในการรบัมอื 

กบัภยัพบัิตแิละภยัคกุคามท่ีอาจจะเกดิข้ึน โดยทดสอบแผนความ
ต่อเน่ืองทางธรุกจิ (BCP) และทดสอบแผนกูร้ะบบงานกรณฉีกุเฉนิ 
(DRP) โดยวธิใีนวงกว้าง (Bank Wide) ซึง่ด�าเนนิการทดสอบ 
ทกุแผนพร้อมกนัและมผู้ีบรหิารระดบัสงูเข้าร่วมทดสอบ เพือ่ให้
มั่นใจได้ว่าธนาคารสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องแม้ใน 
ภาวะวกิฤต 

ความเสี่ยงด ้านปฏิบั ติการของธนาคารมีแนวโน ้ม 
เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะการทุจริตจากบุคคล
ภายนอก เช่น กลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงานธนาคาร
ออมสิน โทรศพัท์หลอกลวงขอข้อมลูเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน 
รหัส OTP และรหัสเข้าใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) 
การขโมยหรือคัดลอกข ้อมูลบัตรเดบิตและบัตรเครดิต 
เพื่อโอนเงินและท�ารายการซื้อสินค้า ฯลฯ ส่งผลกระทบ 
ต่อธนาคารทั้งด้านตัวเงินและภาพลักษณ์ ธนาคารจึงมุ่งเน้น 
การให้ความรูแ้ละค�าแนะน�าแก่ลกูค้าเพือ่ความปลอดภัยและเพ่ิม
ความระมัดระวังในการใช้บริการทุกประเภท พร้อมกับพัฒนา

ระบบให ้ปลอดภัยเพื่อลดระดับความเสี่ยงและรับมือกับ
สถานการณ์ไม่คาดคดิ มกีารก�าหนดฝ่ายงานด้าน IT Security 
ดแูลความเสีย่งด้านภยัคกุคามทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ทดสอบ
ระบบงานอย่างเข้มงวดเป็นประจ�าทุกปี โดยทุกหน่วยงานต้อง
ประเมนิ ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม�่าเสมอในทุกประเด็นของธุรกิจเพื่อให้เกิดนวัตกรรม 
ทางการด�าเนินงานท่ีปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้วางใจ 
ของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

8.8 การบรหิารความเสีย่งด้านความเพยีงพอ
 ของเงนิกองทนุ (Capital Adequacy Risk)  
ธนาคารด�ารงเงนิกองทนุไม่ต�า่กว่าหลกัเกณฑ์การก�ากบัดูแล

เงินกองทุนส�าหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ค�านวณความเพียงพอของเงินกองทุน 
ตามหลักเกณฑ์ Basel II หลัก Pillar I โดยใช้วิธีดังนี้ 

  • Standardized Approach “SA”
  ส�าหรับความเสี่ยงด้านเครดิต
  • Standardized Approach “SA”
  ส�าหรับความเสี่ยงด้านตลาด
  • Basic Indicator Approach “BIA”
  ส�าหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

โดยธนาคารได้ตดิตาม วเิคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน
ท่ีอาจส่งผลต่อฐานะเงินกองทุน รายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ อย่างสม�่าเสมอ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 ธนาคารมี BIS Ratio ร้อยละ 15.52 สูงกว่า 
เกณฑ์ขั้นต�่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดไว้ให้ไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ 8.5 เป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 13.97 
สูงกว่าเกณฑ์ข้ันต�่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดไว้ให้ 
ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 4.25 ซึง่เงินกองทุนส่วนใหญ่มาจากก�าไรสะสม 
ขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงส่วนใหญ่มาจากด้านเครดิตซึ่งเป ็น 
ธุรกรรมหลักของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังค�านึงถึง 
การทดสอบปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อระดับเงินกองทุน 
กรณีมีปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัยเกิดขึ้นพร้อมกัน (Portfolio View 
of Risk) รวมถึงก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการหากพบว่า 
เงินกองทุนมีแนวโน้มลดลงต�่ากว่าระดับที่ยอมรับได้

ธนาคารมีการคาดการณ์และเตรียมแผนรับมือความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ไว้อย่างรอบคอบ 

สำาหรับตั้งรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้ยุทธศาสตร์การดำาเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืน 

ทั้งในด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ 

Government Savings Bank

93

SUSTAINABILITY REPORT 2019



9. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน คือหัวใจส�าคัญของการด�าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงควบคุมและตรวจสอบการด�าเนิน
งานต่าง ๆ  ในองค์กร ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

9.1  โครงสร้างการบรหิารของกลุม่ตรวจสอบ
แบ่งส่วนงานออกเป็น 4 ฝ่าย 1 ส่วน 18 หน่วยงาน 

ประกอบด้วย ฝ่ายตรวจสอบภายใน สายสาขา 1 - 6  
ฝ่ายตรวจสอบภายในส�านักงานใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และฝ่ายตรวจสอบพิเศษ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยมีผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบ (รธส.ตส.) 
เป็นผู ้ บังคับบัญชา ต้องรายงานผลปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ต่อคณะกรรมการฯ และผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบ
ให้ราบรื่นและมีประสิทธิผล

9.2 กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
 และกฎบตัรกลุม่ตรวจสอบ
จัดท�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและหรือเสนอ 

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
บริหารและปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน มีขอบเขตภารกิจ 
ในงานบรกิารเพ่ือให้ความเชือ่มัน่ ให้ค�าปรกึษา และกระบวนการ
อื่น ๆ ท่ีช่วยให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีระบบ  
และมีประสิทธิภาพ

9.3 ขอบเขตอ�านาจในการตรวจสอบ
จั ดสรรทรัพยากร และขอรับความร ่ วมมื อจาก 

ฝ่ายบรหิาร  บุคลากรทีเ่กีย่วข้อง เพือ่สามารถเข้าถงึข้อมลูบคุคล 
เอกสารหลกัฐาน และทรัพย์สนิ สามารถตรวจสอบเพือ่รบัทราบ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตรวจสอบ 
จะเป็นผู้ประเมินและให้ค�าปรึกษาในเร่ืองการก�าหนดนโยบาย 
วิธีปฏิบัติงาน แต่จะไม่มีอ�านาจเห็นชอบเก่ียวกับรายงาน 
ทางการเงิน หรือบังคับให้พนักงานและลูกจ้างของธนาคาร 
กระท�าการใด ๆ โดยไม่มีค�าสั่งอนุญาต

9.4 ความรบัผดิชอบและภาระหน้าทีข่องกลุม่ตรวจสอบ
จัดท�ากฎบัตรการตรวจสอบภายในเสนอต่อผู้อ�านวยการ

ธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
เผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบ และสอบทานความเหมาะสม 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตรวจสอบความน่าเชื่อถือในข้อมูลส�าคัญ
ของธนาคาร รวมถงึข้อมลูความขดัแย้งต่าง ๆ  ประสานการก�ากบั
ดูแลติดตามการควบคุมในแต่ละประเด็นพร้อมกับรายงาน 
แนวโน้มการปฏบัิติงาน ข้อเทจ็จริงและความเสีย่งทีส่่งผลกระทบ 

รวมถึงประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
เสนอข้อมูลความก้าวหน้า ให้ค�าปรึกษาแก่ผู ้บริหารและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้อ�านวยการธนาคาร

9.5 มาตรฐานการปฏิบตังิานตรวจสอบ
ผูต้รวจสอบภายในปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล

โดยปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International 
Standards for the Professional Practice of Internal  
Auditing) ซึ่งก�าหนดโดย The Institute of Internal  
Auditors (IIA) คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ
รฐัวสิาหกจิ ฉบบัปรบัปรงุปี 2555 ของส�านกังานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง รวมถึงประกาศ 
และแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

9.6 แนวทางปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรอบคอบ
 อย่างผูป้ระกอบวชิาชพี
ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ 

ด้วยแนวทางดังนี้
  • พจิารณาขอบเขตของงานทีจ่�าเป็นตามวตัถปุระสงค์
  • พจิารณาความซบัซ้อน สาระส�าคญั และประเดน็ 

 ส�าคัญของกิจกรรมที่ตรวจสอบ
  • ดูความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหาร

ความเสี่ยง การควบคุม และก�ากับดูแล
  • ประเมินโอกาสผิดพลาด ความผิดปกติ และการ

ไม่ปฏิบัติตามสาระส�าคัญ
  • พจิารณาต้นทนุการตรวจสอบเมือ่เปรยีบเทยีบกบั

ประโยชน์ที่จะได้รับ
  • ใช้คอมพิวเตอร์และเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  

เป็นเครื่องมือช่วย

9.7 การฝึกอบรมและการพฒันาผู้ตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบก�าหนดแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในเป็น 
ลายลักษณ์อักษรและติดตามการปฏิบัติอย ่างต ่อเนื่อง  
กิจกรรมพัฒนา เช่น การปฐมนิเทศ หลังจากนั้น ฝึกอบรม 
พัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ 

สแกนเพื่ออ่านข้อมูลประเด็น
เรื่อง การควบคุม

และการตรวจสอบภายใน
โดยละเอียดเพิ่มเติม

ธนาคารออมสิน

94

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2562



9.8 การวดัผลและดชันีการวดัผลงาน
กลุ่มตรวจสอบควรก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล

ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างการท�างานและหน้าที่ 
ซึ่งอาจแตกต่างกันตามความเหมาะสมและนโยบายกลุ ่ม 
ในแต่ละปี โดยให้ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ความมั่นคงขององค์กร 
กระบวนการภายใน และการเรียนรู้และเติบโต 

9.9 การเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์
หากความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมได้รับผลกระทบ 

ผูต้รวจสอบภายในต้องเปิดเผยรายละเอยีดนัน้ต่อผูบ้รหิารสงูสดุ
และรายงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ  
ผู ้อ�านวยการธนาคาร ผู ้บริหารหน่วยรับตรวจ เป็นต้น  
ต้องเป ิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
ในทุกกรณี

9.10 การจดัจ้างและปฏบิตังิานตรวจสอบ
 ร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญภายนอก
ผู้ให้บริการจากภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในต้องไม่มีความรับผิดชอบในการบริหารงาน 
ของธนาคาร

9.11 ผลด�าเนินงานของกลุม่ตรวจสอบ ปี 2562
 ข้อมลู ณ วนัที ่16 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
  • การตรวจสอบหน่วยงาน รวม 1,299 หน่วยงาน
  • การตรวจสอบกระบวนการโครงการ
  ระบบงาน รวม 66 รายงาน  
  • โครงการ Upgrade Composite Rating

สรุปผลความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในภาพรวม
(ก่อนและหลังอบรม)

มาก
ที่สุด

ปานก
ลาง

35.24

49.10

มาก
36.75

39.55

(หน่วย : ร้อยละ)

ก่อนอบรม

หลังอบรม

23.73

10.92

3.72 0.31

0.58

0.12

น้อ
ยมาก

น้อ
ยที่สุด

จดัอบรมให้ผูจั้ดการศนูย์ สงักดัศนูย์ควบคมุและบรหิารหนี้ 
ศนูย์อนมุตัสินิเชือ่รายย่อย ศนูย์สนิเชือ่ธุรกจิลกูค้า SMEs 1 - 18 
และผู้ช่วยผู้จัดการสาขาสงักดัธนาคารออมสนิสาขาภาค 1 - 18 
เพ่ือให้บุคลากรระดับผู้บริหารเห็นถึงความส�าคัญ สร้างความรู้
ความเข้าใจเรื่องการควบคุมภายใน และวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับผู้รับการตรวจ 
มีพนักงานเข้าอบรม 1,343 คน จากแผนทีต่ัง้ไว้ 1,061 คน 
เกนิกว่าเป้าหมาย282 คน โดยใช้การประเมินด้วยแบบสอบถาม
ความรู ้ความคดิเหน็เกีย่วกบัการฝึกอบรม และข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
1,258 คน มีผู้ตอบแบบประเมินผล1,190 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 94.59

ส�าหรับพนักงาน Train the Trainer ได้มีการถ่ายทอด 
ความรู ้ต ่อให ้พนักงานและลูกจ ้างในสาขาส ่วนที่ เหลือ 
1,065 สาขา 18 ศูนย์อนุมัติสินเชื่อรายย่อย 80 ศูนย์ควบคุม
และบริหารหนี้เขต 72 ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs และ 
23 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเขตหน่วยวิเคราะห์สินเชื่อ คิดเป็น 
ร้อยละ 100 ของสาขาท้ังหมดมีพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงาน
สาขารับการถ่ายทอดความรู้ต่อจากพนักงานตัวแทนสาขา 
12,749 คน พนักงานตัวแทน Train the Trainer ของสาขา 
จ�านวน 1,258 คน และพนักงานตรวจสอบภายในภูมิภาค 
จ�านวน 85 คน ดงันัน้ พนักงานและลกูจ้างสงักดัธนาคารออมสิน 
ภาค 1 - 18 ได้รับความรู้จากโครงการนี้ทั้งสิ้น 14,007 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
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การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ 
และขยายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อสร้างและส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า 
ด้วยช่องทางและการบริการที่เหมาะสม  

203-1 I 203-2  

เป้าหมายระยะยาวด้านความย่ังยืน ปี 2562 - 2566

เป็นธนาคารที่มีนวัตกรรมทางการเงินที่ล�้าสมัย มีการ
พัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ บริการบน Digital Platform ที่
เชือ่มโยงเข้าด้วยกนั ก่อเกดิเป็นระบบนเิวศทางธรุกจิ (Business 
Ecosystem) พร้อมกบัปรบัปรงุการบรหิารจดัการภายในองค์กร
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

เป้าหมายปี 2562:

1.  พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ และส่งมอบ 
ในรูปแบบดิจิทัล 

2. ร่วมกบัพนัธมติรสร้างโมเดลธรุกจิบน Digital Platform 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs Startup

สรุปผลดำาเนินงาน ปี 2562

พัฒนาฟีเจอร์ใหม่
บนแอปพลิเคชัน MyMo
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากขึ้น 

ร่วมมือกับพันธมิตรสร้าง

Digital Platform ใหม่

ให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์

แบบ Contactless

ขยายการให้บริการ
เครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service)

พัฒนาการสร้าง
ความผูกพันของลูกค้า 

(Loyalty Program)

ผ่านการรับคะแนน
ใน GSB Money
(Point System)

ธนาคารออมสิน
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การพัฒนาและยกระดับสู่การเป็น Digital Banking

เทคโนโลยีดิจิทัลท�าให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไปจากเดิม ทุกผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางให้บริการของธนาคารจึง 
ยกระดบัสูโ่ลกยคุดจิทัิล เพือ่ความสะดวกรวดเร็วของลกูค้าในการท�าธรุกรรม และบรกิารอืน่ ๆ ท่ีตอบโจทย์ความต้องการ เพือ่ก้าวสู่ 
การเป็น Digital Banking อย่างสมบูรณ์

8%
ส่วนแบ่งทางการตลาดของ MyMo

70%
จำานวนลูกค้าที่ใช้งาน

พัฒนา
Digital Life 
Solution

พัฒนา
Digital
Channel

พัฒนา 
Loyalty Program 
ลูกค้า

DIGITAL LIFE  PLATFORM
• Innovation Process & System
 เพื่อรองรับการเข้าสู่ Digital Banking 

 (Digital Transformation) 

• พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่
 ร่วมกับพันธมิตร FinTech
 / Venture Capital 
 ลงทุนเพิ่ม 800 ล้านบาท 

 และสร้างแพลตฟอร์มร่วมกับพาร์ตเนอร์

BUSINESS ECOSYSTEM
• Smart Campus
 เชื่อมโยงทุกแพลตฟอร์มสำาหรับ  

 มหาวิทยาลัย ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo

• My Merchant
 แพลตฟอร์มเชื่อมโยงลูกค้ากับร้านค้า

• My Wallet
 แพลตฟอร์มที่ช่วยให้การใช้จ่าย

 สะดวกขึ้น ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo

• My Fund
 แพลตฟอร์มซื้อขายหน่วยลงทุน

 ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo

• Credit OK
 แพลตฟอร์มอนุมัติสินเชื่อผู้รับเหมา

 เครือ SCG

Digital Branch
พัฒนารูปแบบการให้บริการของสาขาในรูปแบบ 

Digital Life Solution & Flagship 5 แห่ง 

และเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในแอปพลิเคชัน MyMo 

รถโมบาย
ปรับรูปแบบของรถให้ครบวงจร เป็นทั้ง

Sales & Service Delivery 50 คัน

พัฒนาระบบ SUMO
พัฒนาให้เป็น Mobile Teller

แอปพลิเคชัน
• การยื่นพิจารณาสินเชื่อออนไลน์ 

(Pre-Screening & Approve Online)

• Chatbot บริการลูกค้า

• บัญชีออนไลน์ผ่านมือถือ (ACMO ME)

GSB Money
เฟส 1: สะสมแต้มผ่าน MyMo

เฟส 2: สะสมแต้มผ่านผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
SMEs Startup ผ่านโซเชียลมีเดีย

FINANCIAL

พัฒนา Digital Banking ให้รองรับ Business Ecosystem

NON-FINANCIAL

Savings Investment Insurance

Shopping Dining Travel

Education

PaymentLoan

Entertain
ment
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41+45+14+O27+48+25+O14+47+39+O
สัดส่วนการทำาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ทำาที่สาขา

ทำาที่เครื่องบริการ

ด้วยตนเอง

ใช้ Mobile Banking

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

14%   

41%
 

 

 

45

%

25

%  
 

27%
 

 

 48%

39
%

  

                 14%  

 

47%
1. พัฒนารูปแบบธุรกิจและช่องทางให้บริการยุคดิจิทัล 

ธนาคารมกีารพฒันาผลติภณัฑ์และนวตักรรมใหม่ ๆ  เพือ่
ส่งมอบบริการทางการเงินและอื่น ๆ ที่ช่วยสร้างความสะดวก
รวดเรว็ให้แก่ลกูค้า ทีส่�าคญัคอืความปลอดภยัสงูสดุในการใช้งาน 

1.1 แอปพลเิคชนั MyMo Mobile Banking
 ณ สิ้นปี 2562 มีผู้สมัครใช้งานแล้ว 7.9 ล้านราย นี่คือ
หนึ่งในนวัตกรรมยุคดิจิทัลที่ส่งมอบบริการให้เทียบเท่า
เสมือนใช้บริการ ณ สาขาของธนาคาร ตอบโจทย์บริการ 
ทางการเงินในทุกความต้องการของช่วงชีวิต (MyMo  
My Life) อาท ิฝากเงนิ ช�าระเงนิ กูเ้งนิ การลงทนุ ประกนั  
สลากออมสิน ฯลฯ 

ธนาคารออมสิน
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MyMo Digital Platform 

MyMo…My Card
ถอนเงินสดจากตู้ ATM โดยไม่ต้องใช้บัตร

MyMo Pay
ซื้อสบาย สะดวกทุกการรับจ่ายด้วย QR Code

My Agent
ฝากถอนเงินสดด้วย QR Code ผ่าน MyMo ที่ 7-11  

Digital Salak
หน่วยละ 20 บาท (เริ่ม 20 ต.ค. 2562)  

I Insurance
ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ  

I Fund
ซื้อกองทุน LTF/RMF  

i-Investment My Fund
ซื้อขายหลักทรัพย์ ASL

i-Savings
เงินฝากไม่มีสมุด

I Loan
สินเชื่อออนไลน์ Suksan on MyMo 

i-Insurance
เพิ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัย/ชีวิต

ธนาคารให้ความสำาคัญในการขยายบริการทางการเงินให้ทั่วถึงผ่านรูปแบบต่าง ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ 

บริการผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และเครื่องทำาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงบริการได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล 

1.2 ผลติภัณฑ์ GSB Credit Card
 ขยายเพิ่มขึ้นเป็น 478,987 บัตร ส่วนด้าน Payment มีร้านค้า QR Payment ของธนาคารกว่า 307,877 ร้าน นอกจากนี้
ธนาคารยังให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบ Contactless รองรับทุกความต้องการของลูกค้าในการท�าธุรกรรม เพียงใช้บัตร 
แตะที่เครื่องรับบัตร

1.3 ขยายการให้บรกิารเครือ่งบรกิารอเิลก็ทรอนกิส์ (Self Service) 
 ดูแลให้พร้อมใช้งานบริเวณหน้าสาขาของธนาคารและสถานที่อื่น ๆ ข้อมูลปี 2562 แบ่งเป็น

หน้าสาขาธนาคาร

991 เครื่อง
ATM สถานที่อื่น ๆ

5,242 เครื่อง

เครื่อง Self Service จ�านวนเครื่อง ATM 
ณ เดือนธันวาคม 2562

เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ADM Recycle)

บนพื้นที่เกาะ

32 แห่ง

พื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

7 แห่ง
ใน 7 อำาเภอ

ที่ไม่มีสถาบันการเงิน

ให้บริการ

บนพื้นที่ภูเขา

100 แห่ง

Government Savings Bank

99

SUSTAINABILITY REPORT 2019



2. ร่วมกับพันธมิตรสร้างโมเดลธุรกิจ

 บน Digital Platform

ธนาคารร่วมมือกับภาคธุรกิจที่หลากหลายเพื่อร่วมกัน
สร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ คือหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ช่วย
สร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งทั้งอุตสาหกรรม เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและลูกค้าทุกกลุ่ม

2.1  สร้าง Digital Platform เชื่อมโยงความต้องการ
ของลูกค้าเข้ากับบริการของธนาคาร

 ร่วมกับพันธมิตร กลุ่มธุรกิจ FinTech / Venture Capital 
เพือ่พฒันาผลติภณัฑ์และช่องทางให้บรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

2.2 ด�าเนนิธรุกจิหลกัทรพัย์ร่วมกบั บล.เอเอสแอล (ASL) 
 โดยลงทนุถอืหุน้ในสดัส่วน 25% เพือ่ขยายธรุกจิและเพิม่
ช่องทางซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน Platform ของธนาคาร 
ส�าหรับลูกค้ารายย่อย รายใหญ่ และลูกค้าสถาบัน 

2.3 พฒันา Loyalty Program ร่วมกบัพนัธมติรทางธรุกจิ 
 สร้าง CRM ก�าหนดเงินสกุล GSB Money หรือ GSB 
Point ขึน้มาเพือ่เป็นเคร่ืองมอืรกัษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้า 

ร่วมมือกับพันธมิตรสร้าง Digital Platform เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ

VC for New Business / Digital Business Banking Agent

*ร่วมลงทุนแล้วกว่า 400 ล้านบาท

อนุมัติการลงทุน > 25 ราย  วงเงิน 570 ล้านบาท*

Deal in pipeline 28 ราย วงเงิน 1,440 ล้านบาท

> 220,000 จุด

(Point System) สามารถเปิดใช้งานและรับคะแนนสะสม
จากการท�าธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน MyMo และ 
Redeem ได้ทุกผลิตภัณฑ์ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่

https://www.gsb.or.th/Mymo/Gsb-Money.aspx

ธนาคารออมสิน
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3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ

 SMEs Startup 

ธนาคารให้ความรู ้ทางธุรกิจเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ 
รายย่อยให้ก้าวไกล เป็นหนึง่ในรากฐานของการพฒันาเศรษฐกจิ 
ที่มั่นคง โดยปลูกฝังตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็น Mass  
SMEs และ National Startup เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ 
SMEs Startup อย่างครบวงจรผ่านการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
และโครงการต่าง ๆ  เช่น สนิเช่ือ Smart Loan สนบัสนนุ SMEs 
Startup ผ่านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร สินเชื่อ GSB SMEs 
Startup ส�าหรบัผูป้ระกอบการที่เริ่มท�าธุรกิจไม่เกิน 3 ปี วงเงิน
สูงสุด 10 ล้านบาท สินเชื่อโครงการ “GSB สุดยอด SMEs 
Startup ตัวจริง” อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 2 ปี ส�าหรับ 
ผู้ประกอบการที่ผ่านเข้ารอบ 100 ทีม จากการประกวดตั้งแต่ 
ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน สินเชื่อ SMEs Startup สนับสนุน 
ผูป้ระกอบธรุกจิท่ีเริม่ต้นกจิการ (เริม่วนัที ่30 มนีาคม พ.ศ. 2559) 
ยอดอนุมัติสะสม 2,460 ราย เป็นเงิน 6,889 ล้านบาท

• เดือนมีนาคม 2559 - ธันวาคม 2561

 อนุมัติ 1,480 ราย

 ยอดเงิน 4,871 ล้านบาท
• ปี 2562 อนุมัติ 980 ราย

 ยอดเงิน 2,018 ล้านบาท
• อนุมัติสะสม 2,460 ราย

 ยอดเงิน 6,889 ล้านบาท

ผลดำาเนินงาน Smart Loan 

สินเชื่อ 
SMEs
Startup

แอปพลิเคชัน 
GSB Smart 
SMEs

** ข้อมูลจากฝ่ายบริหารข้อมูลลูกค้า

• ยื่นขอสินเชื่อ 536 ราย
• อนุมัติสินเชื่อ 81 ราย

Smart Start Idea by GSB Startup ปี 2561 ปี 2562

จ�านวนมหาวิทยาลัย 28 45

จ�านวนผลงาน 1,060 2,215

จ�านวนนักศึกษา 2,839 3,671

นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมและโครงการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs Startup ประกอบด้วย

  • Innovation Club by GSB Startup ธนาคาร
ได้จัดตั้ง Co-Working Space ในมหาวิทยาลัย เพื่อ
สนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีเริ่มสนใจธุรกิจให้มีพื้นที่
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และสร้างเครอืข่ายธุรกจิสูก่ารเป็น 
ผูป้ระกอบการ SMEs Startup ในอนาคต โดยปี 2562 
ได้จัดตั้งไปแล้ว 20 แห่ง

  • Smart Start Idea by GSB Startup กระตุ้น
ไอเดียสร้างสรรค์เพ่ือสร้างผลงานนวัตกรรม โดย
ธนาคารได้ตั้งโจทย์ผ่านเฟซบุ๊ก GSB SMEs Startup 
ให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด จากนั้นส่งผลงาน
ชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัยเข ้าชิงรางวัลระดับ
ประเทศเพื่อรับทุนการศึกษาจากธนาคาร 

  • GSB Startup University Model: Idea to 
Prototype พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับ
สถาบันการศกึษา (GSB Startup University Model: 
Idea to Prototype) โดยร่วมมอืกับส�านกังานนวตักรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สร้างผู้ประกอบการใน
สถาบันการศึกษาผ่านกิจกรรมแข่งขัน Startup 
ระดับประเทศ (Startup Thailand League) มอบเงิน
สนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ และบริการต้นแบบ 
(Prototype) ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 50 ทีม 
จาก 20 มหาวิทยาลัย

  • Smart Startup Company by GSB Startup 
ธนาคารสนับสนุนเงินทุนและองค์ความรู ้ในการ
ด�าเนินธุรกิจให้นักศึกษาที่มีผลิตภัณฑ์สินค้าและ
บริการต้นแบบ และมุ่งมั่นที่จะเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อน�า
ไปต่อยอดเป็นธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน โดยปี 2562 
สนับสนุน 14 กิจการ จาก 6 มหาวิทยาลัย

Government Savings Bank

101

SUSTAINABILITY REPORT 2019



  • ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน ร่วมมือกับสถาบัน 
อุดมศึกษาและนักศึกษา ลงพื้นที่ท�ากิจกรรม 
เสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน พัฒนา 
ศักยภาพกลุ ่มองค์กรชุมชนเพื่อก้าวสู ่การเป็น 
ผู้ประกอบการ SMEs Startup ในอนาคต 

  • Grooming ให้ความรู้เร่ืองการด�าเนินธุรกิจท่ี
เตบิโตและยัง่ยนืแก่ลกูค้าผูป้ระกอบการ SMEs และ 
SMEs Startup พันธมิตร ลูกค้าทั่วไป รวมถึงอบรม
การวิเคราะห์สินเช่ือธุรกิจให้พนักงาน เพื่อสามารถ
ต่อยอดให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs 
Startup ของธนาคารต่อไป

ครั้งที่ ช่วงเวลา (ปี 2562) จังหวัด
ผู้เข้าอมรม 

(ราย)

1 กุมภาพันธ์ นครปฐม 200

2 เมษายน ปทุมธานี 54

3 พฤษภาคม นนทบุรี 42

4 สิงหาคม อุบลราชธานี 621

5 สิงหาคม - กันยายน ระยอง 593

6 กันยายน กรุงเทพฯ 550

7 ตุลาคม เชียงใหม่ 403

การอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่นักศึกษา
ผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup

  • กิจกรรม GSB SMEs Startup Showcase & 
Best Shop จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด 
“GSB Journey to Success” บอกเล่าเส้นทางความ 
ส�าเร็จในการสร้างนักธุรกิจรุ ่นใหม่และสนับสนุน 
ผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup รายใหม่  
ผ่านความร่วมมือระหว่างธนาคาร และมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

  • กิจกรรม GSB “Together, We’re Strong” 
หอการค้ารวมพลงัออมสนิยกระดบั SMEs ไทย และ 
GSB Together, We’re Strong Golf Tournament  
สร ้างความสัมพันธ ์ระหว ่างธนาคารกับกลุ ่ม 
ผู้ประกอบการ SMEs และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อ 
สนับสนุนการเข ้าถึงแหล่งเงินทุนและยกระดับ 
ผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup ให ้
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศได้อย่างยั่งยืน ก้าวสู่ยุค 5.0

  • โครงการประกวด GSB สดุยอด SMEs Startup 
ตัวจริง ด�าเนินงานต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี 2556 เพ่ือ 
สนับสนุนให้เยาวชนได้สร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจที ่
โดดเด่น สร้างโอกาสสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่  
โดยนับต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นมา มีผู้สนใจสมัคร 
เข้าร่วมโครงการทัว่ประเทศกว่า 7,155 ทมี ผูเ้ข้าร่วม 
กว่า 15,231 คน และมีผู้สนใจติดตามโครงการ 
มากกว่า 109,500 คน ส�าหรับปี 2562 โครงการ 
ประกวดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “BIG BOOM WOW  
ท�าได้เลย ท�าได้เร็ว ท�าได้จริง” ค้นหาสุดยอด SMEs 
Startup ด้านแนวคิดธุรกิจ (Idea) ต้นแบบธุรกิจ 
(Prototype) และธุรกิจที่ท�าจริง ขายจริง มีรายได้
เกดิข้ึนแล้ว (Product) มคีวามโดดเด่นด้านนวตักรรม 
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นไปได้ในเชิง
ธรุกจิ เป็นส่วนหนึง่ของการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิอย่าง
ยั่งยืนร่วมมือกับพันธมิตร 

อบรมให้ความรู้ทางธุรกิจ

แก่ผู้ประกอบการ

SMEs Startup

2,737 คน
รวมผู้เข้าอบรมทั้งหมด

5,200 คน
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ทุกกิจกรรมและโครงการที่ธนาคารจัดขึ้น สร้างการต่อยอดและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย

แต่สิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลที่สุดคือ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

นอกจากส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตแล้ว ยังส่งผลดีต่อรากฐานของเศรษฐกิจด้วย

SMES
Startup

Loan
VC

Grooming
*นักศึกษาจากโครงการ

ยุวพัฒน�รักษ�ถิ�น

Call Center 1115 | www.gsb.or.th | SMEs Call Center 0 2299 8899

ลูกค�าภายนอก

Innovation
Club

Smart 
Idea

Smart 
Company

Idea to
Prototype

GSB Startup Academy
สร�างผู�ประกอบการในรั้วมหาว�ทยาลัย

ลูกค�าภายในธนาคาร

ลูกค�ากลุ�มฐานราก

ลูกค�ากลุ�มบุคคล

ลูกค�า SMEs

โครงการประกวด GSB สุดยอด

SMEs Startup ตัวจร�ง

หน�วยงานพันธมิตร

ลูกค�า Walk In
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การพัฒนาความเข้มแข็งแก่ประชาชนฐานราก
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

413-1

เป้าหมายระยะยาวด้านความย่ังยืน ปี 2562 - 2566

มุ่งเน้นการเป็นธนาคารเพ่ือสังคมที่ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึง
ถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล บริหารจัดการภารกิจ
ด้านสังคมและนโยบายรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุม 
ความเสี่ยงได้ ผนวกความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในทุก 
กระบวนการทางธรุกจิ จนพฒันาเป็นส่วนหนึง่ของขีดความสามารถ 
ขององค์กร

เป้าหมายปี 2562:

 • ระดับดัชนีคุณภาพชีวิตของเศรษฐกิจฐานราก GLI: 
GSB Quality of Grassroots Life Index) เพิ่มขึ้นจาก 
ปีก่อนและไม่น้อยกว่า 0.8 ในปี 2566 (ระดับคุณภาพ
ชีวิตสูง = 0.67 - 1.00) 
 • กลุม่ประชาชนฐานรากเข้าถงึแหล่งเงนิทุนปีละไม่ต�า่กว่า 
780,000 ราย   
 • ความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการตามนโยบายรัฐได้
ตามแผน ร้อยละ 100 

ความเข้มแข็งของประชาชน คือการที่ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างเพียงพอ ปกติสุข  
ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ที่น�ามาพัฒนาต่อยอดในอาชีพที่ท�าได้ ธนาคารจึงเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนและ
สังคมผ่านการด�าเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับประชาชนฐานรากอย่างแท้จริง

สรุปผลดำาเนินงาน ปี 2562

ภาพรวมดัชนีคุณภาพชีวิต
ประชาชนฐานรากของประเทศไทยปี 2562

มีค่าเท่ากับ 0.689 
สอดคล้องกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ

สร้างความรู้ทางการเงิน
(Financial Literacy) 

พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ

มากกว่า 200,000 คน

สร้างช่องทางตลาดและส่งเสริมการขาย
• จัดตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์

 รักประชาชน

• ตลาดนัดประชารัฐออมสินทั่วถิ่นไทย 

 มีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 2,000 ร้านค้า 
• สนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย

 443,122 ราย 
 มูลค่ากว่า 32,500 ล้านบาท 

ธนาคารออมสิน
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1.  จดัโครงสร้าง และกระบวนการบริหารจดัการภารกจิด้านสังคม 

 และนโยบายรฐัด้วย Social Banking

ยกระดับสาขาสู่การเป็นศูนย์พัฒนาสู่ความยั่งยืน (Social Branch)

ศูนย์ที่ปรึกษา

ทางการเงิน

ศูนย์พัฒนา

อาชีพ

ศูนย์แสดง

สินค้าชุมชน

ศูนย์รักษา

พยาบาลเบื้องต้น

ศูนย์แก้ ไข

หนี้นอกระบบ

Street

Food

Smart

Homestay

เป้าหมาย 100 สาขา 77 จังหวัด ในปี 2563

ยกระดับศูนย์สินเชื่อธุรกิจ SMEs 82 แห่ง
ทั่วประเทศ สู่การเป็น

Financial

Logistic Center

แนะนำาสถานที่

ท่องเที่ยว

ชุมชน

นวัตวิถี

ช่วยสร้าง

ความรู้

ศูนย์ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

Business Networking

SMEs Lending / Venture Capital

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

Business Matching

GSB Supporting

ศูนย์สนับสนุนข้อมูล SMEs

ช่วยสร้าง

ตลาด

สร้างโอกาส

เข้าถึง

แหล่งทุน

ศูนย์กลางส่งเสริม
พัฒนา SMEs
เพื่อความยั่งยืน

 23 สาขา
สายกิจการสาขา 3

 17 สาขา
สายกิจการสาขา 2

 25 สาขา
สายกิจการสาขา 4

 19 สาขา
สายกิจการสาขา 5

 1 สาขา
สายกิจการสาขา 1

 15 สาขา
สายกิจการสาขา 6

หนี้สินลดลง

รายได้เพิ่มขึ้น

ออมเงินได้มากขึ้น

คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ธนาคารได้ปรบัรปูแบบของสาขาให้เป็นธนาคารเพือ่สงัคม 
(Social Banking) เพือ่เป็นศนูย์พฒันาเศรษฐกจิฐานรากสู่ความ
ยั่งยืน (Sustainable Banking Center) ดังนี้

 - ปรับปรุงสาขาตามรูปแบบ Social Banking
 และ Financial Logistic Center
 - ปรับบทบาทและพัฒนาพนักงานให้เป็นที่ปรึกษา
 ทางการเงิน

 - ปรับปรุงกระบวนการ
 - วัดผลและประเมินผลสาขาเชิงสังคม
  - บริหารพอร์ตด้านสังคม
 - สร้างเครือข่ายบริการธนาคารชุมชน
 (Banking Agent) 
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กลไก 3 สร้าง

2. พัฒนาความเข้มแข็งแก่ประชาชน เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจฐานราก 
 ผ่านโครงการและการดําเนินงานที่กระจายโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิต

ธนาคารมกีารพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและธุรกจิ Startup 
ให้เข้มแขง็ สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงด้วยการ
ยกระดับศักยภาพของผู ้ประกอบการรายย่อย เพิ่มโอกาส 
การเข้าถึงบริการทางการเงินให้ครอบคลุมผ่านสินเชื่อต่าง ๆ 
ลดความเหลือ่มล�า้และปัญหาเงนิกู้นอกระบบ สร้างคณุภาพชวิีต
และความมั่นคงทางสังคม ระบบเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุน
ชุมชนให้ดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อมตามแนวทาง Sustainable 
Development Goals (SDGs) 

ยกระดบัคณุภาพชวีติตามนโยบายรฐัผ่าน “กลไก 3 สร้าง” 
เป้าหมายระยะยาวคือ การสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงิน 
แก่ลูกค้าฐานราก เพื่อสามารถบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล 
และเข้าใจสทิธหิน้าทีข่องผูใ้ช้บรกิาร สามารถบรหิารจดัการหนีส้นิ 
รู้เท่าทันภัยทางการเงิน ฯลฯ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางการเงินที่ดี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับธนาคาร  
ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน  
โดยกลไก 3 สร้างประกอบด้วย สร้างความรู้และอาชพี สร้างตลาด 
และรายได้ สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

สร้างความรู้/อาชีพ สร้างตลาด/รายได้
สร้างโอกาส

เข้าถึงแหล่งเงินทุน

สร้างความรู้ 
Financial Literacy
172,108 คน
• โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

 48 สถาบัน 21,050 ราย

• ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

 56 มหาวิทยาลัย 411 ชุมชน

• ชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู

• รายการ GSB Street Food 

 เปลี่ยนชีวิต เข้าร่วม 425 ทีม

สร้างรายได ้

กว่า 26 ล้านบาท
•  จัดตลาดนัด 2,027 ร้านค้า
 - ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์

  รักษ์ประชาชน

 - ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ตลาดนัด

  ประชารัฐออมสินทั่วถิ่นไทย

 - GSB Street Food 

 - ออมสินส่งสุขสู่รายย่อย

• ร่วมกับ Airbnb 

 ยกระดับโฮมสเตย์ ไทย

 เพิ่มรายได้ให้การท่องเที่ยว

 ชุมชน 29 แห่ง

สนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย
443,122 คน
มูลค่ากว่า 32,500 ล้านบาท

สร้างประวัติ

ทางการเงิน

ผ่าน Payment 

Gateway

เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
•  สินเชื่อ Street Food • สินเชื่อโฮมสเตย์

•  สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ • วินมอเตอร์ ไซค์ 

 ฯลฯ

ธนาคารออมสิน
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สร้างความรู้และอาชีพ

 - การให้ความรูท้างการเงนิ (Financial Literacy) 
  ประจ�าปี 2562 สร้างภูมิคุ้มกันด้วยความรู้และการ

บริหารจัดการด้านการเงินด้วยหลักสูตรเนื้อหา การ
บริหารจดัการการเงนิส่วนบคุคล สร้างความเข้าใจให้
ตระหนักถึงความส�าคัญของการวางแผนทางการเงิน 
ครอบคลุมทุกมิติของการใช้เงิน ผ่านความรู้พื้นฐาน 
7 ข้อต้องรู้ ประกอบด้วย

   • รู้พอเพียง เพือ่ประมาณการการใช้จ่ายอย่าง 
 มสีต ิเหมาะกบัฐานะ

   • รู ้ออม ให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองท้ัง 
  ปัจจุบันและอนาคต

   • รู้จัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้เห็น 
  ภาพรวมและควบคุมได้ดี

   • รู้หนี้สิน ท้ังด้านบวกและลบ และเป็นหนี้ 
  ให้ได้ประโยชน์มากกว่าโทษ

   • รู ้พร้อมก่อนเป็นหนี้ เพื่อเตรียมตัวและ 
 จัดการความเสี่ยงได้

   • รู้เทคนิคการปลดหนี้ เพื่อมีเป้าหมายและ 
 จัดการได้ส�าเร็จ

   • รู้ภัยทางการเงิน เพื่อป้องกันและเท่าทันภัย 
 อยู่เสมอ

   นอกจากน้ียังมีหลักสูตรความรู้ทางการเงินแก่ 
ผูป้ระกอบการ Street Food (Financial Literacy Plus) 
เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ Street Food โดย
ในปี 2562 ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 2,200 ราย ผลลัพธ์
ที่คาดหวังคือ การมีความรู้ที่ดีขึ้นและสามารถจัดท�า 
บัญชรีายรับ-รายจ่ายได้ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 10 ซึง่ธนาคาร 
สามารถด�าเนินการได้มากกว่าเป้าหมาย โดยมีกลุ่ม 
ลกูค้าเข้าร่วมอบรม 2,437 ราย และจากการประเมนิ 
ผลก่อนและหลังอบรม (Pre-test & Post-test)  
ร้อยละ 95.33 มีการพัฒนาความรู้ดีข้ึน สามารถ 
จดัท�าบัญชีรายรบั-รายจ่ายครวัเรอืนได้ถงึ 251 บญัชี  
พร ้อมกับได ้รับการพัฒนาและยกระดับอาชีพ  
Street Food จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ผ่าน 3 หลกัสตูรหลกั คอื การท�าแผนธรุกจิทีด่ ีการใช้ 
ระบบ IT เข้ามาช่วยท�าตลาดออนไลน์ การน�า 
นวัตกรรมมาใช้ออกแบบและคัดเลือกวัตถุดิบเพ่ือ 
สร้างบรรจุภัณฑ์สินค้าที่สะดวกต่อการขนส่งและ 
โดนใจผู้บริโภค

 - โครงการความร่วมมอืกบั SBFIC เพือ่เสรมิสร้าง 
  ความเข้มแข็งและพัฒนาระบบการให้ความรู้ทาง 
   การเงนิในประเทศไทย ความร่วมมอืระหว่างธนาคาร  

มูลนิธิธนาคารออมสินแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ 
เยอรมนี (Sparkassenstiftung) และส�านักงาน 
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) พัฒนาหลักสูตรและ 
เครื่องมือให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนระดับ 
ฐานราก โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อ 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่ง 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) และธนาคาร 
ออมสิน มีระยะเวลาด�าเนนิโครงการ 8 ปี แบ่งเป็น  
ระยะเริม่ต้น (2 ปี) วางแนวทางด�าเนนิโครงการตัง้แต่ 
ช่วงเดอืนสงิหาคม 2560 ถงึกรกฎาคม 2562 จากนัน้ 
ขยายการด�าเนินโครงการระยะหลักที่ 1 (3 ปี)  
ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2562 ถงึกรกฎาคม 2565 แล้ว 
จึงพิจารณาระยะหลักที่ 2 (3 ปี) ต่อไป ผลลัพธ์ 
ท่ีคาดหวังของโครงการคือ ขีดความสามารถทาง 
การเงินของลกูค้าฐานรากฯ ทีเ่พ่ิมขึน้ มกีารใช้โครงการ 
ธนาคารโรงเรียนเป็นแพลตฟอร์มส�าหรับจัดอบรม 
ให้ความรู้ทางการเงิน ออกแบบเครื่องมือฝึกอบรม 
ให้เหมาะกบัช่วงอายขุองนักเรียน โดยใช้รูปแบบของ 
เกมการออม เชือ่มโยงกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีด้านการ 
ให้ความรู้ทางการเงิน และสร้างความสัมพันธ์อันดี 
กับพันธมิตรโครงการ 

ผูบ้ริหารธนาคารออมสนิและเจ้าหน้าทีส่�านกังานเศรษฐกจิการคลงั 

เดนิทางไปศกึษาดงูาน ณ ประเทศจอร์เจยี เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2562 
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  - โครงการมหาวทิยาลยัประชาชน ธนาคารร่วมมอื 
กบัสถาบนัอดุมศกึษา 48 สถาบนั สร้างเครอืข่ายจดัท�า 
หลักสูตรการอบรมให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ภายใต้แนวคิด “ความรู้สู่อาชีพ พร้อมเงินทุน” เพื่อ 
พฒันาความรูค้วามสามารถและน�าทกัษะไปประกอบ 
อาชีพ สร้างรายได้เล้ียงตนเองและครอบครัวได้ 
อย่างย่ังยืน ผลักดันการแก้ไขปัญหาความยากจน  
ยกระดับรายได้และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ  
รองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตร 
สวสัดกิารแห่งรัฐ โดยในปี 2562 มผีูเ้ข้าอบรมจ�านวน  
21,050 ราย

สถาบันการศึกษาเข้าร่วม

โครงการ 56 แห่ง 
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

411 ชุมชน
ผู้ประกอบการมี Productivity 

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 

ปี 2562 

ผลดำาเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

  - โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “พัฒนา 
ความรู้ เสรมิภมูปัิญญา สร้างคณุค่าเศรษฐกจิชมุชน” 
หนึ่งในยุทธศาสตร์ของธนาคารเพื่อส่งเสริมนโยบาย
ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม 
สอดคล้องกับนโยบายรฐับาลในการฟ้ืนฟแูละเผยแพร่
ภมูปัิญญาท้องถิน่ แก้ปัญหาเศรษฐกจิในระดบัฐานราก
แก่กลุม่ผูป้ระกอบการและวสิาหกจิชมุชนทัว่ประเทศ 
โดยน�าองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมท่ีทนัสมยัจากไอเดีย
ของนกัศกึษารุ่นใหม่มาพัฒนาคณุภาพผลติภณัฑ์และ 
บรกิารในท้องถ่ินให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด  
สร้างความมัน่คงในอาชพีและรายได้อย่างยัง่ยืน

ธนาคารออมสิน
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  - GSB Street Food เปล่ียนชีวิต (กล้าคิด  
ชีวิตเปลี่ยน) ธนาคารเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุน 
ผู ้ประกอบการสตรีทฟู ้ดมานานกว ่า 19 ป ี
ผ่านโครงการธนาคารประชาชน และได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส�านักงาน
เศรษฐกจิการคลงั (สศค.) ส�านกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันอาหาร 
(NFI) และส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) หรือ CEA และสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ
รายย่อยที่ขายอาหารริมทาง (Street Food) โดยในปี 
2562 ได้จัดประกวดร้านค้าริมทางผ่านแนวคิด 
“พฒันาสตรทีฟู้ด 4 มติ”ิ หรอื “4D Upgrade Street 
Food”ซึ่งต้องมีดีทั้งรสชาติและหน้าตาของอาหาร 
โดยมีร้านค้าเข้าร่วม 411 ทีม โดยแนวคิด 4D 
Upgrade Street Food ประกอบด้วย

4D Upgrade Street Food

Food ด้านอาหาร วัตถุดิบและส่วนผสมที่ดีเลิศ 

มาพร้อมการปรุงที่มีมิติน่าสนใจ

Innovation ด้านนวัตกรรม นำานวัตกรรม

มาช่วยปรับปรุงอาหาร

Design ด้านการออกแบบ สร้างสรรค์หน้าตา

ของอาหารให้น่าสนใจ

Marketing มุมมองด้านการตลาดที่แปลกใหม่

นำาระบบ

 QR Code มาใช้

ในการรับ-จ่ายเงิน

การดำาเนินงาน
โครงการ GSB Street Food

by GSB 

ให้สินเชื่อ

แก่ผู้ประกอบการ

เพื่อปรับปรุง

หรือขยายกิจการ

การให้ความรู้ทางการเงิน

และการให้ความรู้ที่เกี่ยวขอ้ง

สำาหรับการพัฒนาอาชีพของ

ผู้ประกอบการ Street Food

ช่วยพัฒนา

และสร้างโอกาส

ทางการขาย

ไปสู่ตลาดโลก

จัดงาน 

“ตลาดกล้าเริ่ม”

เพิ่มช่องทางการตลาด

ปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณพื้นที่ค้าขาย

เพื่อสุขอนามัยที่ดี

นำาลูกค้า 7 ร้าน

ไปออกบูธที่งาน

THAI MARKET SQUARE

@HAUPTWACHE

FRANKFURT AM MAIN

ประเทศเยอรมนี

นำาลูกค้าจำานวน 5 ร้าน

ไปจัดแสดงที่งาน 

Beijing Expo 2019

ประเทศจีน
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สร้างตลาด/สร้างรายได้

  - “O2O-Village Grocery sponsored by GSB” 
  พัฒนาช่องทางการขาย สนับสนุนร้านค้าชุมชน 

แพลตฟอร์มทีช่่วยให้ร้านค้าชมุชนหรือโชห่วย ร้านค้า 
สินค้าโอท็อป และร้านค้าอื่น ๆ ในชุมชนสามารถ
รบัค�าสัง่ซือ้ขายในลกัษณะ Online to Offline (สนิค้า 
จากร้านออนไลน์ถึงร้านค้าชุมชน) และ Offline to  
Online (สินค้าจากชุมชนสู่ร้านค้าออนไลน์) ผ่าน 
แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เพ่ือให ้
ผู้ซื้อและผู้ขายสั่งซื้อสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว มีระบบ 
บริหารจัดการสินค้าในการขายท่ีครบวงจร โดย
ธนาคารให้การสนับสนุนบริการด้านการเงิน เพ่ือ
รองรบัการช�าระเงนิได้หลายรปูแบบผ่านโมบายแบงกิง้ 
บัตรเดบิต บัตรเครดิต และ e-Wallet รวมถึงให ้
สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ

สินค้า สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการชุมชน 
ในระดบัฐานรากและ SMEs เสรมิสร้างความสมัพนัธ์ 
อนัดรีะหว่างธนาคาร ชมุชน หน่วยงานภาครฐั เอกชน  
และองค์กรสาธารณกุศล โดยในปี 2562 มีลูกค้า 
ของธนาคารร่วมออกร้านทั้งหมด 2,027 ร้าน มียอด 
จ�าหน่ายกว่า 26,229,310.00 บาท 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
https://www.gsb.or.th/news-events/press-releases/ 

2561/Oct/PrGSBO2O-Village-Grocery.aspx

  - กระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยตลาด 
ขายสนิค้า ตลาดนดัประชารฐัสชีมพ ูตลาดนดัประชารฐั 
วายุภักษ์รักประชาชน ตลาดนัดประชารัฐออมสิน 
ทั่วถิ่นไทย จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อสร้างตลาด  
กระจายรายได้ เพิ่มจุดค้าขายทั้งออฟไลน์และ 
ออนไลน์ จัดพื้นที่ให้ผู ้ค้ารายย่อยทั่วประเทศได้ 
ค้าขายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่งเสริมช่องทางจ�าหน่าย 

  - ร่วมกบั Airbnb ยกระดบัโฮมสเตย์ไทย เพิม่
รายได้ให้การท่องเทีย่วชมุชน Airbnb ธรุกจิให้บริการ
ที่พักในท้องถิ่น และธนาคารออมสิน มีวิสัยทัศน์ 
เดียวกันในการใช้ดิจิทัลเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ
ธุรกิจ จึงร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการโฮมสเตย์
ท้องถิ่นของไทย โดยเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ในระบบท่ีดีขึ้น เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริการ
ผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ
เชื่อมโยงกับ Airbnb ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระดับโลก 
โดย Airbnb และธนาคารได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ
ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ท้องถิ่น 29 กลุ่มที่เข้าร่วม 
โครงการ GSB Smart Homestay 2018 ความร่วมมอื 
ครั้งนี้ท�าให้เห็นว่า โฮมสเตย์ท้องถิ่นมีส่วนส�าคัญ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและชุมชน 
ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
มาก ผู้ประกอบการสามารถมีบทบาทเป็นผู้เผยแพร่ 
ความรู ้วถิชีาวบ้าน ภมูปัิญญาท้องถิน่ ประเพณ ีและ 
ศิลปวัฒนธรรมไทยไปสู่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได ้
น�าไปสู่การท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไป
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SCAN
2

GSB Merchant

Mobile
Banking

  - GSB Happy Market ส่งเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจฐานราก โดยสนับสนุนด้านการเงิน 
ให้แก่ประชาชนฐานราก ผู้ประกอบการรายย่อย 
พ่อค้า แม่ค้า ให้สามารถบริหารกิจการได้อย่างมี 
คณุภาพ และขยายโอกาสการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิ 
ลดปัญหาการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ นอกจากนี้ 
ยงัช่วยยกระดบัการใช้บรกิารทางการเงนิ ส่งเสรมิให้ 
ลูกค้าร่วมสร้างประสบการณ์สังคมไร้เงินสดผ่าน 
แอปพลิเคชัน MyMo

สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

  - สร้างประวตัทิางการเงนิทีด่ใีห้ประชาชน ส่งเสรมิ
การใช้บริการ QR Code Payment Gateway 
ผ่าน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน GSB Pay และ 
MyMo Pay ธนาคารพฒันาแอปพลิเคชนัเพือ่รองรบั 
QR Code มาตรฐานประเทศไทยได้ส�าเรจ็ทกุฟังก์ชนั
การใช้งานเป็นรายแรก ผ่าน GSB Pay แอปพลเิคชนั 
โดยผู้ใช้สามารถเลือกช�าระเงินผ่านบัตรเดบิตหรือ
บัตรเครดิตที่ผูกไว้ได้ทุกธนาคาร หรือจะเลือกช�าระ
จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่าน Mobile Banking 
ของทุกธนาคาร โดยพัฒนาเช่ือมต่อกับพร้อมเพย์ 
(PromptPay) ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าและร้านค้า 

SCAN

Customer

1 
Debit Card Credit Card

รวม 302,082 ร้านค้า  เพิ่มจากปี 2561 ถึง 139,576 ร้านค้า

สถิติจำานวนการใช้งาน 
QR Payment ปี 2562

GSB PAY Merchant

76,586 ร้านค้า 
MyMo Pay

222,461 ร้านค้า
QR สาธุ

3,035 แห่ง

เพ่ิมช่องทางและโอกาสการขายสินค้า สร้างความ
มั่นใจให ้กับผู ้ที่จะยื่นขอสินเชื่อ โดยมีประวัติ 
ทางการเงนิทีบ่นัทกึไว้ ซึง่ผูใ้ช้งานสามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังได้ นอกจากนี้ยังมี  MyMo Pay บรกิาร
ช�าระเงินอเิลก็ทรอนกิส์ ตอบโจทย์แนวคดิของธนาคาร
แห่งประเทศไทยและนโยบายภาครัฐที่ต ้องการ 
น�าประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
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  - สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน
ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เมื่อมีประวัติทางการเงินที่ดี 
ประชาชนจะสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน 
ในระบบได้ ลดปัญหาการพึ่งพาเงินกู ้นอกระบบ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฐานราก โดย
ธนาคารมีบริการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือกลุ่มลูกค้า
ฐานราก ดังนี้ 

   • สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ส�าหรับ
ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีรายได้ประจ�า หรือผู้ที่
ไม่ได้ประกอบอาชีพแต่มีความต้ังใจจะประกอบ
อาชีพอิสระรายย่อย เพื่อใช้เป็นเงินทุน โดยให้กู้
ได้ตามความจ�าเป็นและความสามารถในการ
ช�าระคืน วงเงินไม่เกินรายละ 200,000 บาท 
ระยะเวลาช�าระคืนสูงสุดไม่เกิน 8 ปี (96 งวด) 
ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม สามารถใช้บุคคล  
หลักทรพัย์ และบรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรม 
ขนาดย่อม (บสย.) ค�้าประกันได้ 

   
   • สินเชื่อธุรกิจห้องแถว ส�าหรับผู้ประกอบ

ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจ
บริการ ฯลฯ ที่จ�าเป็นต้องใช้ทุนสูงขึ้น เพื่อใช้เป็น
เงนิทุนหมนุเวยีนระยะสัน้ เงนิกูส้งูสดุ 3,000,000 
บาท (ภายใต้สินเชื่อ Street Food) ระยะเวลา 
ผ่อนช�าระคืนสูงสุด 10 ปี สามารถใช้บุคคล  
หลักทรพัย์ และบรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรม 
ขนาดย่อม (บสย.) ค�า้ประกนัได้

 
   • สินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติ 

ส�าหรับบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ประสบ 
ภยัพบิตั ิเช่น อทุกภยั วาตภยั แผ่นดนิไหว ภยัแล้ง 
ภยัหนาว วงเงนิกูส้งูสดุ 50,000 บาท ระยะเวลา 
ผ่อนช�าระคืนสูงสุด 5 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ 
เป็นธรรม สามารถใช้บุคคล หลักทรัพย์ และ 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) ค�้าประกันได้ 

   • สนิเชือ่บตัรเงนิสด People Card บัตรกดเงินสด 
ส�าหรบัลกูค้ารายย่อยท่ีมรีายได้ 7,000 บาทขึน้ไป 
วงเงินสูงสุด 30,000 บาท ปีที่ผ่านมาได้มีการ 
จดัท�าโครงการให้สนิเชือ่บตัรเงนิสด People Card  
กับกลุ่มลูกค้า Pre-Selection เพื่อให้ลูกค้าได้รับ 
สินเชื่อสะดวกขึ้น

   นอกจากนีธ้นาคารยงัมสีนิเชือ่อืน่ ๆ  เพ่ือช่วยเหลอื 
ประชาชน อาทิ สินเชื่อประชาชนสุขใจ สินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน (ผ่านหน่วยงาน) สนิเชือ่ 
Street Food สินเชื่อ QR รายวัน สินเชื่อธุรกิจ 
แฟรนไชส์ สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู ้สูงวัย สินเชื่อ 
ออมสุขใจ สินเชื่อรายได้ประจ�า (มีค่าตอบแทน)  
สินเชื่อรายได้ประจ�า (ไม่มีค่าตอบแทน)

ลดปัญหาการพึ่งพา
เงินกู้นอกระบบ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนฐานราก
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3.  ยกระดับกลุ่มลูกค้าฐานราก

 ให้มีอาชีพและรายได้

โดยแบ่งเป็น กลุม่ลกูค้าทีย่งัไม่ใช้บรกิารทางการเงนิของ
ธนาคาร (Unserved) กับกลุ่มลูกค้าที่ยังขาดศักยภาพ
การใช้บริการทางการเงินของธนาคาร (Underserved) 

ในปี 2562 กระทรวงการคลังมอบนโยบายให้ธนาคาร 
ช่วยเหลือประชาชนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นหนี้ 
นอกระบบ ให้สามารถแก้ไขปัญหาและใช้บริการทางการเงิน 
ในระบบได้ โดยมีจ�านวนประมาณ 1.3 ล้านราย มีภาระหนี ้
เป็นเงิน 67,837 ล้านบาท ทั้งที่ลงทะเบียนกับธนาคารและ
สถาบันการเงนิแห่งอืน่ ซึง่ถอืเป็นกลุม่ประชาชนทีย่งัไม่ใช้บริการ
ทางการเงินของธนาคาร (Unserved) และกลุ่มประชาชนที่ขาด
ศักยภาพและคุณสมบัติการใช้บริการทางการเงินของธนาคาร  
(Underserved) ได้แก่ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ�านวน  
11.4 ล้านคน ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายพัฒนายกระดับรายได้เพ่ือ 
หลุดพ้นจากความยากจน ผ่านการด�าเนินงาน ดังนี้

3.1 โครงการคลินิกสุขภาพการเงิน
ให้ค�าแนะน�าปรึกษาแก่ลูกค้า Underserved เพื่อรับทราบ

สถานะทางการเงนิของตนเอง และน�าไปสูก่ารปรบัปรงุ วางแผน
การใช้จ่ายให้ดียิ่งข้ึน แนะน�าการเข้าถึงบริการทางการเงินที่
เหมาะสมของธนาคาร  โดยเป้าหมายปี 2562 คอืการให้บรกิาร 
กลุ ่มลูกหนี้นอกระบบ และผู ้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่ีแจ้ง 
ความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ

3.2 โครงการช่างประชารัฐ
โครงการเพ่ือพัฒนาความรู้ เสริมทักษะอาชีพให้ผู้มีบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐจ�านวน 5,000 ราย ซึ่งสามารถน�าไปประกอบ
อาชีพได้จริง มีรายได้เพ่ิมขึ้น จ�านวน 500 ราย สนับสนุน 
ช่องทางสร้างรายได้และหาตลาดแรงงาน โดยการส่งรายชื่อ 
ช่างทีส่นใจรบังานผ่านแอปพลเิคชนั Xarapat ร้านช่างประชารฐั 
รวมถึงบริษัทเอกชนอื่น ๆ ที่ให้บริการ เพื่อลงทะเบียนเป็น 
ผู้ให้บริการหรือลูกมือช่างอาชีพ

Database ฐานข้อมูลผู้มีบัตร 
สวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรช่าง ปี 2561

อบรมให้ความรู้ 
เสริมทักษะด้านต่าง ๆ

รับสมัคร และคัดเลือกช่าง
ที่มีคุณสมบัติ

ประเมินความรู้
ผู้ผ่านการอบรม

ก�าหนดหลักสูตรให้เหมาะสม
และตรงความต้องการ

จัดท�าฐานข้อมูล
ทะเบียนรายชื่อ

1

4

2

5

3

6
เรียนแล้วสามารถนำาไปใช้ได้จริง ช่วยให้เข้าถึง
บริการทางการเงินในระบบได้ เช่น สินเชื่อ ประกันชีวิต ฯลฯ

ขั้นตอนในโครงการช่างประชารัฐ

413-1
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  • สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
  เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

 ส�าหรับแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจากการประกอบอาชีพ 
หรือการอุปโภคบริโภค โดยต้องไม่เป็นการรีไฟแนนซ์  
หนี้ในระบบ วงเงินกู ้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท 
(ระยะเวลาช�าระไม่เกิน 5 ปี) อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 
1 ต่อเดือน

3.3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

  • สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน 

 ระยะเวลาโครงการสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  
โดยต้องไม่เป็นการรีไฟแนนซ์หนี้ในระบบ วงเงินกู้ไม่เกิน 
รายละ 50,000 บาท (ระยะเวลาช�าระไม่เกิน 5 ปี) อตัรา 
ดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน มีการชดเชย 
ความเสียหายกรณีเกิด NPLs จากรัฐบาล และไม่ค�านวณ 
รวม NPLs เพ่ือประเมินผล ตามบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลในการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

  • สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนส�าหรับ
  ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 เพือ่ใช้เป็นทุนประกอบอาชพี โดยใช้ บสย. ค�า้ประกนัทุกราย  
วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท (ระยะเวลาช�าระ 
ไม่เกิน 5 ปี) อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน 

วงเงินโครงการ:

15,000 ล้านบาท 
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่ประกอบอาชีพ

และจำาเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน

วงเงินโครงการ:

5,000 ล้านบาท 
กลุ่มเป้าหมาย

ลูกค้า Unserved

& Underserved และประชาชนที่มี

หนี้นอกระบบ

วงเงินโครงการ:

5,000 ล้านบาท 
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้มีรายได้น้อย

ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เพราะต้องการให้คุณภาพชีวิตของกลุ่มลูกค้าฐานรากดีขึ้นตามลำาดับและบริบทชีวิต ทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคาร

จึงถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับลักษณะและปัญหาของกลุ่มลูกค้าฐานราก เพื่อช่วยแก้ปัญหา

ผ่อนหนักให้เป็นเบา และนำาไปสู่สุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
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4. สนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายรัฐ  

เพือ่ยกระดบัการมคีณุภาพชวีติท่ีด ีเพิม่ศกัยภาพการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุแก่กลุม่ผูม้บัีตรสวสัดกิารแห่งรฐั กลุม่ลกูหนีน้อกระบบ 
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และประชาชนรายย่อย

ผลดำาเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐที่สำาคัญในปี 2562

สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจในโครงการสินเชื่อประชารัฐสร้างไทย (เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562)

- สินเชื่อ SMEs ยั่งยืน
 วงเงิน 20,000 ล้านบาท 

 อนุมัติสะสม 1,071 ราย

 เป็นเงิน 1,559.78 ล้านบาท

โครงการ SMEs Startup 
- สินเชื่อ SMEs Startup สนับสนุน

 ผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจ (เริ่มต้นตั้งแต่ 30 มี.ค. 2559) 

 ยอดอนุมัติสะสม 2,460 ราย

 เป็นเงิน 6,889 ล้านบาท

- Venture Capital การลงทุนเพื่อส่งเสริม

 ผู้ประกอบการ SMEs v (เริ่มต้นตั้งแต่ 29 ธ.ค. 2558)

 ยอดร่วมลงทุนสะสม 29 ราย

 เป็นเงิน 599 ล้านบาท

โครงการ Transformation Loan
เสริมแกร่ง (เริ่มให้สินเชื่อผ่าน 19 ธนาคาร ตั้งแต่ 29 มี.ค. 2561)

ยอดอนุมัติสะสม  5,012.79 ล้านบาท

สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ ไขปัญหา
หนี้นอกระบบ (เริ่มต้นตั้งแต่ 17 ธ.ค. 2561)

- สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 
 ยอดอนุมัติสะสม 14,993 ราย

 เป็นเงิน 697.64 ล้านบาท

- สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนส�าหรับ
 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 ยอดอนุมัติสะสม 10,154 ราย

 เป็นเงิน 443.05 ล้านบาท

สินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทย
(เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562)

ยอดอนุมัติสะสม 1,923 ราย

เป็นเงิน 3,496.78 ล้านบาท

- สินเชื่อ SMEs คล่องตัว
 วงเงิน 20,000 ล้านบาท 

 อนุมัติสะสม 1,664 ราย

 เป็นเงิน 1,581.71 ล้านบาท

- สินเชื่อบัญชีเดียว 
 วงเงิน 10,000 ล้านบาท 

 อนุมัติสะสม 59 ราย

 เป็นเงิน 106.35 ล้านบาท

ค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนฐานรากท่ีเป็นลูกค้าธนาคารออมสินอยู่ท่ี 0.6860 โดยมีคุณภาพในเรื่องรายได้  
เงินทุน เงินออม และอาชีพที่ดีขึ้นเล็กน้อยจากนโยบายการช่วยเหลือและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของธนาคารออมสินผ่านกลไก  
3 สร้าง โดยยังต้องพัฒนาคุณภาพด้านสังคมและสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ดัชนีคุณภาพชีวิตประชาชนฐานรากที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสิน ปี 2562 

ด้านเศรษฐกิจ

0.6118
ด้านสังคม

0.6338
ด้านสภาพแวดล้อม

0.8124

ค่าเฉลี่ย

โดยรวม

0.6860
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การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้รองรับและสนับสนุนธุรกิจในยุคดิจิทัล และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าหมายปี 2562

1.  พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศในการปรบัปรงุโครงสร้าง
และกระบวนการให้เป็นอัตโนมัติ มีความปลอดภัย 
น่าเชื่อถือ เพื่อรองรับการเป็น Digital Banking 

2.  สร้างวฒันธรรมองค์กรสู ่Digital Banking (Data Driven 
& Innovation) 

สรุปผลดำาเนินงาน ปี 2562

เตรียมความพร้อม

ของอุปกรณ์

เพื่อรองรับการ

ปรับปรุงสาขา ปรับปรุงประสิทธิภาพ FAX Server

ลดค่าใช้จ่ายการสืบค้นข้อมูลเครดิต

พัฒนาระบบงาน 

รองรับนโยบาย 

National e-Payment

ตามมาตรฐาน ISO

จัดหา API Management
สำาหรับการให้บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้

• บริการส่ง SMS (IB, CIB, MyMo) 

• รับฝากเงิน (Counter Service) 

• ชำาระค่างวดสินเชื่อ (Counter Service)

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

Data Virtualization 

จัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจ

และเศรษฐกิจฐานราก

สนับสนุนฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ด้วยระบบ My Point Mobile HR Performance 

รายบุคคล ใน MEMo (Modern Employee on Mobile)

จัดหาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ระบบ CBS เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริการลูกค้าและ

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

พัฒนาระบบงานรองรับมาตรฐาน

รายงานทางการเงินฉบับใหม่ (IFRS9)

ใช้บริการ Private 

Cloud ทดแทนระบบ

คอมพิวเตอร์ของ 

ERP-FIS/HRIS

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

ความปลอดภัย ตรวจรับรองมาตรฐาน 

ISO/IEC 27001:2013 สำาหรับระบบงานสำาคัญ

Digital Virtual Agent

นำาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

มาใช้แทนพนักงาน Help Desk 

สนับสนุนการปรับปรุง

สภาพแวดล้อม

ให้เป็น Digital

Workplace

พัฒนาระบบงาน

เพื่อรองรับนโยบาย

Digital Identity ทั้ง

ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

เป้าหมายระยะยาวปี 2562 - 2566

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และยกระดับมาตรฐานการบรหิาร
จัดการองค์กร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการเปล่ียนแปลง
ในยุคดิจิทัล

 102-11 I 102-30 I 102-33 I 201-2 I 203-1 | 203-2 I 407-1 | 414-2 I 416-1 I 418-1
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1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเป็น Digital Banking

IT Infrastructure

Culture IT Change
HR 

Change

ธนาคารมุ่งเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือ
ประยกุต์ใช้เครือ่งมอืและเทคโนโลยดีจิทิลัเข้ามาในกระบวนการ
ท�างาน พร้อมกับพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม 
รวมถงึเขา้ใจในธรุกจิและสภาพแวดลอ้มการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิลั 
ในการแข่งขัน พร้อมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยและช่วย 
ลดความเสี่ยงของระบบงานเพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital Banking  
ที่มีประสิทธิภาพ โดยต้ังเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้ได้ 90% ของธุรกรรมทั้งหมด

กำากับดูแล บริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 38500:2015

ดูแลทั้งด้านประโยชน์ 

ความเสี่ยง และทรัพยากร

จัดซื้อจัดจ้าง พัฒนา ทดสอบ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ
โดยติดตามและรายงานผลสมำ่าเสมอ

ข้อมูลลูกค้าปลอดภัยและเป็นส่วนตัว
ตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ Payment Card Industry

Data Security Standard: PCI DSS และระเบียบของธนาคาร

ธรรมาภิบาลข้อมูลของธนาคาร (Data Governance)
กำาหนดนโยบายและกฎเกณฑ์การใช้ข้อมูลอย่างมีกระบวนการ  
เพื่อการนำาข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ

กรอบการบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สอดคล้องตามมาตรฐาน 

ISO31000: 2018

และนโยบายความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ สอดคล้องตาม

มาตรฐาน ISO27001: 2015 

เพื่อรักษาความลับ

ของระบบงานและข้อมูล

ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

และความพร้อมใช้งานของระบบ

IT Infrastructure & Security
ยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านสารสนเทศ วางโครงสร้างพื้นฐานที่มีเสถียรภาพ ดังนี้

IT Standard
เพิ่มความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ 
และการใช้งานบัตรเครดิต

Data Center
ศูนย์คอมพิวเตอร์มาตรฐาน รองรับ Digital 
Workplace เต็มรูปแบบ

IT Security
ตรวจสอบภยัคกุคามด้านไอทด้ีวยระบบ SSL 
Visibility และความปลอดภัยในการเข้าเว็บ
ด้วย Web Isolation

IT Infrastructure
- บริหารจัดการข้อมูลทุกรูปแบบด้วยระบบ Cloud Based
- เชื่อมโยงเครือข่ายด้วยระบบ New CBS
- สร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจผ่านการเชื่อมต่อด้วย APIs
- จัดการสถิติทางธุรกรรมด้วย Blockchain
- น�าระบบ RPA (Robotic Process Automation) หรือระบบ 
 อัตโนมัติของคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยพนักงาน
- ใช้ Outsourcing ในงานด้านสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

IT & Innovation Working Team
พัฒนาระบบสารสนเทศและน�านวัตกรรมมาใช้
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธุรกิจและทีมงาน

Government Savings Bank
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Data Driven & Innovation

New Digital Workplace
อาคารสำานกัสารสนเทศแห่งใหม่ของธนาคารทีอ่อกแบบภายใต้แนวคิด Digital Workplace 

บรรยากาศผ่อนคลายและทันสมัย ออกแบบพื้นท่ีให้เหมาะกับลักษณะการทำางานท่ี 

หลากหลาย อาทิ นั่งทำางานแบบส่วนตัว ทำางานเป็นทีม การประชุมหารือ หรือทำากิจกรรม  

Workshop ฯลฯ พร้อมโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ปล๊ักไฟและสัญญาณอนิเทอร์เนต็ทกุจดุ ใช้ระบบ

ติดต่อสื่อสารด้วยเสียงและข้อความผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแทนการใช้โทรศัพท์

ตั้งโต๊ะ มีการ Sharing Resource หรือใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านอุปกรณ์สำานักงาน 

แบบ Multifunction ทั้งการพิมพ์ ถ่ายสำาเนา หรือการสแกน ทั้งหมดผ่านระบบ Wi-Fi

พื้นที่และสิ่งแวดล้อมของการทำางาน คือหัวใจสำาคัญในการสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตอบโจทย์

ผู้บริโภคยุคดิจิทัล ธนาคารจึงปรับเปลี่ยนพื้นที่การทำางานให้ทันสมัย เข้ากับโลกยุคดิจิทัล

รวมถึงพื้นที่ของสาขาที่เน้นให้ลูกค้าสะดวกสบาย ทั้งบรรยากาศและสิ่งอำานวยความสะดวก

HRD & Data Driven Culture

Data Analytic Skill
สร้าง Data Analytic Boot Camp

Data Driven Day
ขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลในองค์กร

Data Innovation Division
เพิ่มส่วนงานนวัตกรรมข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

GSB Innovation Lab Co-Working Space ในสำานักงานใหญ่

เพื่อเป็นแหล่งพัฒนานวัตกรรมร่วมกับ Partner

Data Governance & Data Privacy ยกระดับการกำากับดูแลข้อมูล

ไปสู่ระดับมาตรฐาน ทำาให้องค์กรมีข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ การบริหารจัดการข้อมูล

อย่างมีกระบวนการ พร้อมทั้งสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Data Virtualization • เชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในและภายนอก

   • สร้างแพลตฟอร์มการวิเคราะห์และข้อมูล

    สนับสนุนการบริหารจัดการ

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็น Digital Banking (Data Driven & Innovation)

การเป็น Digital Banking ทีส่มบรูณ์ไม่ใช่การขบัเคลือ่นเพยีงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ แต่ต้องท�าให้ความเป็นดจิทิลัแทรกซมึ 
ในทุกการด�าเนินงาน เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรองรับโลกที่เปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ธนาคาร 
จึงมีระบบงาน นวัตกรรม และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน พร้อมปรับสภาพแวดล้อมการท�างาน (Digital Workplace)  
ให้รองรับการเป็น Digital Banking เพื่อลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

• ประเมินทักษะการเงินและการออมของลูกค้า

• ดัชนีความเชื่อมั่น GSI / SSI / GDP

• Early Warming Model / วิจัยเศรษฐกิจ 

 และอุตสาหกรรม

• สนับสนุนการวิเคราะห์ งานวิจัยเชิงลึก 

 เศรษฐกิจฐานราก

GSB RESEARCH CENTER

ธนาคารออมสิน
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ยกระดับการส่งเสริมการออม
และสร้างวินัยทางการเงิน

103-1 I 103-2 I 201-1 I 203-1 I I 203-2

เป้าหมายระยะยาวด้านความย่ังยืน ปี 2562 - 2566

ยกระดับการส่งเสริมการออม การสร้างวินัยทางการเงิน 
สนับสนุนและสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ 
เศรษฐกิจฐานราก ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) เยาวชน และ 
ผู้สูงวัย เพื่อพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สรุปผลดำาเนินงาน ปี 2562

กลุ่มเด็กและเยาวชน
• โครงการธนาคารโรงเรียน 

 1,256 แห่ง
 สมาชิก 2.2 ล้านราย
• ธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง
 (Virtual School Bank)

 1,595 แห่ง 
 สมาชิก 425,392 ราย 
• เพิ่มช่องทางการออมให้แก่เด็กและเยาวชน 

 ออมฟรี 24 ชั่วโมงผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

กลุ่มประชาชนฐานราก
และประชาชนทั่วไป
ให้ความรู้ทางการเงิน 

(Financial Literacy)

แก่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ลูกค้ารายย่อย

และลูกค้าองค์กรชุมชน

กลุ่มผู้สูงวัย
• ผลิตภัณฑ์เงินฝาก เช่น 

 เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย

 เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย 

 ผู้ฝาก 73,729 ราย
 ยอดเงินฝาก 27,836 ล้านบาท
• สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ 2 ผลิตภัณฑ์ คือ สินเชื่อ 

 Reverse Mortgage สินเชื่อเคหะกตัญญูดูแลบุพการี

• สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย มีจำานวนผู้กู้ 3,152 ราย 

 วงเงินสินเชื่อ 1,106 ล้านบาท

เป้าหมายปี 2562

สร้างกลไกส่งเสริมการออมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืน
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1. สร้างกลไกส่งเสริมการออมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

การผลกัดนัให้การออมเป็นหนึง่ในหวัใจส�าคญัของการด�าเนนิชวีติ คอืภารกจิของธนาคารทีด่�าเนนิงานมาอย่างต่อเนือ่งยาวนาน 
โดยเริ่มจากพื้นฐานในช่วงวัยเด็ก เพื่อให้นิสัยการออมติดตัวไปเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ สามารถสร้างวินัยทางการเงินและน�าไปสู ่
คุณภาพชีวิตที่ดีได้ โดยธนาคารด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องในโครงการ ดังนี้

กลุ่มเด็กและเยาวชน

ธนาคารเพื่อเด็กและเยาวชน

ธนาคารโรงเรียน

1,240 แห่ง สมาชิก 2.2 ล้านราย

ดนตรี กีฬา วิชาการ คุณธรรม

ส่งเสริมการออม และสร้างวินัยทางการเงิน

4,000,000 ราย
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 545,000 ราย

1.52
ล้านคน

• รายการเสียงใสไมค์ชมพู

• กีฬาธนาคารโรงเรียน

• รางวัลแข่งขนัภาษาไทยเพชรยอดมงกฏุ

• สามเณรปลูกปัญญาธรรม

• GSB Campus Star

• GSB Startup Academy

• ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

GSB Virtual School Bank

1,595 แห่ง สมาชิก 425,392 ราย

เงินฝาก Youth Saving

1,209,142 ราย

เพิ่มช่องทางการออมเด็กและเยาวชน

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ธนาคารออมสิน
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1.1 โครงการธนาคารโรงเรยีนธนาคารออมสนิ (ปีที ่21) 
 พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน
 จ�าลองรูปแบบการด�าเนินงานของสาขาธนาคารมาไว้ใน
สถาบนัการศกึษา เปิดโอกาสให้นกัเรยีน นกัศกึษาด�าเนนิ
งานด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของธนาคารสาขา พัฒนา
ต่อยอดให้เยาวชนมนีสิยัรกัการออม เพือ่เตบิโตเป็นผูใ้หญ่
ที่มีฐานการออมเงินที่มั่นคง 

1.2 โครงการธนาคารโรงเรยีนเสมือนจรงิ
 (Virtual School Bank) ปีที ่4
 ปฏวิติัธนาคารโรงเรยีนสูยุ่ค Digital Banking 4.0 ส่งเสรมิ
และสร้างวินัยการออมเงินให้เยาวชนในรูปแบบโลก
ออนไลน์เสมือนจริง (Virtual 3D) เช่ือมโยงกับสังคม
ออนไลน์ได้ โดยใน Virtual School Bank ประกอบด้วย 
อาคารธนาคารโรงเรยีน อาคารฝึกปฏบัิตงิาน อาคารส่งเสรมิ
การเรียนรู้ออนไลน์ สถานที่และแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญใน
เมืองไทย มกีจิกรรมต่าง ๆ  เช่น กจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีง 
และมินิเกม ฯลฯ โดยในปี 2562 ธนาคารได้มอบทุน 
การศึกษาให้เยาวชนที่มีค่า G-Coin ในสมุดบัญชีเงินฝาก 
เสมือนจริงเรียงตามล�าดับมากที่สุดลงไปเรื่อย ๆ จ�านวน 
2,000 รางวัล รวมเป็นเงินกว่า 2,000,000 บาท 

1.3 สร้างธนาคารโรงเรียนต้นแบบ
 ธนาคารน�าแนวคิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Sustainable 
Development: SD) มาประยุกต์ใช้กบัการด�าเนนิโครงการ
ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังวินัยการ
ออม ยกระดับชมุชนสมาชกิธนาคารโรงเรียนให้เป็นชมุชน
ต้นแบบการออม โดยสร้างสมดุล 3 ด้าน (Triple Bottom  
Line) คอื ด้านเศรษฐกจิ (Economic) ด้านสังคม (Social)  
และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ส�าหรับปี 2562  
ธนาคารได้น�า 13  ธนาคารต้นแบบมาเป็นกรณศีกึษาและ 
ตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ถอดองค์ความรู้ 
เพื่อส่งต่อให้สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนอื่น ๆ  
มากกว่า 400 แห่ง โดยต้ังเป้าส่งต่อองค์ความรู้ภายใน 
ปี 2563 จ�านวน 1,240 แห่ง

ธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง
(Virtual School Bank)

• มีการจำาลองเป็นพนักงาน

• บทเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีพื้นฐาน

• คำานวณดอกเบี้ยจากการฝากเงินเสมือนจริง

• ห้องสมุดออนไลน์

• ติวการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4

• ติวการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

• ให้ความรู้ด้านสถานที่สำาคัญของประเทศไทย ศิลปวัฒนธรรม

• บทบาทหน้าที่และความสำาคัญของอาชีพต่าง ๆ ในสังคม

• ห้องสำาหรับการศึกษาเสมือนจริง

จัดประกวดธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง

เพื่อปลูกฝังนิสัยและวินัยรักการออมแก่เด็กและเยาวชน สร้างเสริมจริยธรรม คุณธรรม 

ให้ความรู้คู่คุณธรรม เป็นขวัญกำาลังใจให้เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน ครูที่ปรึกษา โรงเรียน

และสาขาของธนาคารพี่เลี้ยงที่คอยดูแล รายละเอียดการประกวด
ประจำาปี 2562 
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การให้ความรู้ทางการเงิน
แก่บุคลากรของ

หน่วยงานสินเชื่อข้อตกลง

 ปี 2562 ธนาคารให้ความรู้ทางการเงิน 

(Financial Literacy) แก่บุคลากรของ 

หน่วยงานสินเช่ือข้อตกลงภายใต้หลักสูตร

อบรมเชิงปฏิบัติการ “บริหารการเงินแบบ

สมดลุ คุณทำาได้ ด้วยหลกัเศรษฐกจิพอเพียง”  

โดยประสานความร่วมมือกับสามหน่วยงาน 

พันธมิตร ได้แก่ สำานักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาข้ันพืน้ฐาน กรมกำาลังพลทหารบก และ 

การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมกับเรียนเชิญ 

ผูท้รงคุณวุฒด้ิานการเงิน ดร.อจัฉรา โยมสนิธุ์ 

อาจารย์ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคุณณัฐพงษ ์  

อภินันท์กูล เลขาธิการสมาคมนักวางแผน 

การเงินไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ 

ผู้เข้าอบรม จำานวน 1,284 คน โดยร้อยละ  

92.60 มีการพัฒนาความรู้ท่ีดีขึ้น สามารถ 

จัดทำาบัญชีครัวเรือนได้ 122 บัญชี 

1.4 เงนิฝาก Youth Savings 
 สนับสนุนการออมให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน และ 
นกัศกึษา (อายรุะหว่าง 7 - 23 ปี) ด้วยผลติภณัฑ์เงนิฝาก 
ที่มีอัตราดอกเบ้ียพิเศษส�าหรับเป็นเงินสดพร้อมใช้ในยาม 
จ�าเป็น ไม่มีการหักภาษี โดยผลิตภัณฑ์เพื่อเยาวชนนี้เปิด 
ให้บรกิารตัง้แต่ปี 2555 เป็นต้นมา จนถงึปัจจบุนัปี 2562  
มีจ�านวนบัญชีเงินฝากทั้งสิ้น 1,209,142 บัญชี

กลุ่มประชาชนฐานราก และประชาชนทั่วไป

2. การให้ความรู้ทางการเงิน

 (Financial Literacy) 

เนื้อหาเน้นการวางแผนทางการเงินและบริหารจัดการ 
การเงนิส่วนบุคคล สทิธหิน้าทีข่องผู้ใช้บรกิารทางการเงนิ การจดัการ 
หนีสิ้น และการจัดท�าบัญชรีายรบั-รายจ่าย เพือ่ความรู้และทักษะ 
ทางการเงินที่ดีขึ้น น�าไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถวางแผน 
ใช้จ่ายได้อย่างมีสติและเหมาะสม แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น

• ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
• กลุ่มลูกค้ารายย่อย ประชาชนฐานราก
 ประชาชนทั่วไป และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
• กลุ่มลูกค้าองค์กรชุมชน

2.1 การบรหิารจัดการเงนิส่วนบุคคล
 ตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง
วางแผนผ่านความรู้พื้นฐานทางการเงิน 4 ข้อ คือ 
•  รู้หา การหารายได้เสริม และวิธีต่าง ๆ  ในการใช้เงิน

หรือสินทรัพย์ที่มีท�างานแทน
•  รู้ออม การออมที่ถูกต้อง เมื่อมีรายได้ต้องเก็บออม

ก่อนที่จะใช้จ่าย  
•  รู้ใช้ ในชีวิตประจ�าวัน แบ่งเป็นต้องฝึกแยกแยะและ 

ใช้จ่ายให้เหมาะสม และฝึกท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น

•  รูข้ยายผล การออมกบัการลงทนุแตกต่างกัน ควรน�า
เงินออมไปลงทุนขยายผลในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ซื้อ
สลากออมสินพิเศษ พันธบัตร ลงทุนในกองทุนรวม 
อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ให้ผลตอบแทนสูง
กว่าเงินฝากทั่วไป 

ธนาคารออมสิน
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เด็กและเยาวชนคือช่วงวัยที่เหมาะแก่การใส่ข้อมูลที่ดีในการดำาเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลอย่างมากเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น 

ธนาคารจึงออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการออม

เพื่อเติบโตไปเป็นคนที่มีรากฐานความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคต

2.2 การบรหิารหนี ้และการแก้ไขหนีส่้วนบุคคล
 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหนี้ดี หนี้ที่มีเงื่อนไข และภาระ
ต่าง ๆ  จากการเป็นหนี ้วธีิค�านวณดอกเบีย้แต่ละแบบ เช่น  
แบบลดต้นลดดอก แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ แนวทาง 
บรหิารจดัการหนีอ้ย่างมีประสทิธิภาพ เช่น เป็นหนีอ้ย่าหน ี
หยุดสร้างหนี้เพิ่ม หาสาเหตุการเป็นหนี้ วิธีปลดหนี้และ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฯลฯ
  
2.3 สทิธแิละหน้าทีข่องผูใ้ช้บรกิารทางการเงนิ
 น�าเสนอเรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงินว่า
มีอะไรบ้าง ประโยชน์ของการใช้สิทธิและการปฏิบัติตาม
หน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงินที่ดี

2.4 ภยัทางการเงนิทีค่วรรู้
 ภัยทางการเงินมีการปรับเปล่ียนรูปแบบไปตามยุคสมัย 
ท้ังภัยจากเงินกู้นอกระบบ แชร์ลูกโซ่ แก๊งคอลเซนเตอร ์ 
แก๊งสกิมเมอร์ แก๊งเบี้ยประกันงวดสุดท้าย การรู้เท่าทัน 
ภัยทางการเงิน คือหนึ่งในวิธีป้องกันที่จะท�าให้ทุกคน 
ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
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04
นวัตกรรมยั่งยืนเพื่อสังคม
Sustainable Innovations for Social

ธนาคารบูรณาการทุกภาคส่วนด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาสังคม โดยเริ่มจากหัวใจสําคัญ
คือ ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ส่งมอบทุกบริการน่าประทับใจสู่สังคม
ซึ่งประกอบด้วยลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งสร้างสรรค์
และผลักดันโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคม 



นวัตกรรมยั่งยืนเพื่อสังคม
Sustainable Innovations for Social

ธนาคารบูรณาการทุกภาคส่วนด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาสังคม โดยเริ่มจากหัวใจสําคัญ
คือ ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ส่งมอบทุกบริการน่าประทับใจสู่สังคม
ซึ่งประกอบด้วยลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งสร้างสรรค์
และผลักดันโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคม 



การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

เป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน ปี 2562-2566
มุง่เน้นการปรบัโครงสร้างองค์กร อตัราก�าลงั กระบวนการ  

บริหารและพัฒนาผู้น�าและบุคลากรให้รองรับการด�าเนินธุรกิจ 
ในยุคดิจิทัล 

เป้าหมายปี 2562:
1.  บรหิาร พฒันาผูน้�าและบคุลากรให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง 

(Change Mindset, Culture, Skill) 
2.  ปรบัโครงสร้างองค์กร รองรบัยทุธศาสตร์การด�าเนนิงาน 

3 Banking (Traditional, Social, Digital) และ
กระบวนการที่ส�าคัญ (Re-Organization) 

สรุปผลดำาเนินงาน ปี 2562

ปรับปรุงกระบวนการ

เพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรตาม

ยุทธศาสตร์ 3 Bank  

บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

• ฝึกอบรมสัมมนา 40,614 ราย 

• พัฒนาบุคลากรด้าน Credit Academy/Digital Skill/Sales Skill

 30,990 ราย 
• ให้บุคลากรเรียนรู้ผ่านระบบเรียนรู้ออนไลน์ (GSB WISDOM) 

 และระบบบริหารจดัการความรู้ (KMS – Knowledge Management System) 

• ถ่ายทอดองค์ความรู้ 3 ด้าน คือ Management, Core Business, Support 

• e-Learning 125 หลักสูตร ประกอบด้วย 

35 
หลักสูตร

15 
หลักสูตร

36 
หลักสูตร

9
หลักสูตร

30 
หลักสูตร

ด้านตรวจสอบ

กำากับ ควบคุม

บริหารความเสี่ยง และ

ป้องกันการทุจริต 

ด้านธุรกิจ

ธนาคาร

ด้านทรัพยากรบุคคล 

(HR) 

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(IT/Digital) 

ด้านอื่น ๆ 

ที่เป็นประโยชน์

• ระดับรองผู้อำานวยการธนาคาร 

 เพื่อรองรับตำาแหน่งผู้อำานวยการธนาคาร 8 คน 
• ระดับผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคาร
 เพื่อรองรับตำาแหน่งรองผู้อำานวยการธนาคาร 6 คน 
• ระดับผู้อำานวยการฝ่าย/ภาค
 เพื่อรองรับตำาแหน่งผู้ช่วยผู้อำานวยการธนาคาร 16 คน 
• ระดับรองผู้อำานวยการฝ่าย/ผู้อำานวยการเขต
 เพื่อรองรับตำาแหน่งผู้อำานวยการฝ่าย/ผู้อำานวยการภาค 

 68 คน 

พนักงาน Talent

93 คน
(ตั้งแต่ ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ให้ทุนการศึกษา 

ปริญญาโทภายในประเทศ

แก่พนักงาน 34 ทุน 

ปรับปรุงเครื่องมือ

บริหารผลงานในรูปแบบ

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ผ่าน MEMO
(Modern Employee on Mobile) 

นำาเสนอผลงาน

ด้านนวัตกรรม

(GSB Idea)

46 ผลงาน 

Successor 98 คน 

ธนาคารออมสิน
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HR Transformation

1. ปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลังให้สอดคล้องกับทิศทาง

 นโยบาย และกลยุทธ์การดําเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อการสร้างนวัตกรรมที่ย่ังยืนสู่สังคม ธนาคารได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การด�าเนินงาน  
โดยเฉพาะในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญ ดังนี้ 

ปรับโครงสร้างรองรับ

ยุทธศาสตร์ 3 Banking

• ฝ่าย Digital Banking

• ฝ่ายอนุมัติสินเชื่อ

• ศูนย์ SMEs

HRD พัฒนา

และทบทวนทักษะ

• ที่ปรึกษาการขาย

• นวัตกรรม

• เครดิต

• โมเดลธุรกิจใหม่

Performance

Based
ปรับรูปแบบ

การทำางาน

MEMO
• Mobile HR

• Point System

• GSB Way Point

• Cross Functional Team & Agile Team

• Digital Workplace

403-4 | 408-1 | 409-1 | 412-1

• ศูนย์ติดตามหนี้

• ปรับรูปแบบสาขา

• ส่วนนวัตกรรมข้อมูล

• วิเคราะห์ข้อมูล

• ความปลอดภัยด้านไซเบอร์

• การบริหารโครงการ
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1.1 กลยทุธ์ด้านบรหิารทรพัยากรบคุคล (HR Strategy)
 ธนาคารได้น�าหลักการ Balanced Scorecard มาใช้เป็นเครื่องมือถ่ายทอดตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรมใน 5 มิติ คือ

มิติด้านการเงิน
(Financial Perspective) 

มิติด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process Perspective) 

1

3

มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
(Learning and Growth Perspective) 4

มิติด้านสังคม
(Social Perspective)5

มิติด้านลูกค้า
(Customer Perspective)2

  ทั้ง 5 ตัวชี้วัดนี้จะถูกน�ามาก�าหนดกลยุทธ์ที่จะสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า สามารถบริหารและพฒันาเพือ่น�าไปสู่
การสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ต่อสงัคมโดยแบ่งเปน็ 6 กลยุทธ์ ดังนี้

ธนาคารออมสิน
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 •  กลยทุธ์ที ่1: 
  พัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อขับเคล่ือน New 

Business Model (Traditional/Social/Digital) 
ธนาคารมีการปรับปรุงกระบวนการท�างานท่ีส�าคัญ  
เพื่อขับเคล่ือน Digital Transformation และน�า  
Intelligence Technology มาใช้ นอกจากนีย้งัพฒันา 
แนวทางบริหารที่มุ ่งเน้นคุณภาพองค์กร พัฒนา 
ทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับธุรกิจในอนาคต ยกระดับ 
กระบวนการจัดการความรู้ และพัฒนาเทคโนโลย ี
เพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถให้
บุคลากรพร้อมรองรับ New Business Model 

 • กลยทุธ์ที ่2: 
  ยกระดับการปฏบิตังิานสายงานกจิการสาขาเพือ่เพิม่ 

ขดีความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมศักยภาพรอบด้าน 
ในสายงานกิจการสาขา รองรับการเปลี่ยนแปลงของ 
ธรุกจิ และเพิม่ผลิตภาพของบคุลากร (Productivity)  
ปรับปรุงกระบวนการท�างานเพื่อขับเคล่ือน Digital  
Transformation จัดการความรู้เพื่อยกระดับผลงาน  
น�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมขององค์กร

 • กลยุทธ์ที่ 3: 
  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสินเช่ือ  

เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านสินเชื่อธุรกิจ 
SMEs ให้สามารถแข่งขันได้ พัฒนาบุคลากรท่ี 
ฉายแววความสามารถ (Credit Academy) ทั้งศูนย์ 
อนุมัติสินเช่ือรายย่อย กลุ่มสินเช่ือ SMEs ศูนย์ 
ควบคุมและบริหารหน้ี สร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ 
เพื่อการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อในรูปแบบออนไลน์

ธนาคารเชื่อว่า ประสบการณ์ดี ๆ ที่ลูกค้าจะได้รับ ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่เป็น

ผู้ส่งมอบบริการ และการดำาเนินงานที่มีคุณค่า กลยุทธ์พัฒนาบุคลากรของธนาคาร

จึงให้ความสำาคัญกับศักยภาพที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล เพื่อสร้างนวัตกรรม

ที่หลากหลาย ส่งมอบสิ่งดี ๆ สู่สังคมผ่านบริการ ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ได้อย่างยั่งยืน

 • กลยุทธ์ที่ 4: 
  พัฒนาผู้มีศักยภาพสูง เพื่อทดแทนต�าแหน่งและ 

เตรยีมผูน้�าในอนาคต รองรบัรปูแบบธรุกจิในอนาคต 
เป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากร เพ่ือสามารถ
ทดแทนต�าแหน่งและลดผลกระทบจากกรณีที่มี
ต�าแหน่งส�าคัญขององค์กรว่างลง หรือกรณีที่ธุรกิจ
เกิดความผันผวน หรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผ่าน
โครงการพัฒนาศกัยภาพผูส้บืทอดต�าแหน่ง โครงการ
พัฒนาผู้บริหารระดับต้น โครงการพัฒนาพนักงานที่
มศัีกยภาพสงู (Talent) และโครงการพัฒนาพนกังาน
ที่มีศักยภาพ (Star)

 • กลยุทธ์ที่ 5: 
  ขบัเคลือ่นวฒันธรรมองค์กร และการสร้างความผกูพนั

พนกังาน สร้างความผูกพันผ่านวัฒนธรรมองค์กร 
โดยเฉพาะการบริหารบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีเป็นก�าลัง
ส�าคัญในอนาคต วางแผนพัฒนาพฤติกรรมตาม
วัฒนธรรมองค์กรเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขัน
ยุคดิจิทัล บุคลากรทุกคนมีแนวทางปฏิบัติไปใน
ทศิทางเดยีวกนั ความผกูพันจะก่อให้เกดิความมุ่งมัน่ 
ทุม่เท และปกป้ององค์กร ปัจจัยส�าคัญคอื การส่ือสาร 
ท่ีต้องมีช่องทางหลากหลาย เข้าถึงได้รวดเร็วเพื่อ 
สร้างความเข้าใจและการมส่ีวนร่วม น�าไปสูก่ารบรรล ุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนขององค์กร

 • กลยุทธ์ที่ 6: 
  ยกระดบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล รองรบัรปูแบบ 

ธุรกิจในอนาคต เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ สู่การเป็น 
องค์กรแห่งนวัตกรรม มุ ่งเน้นการปรับปรุงและ 
เปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ที่ 
เป็นประโยชน์ สามารถสร้างนวตักรรมใหม่เพือ่ต่อยอด 
และเพ่ิมมูลค ่าให ้ผลิตภัณฑ์และบริการ ผ ่าน
กระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณค่า
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1.2 การประเมนิอตัราก�าลงัและจ�านวนบคุลากร  
  ธนาคารมีการประเมินความต้องการด้านอัตราก�าลัง  

(Demand Side) โดยน�าข้อมลูจากลกูค้ามาเป็นปัจจยั 
การวิเคราะห์ เปรียบเทียบทั้งในด้าน Demand Side  
กบั Supply Side เช่น การเคล่ือนไหวของอตัราก�าลงั 
สดัส่วนอตัราก�าลงัของหน่วยงานหารายได้ต่อหน่วยงาน 
สนับสนุน อัตราก�าลังระหว่างพนักงานต่อลูกจ้าง 
ขีดความสามารถและประเภทของบุคลากรที ่
ตอบสนองนโยบาย รวมถึงค่านิยมของธนาคาร โดย 
การประเมินจะท�าให้เห็นถึงศักยภาพท่ีแตกต่างกัน 
สามารถน�าไปพัฒนาบุคลากรให้รองรับการเป็น  
Digital Banking และการแข่งขันในอนาคต

401-1 I 405-1

1.3 จ�านวนบคุลากรและลกูจ้าง (ปี 2557 - 2562) 

  ธนาคารได้ปรับอัตราก�าลังเพื่อรองรับรูปแบบการ
ด�าเนินธุรกิจใหม่ การสรรหาบุคลากรด้านสินเช่ือ 
SMEs รวมถึงด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเป็น 
Digital Banking จากข้อมลู ณ เดอืนธนัวาคม 2562 
เมือ่แบ่งจ�านวนบคุลากรตามช่วงอาย ุพบว่ามสีดัส่วน
ใกล้เคียงกับปี 2561 โดยกลุ่ม Gen Y มีสัดส่วนมาก
ท่ีสดุกว่าร้อยละ 66 จากการรบัพนกังานใหม่ทดแทน
พนักงานเกษียณอายุ 

ปี พนักงาน (คน) ลูกจ้าง (คน) จำานวนรวม (คน) อัตราการเติบโต (%)

2557 15,366 4,847 20,213 3.85

2558 15,653 5,037 20,690 2.36

2559 15,927 5,056 20,983 1.42

2560 16,286 5,190 21,476 2.35

2561 16,410 6,152 22,562 5.06

2562 16,815 6,491 23,306 3.29

จำานวนบุคลากรและลูกจ้าง เดือนธันวาคม ปี 2562

Generation พนักงาน ลูกจ้าง จำานวนรวม ร้อยละ

Gen Z (อายุน้อยกว่า 22 ปี) 0 4 4 0.02

Gen Y (อายุ 22 - 39 ปี) 9,900 5,838 15,738 67.53

Gen X (อายุ 40 - 54 ปี) 5,637 589 6,226 26.71

Baby Boomer (อายุ 55 - 60 ปี) 1,278 60 1,338 5.74

รวม 16,815 6,491 23,306 100.00

จำานวนบุคลากรจำาแนกตามช่วงวัย (Generation) ปี 2562 

 202-1
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จำานวนบุคลากรและลูกจ้าง จำาแนกตามอายุงาน (ปี 2562)

จำานวนบุคลากรและลูกจ้าง
จำาแนกตามตำาแหน่ง (ปี 2562)

Generation
กลุ่มอายุงาน

รวม
<=5 ปี 6 - 10 ปี 11 - 15 ปี 16 - 20 ปี 21 - 25 ปี 26 - 30 ปี 31 - 35 ปี >=36 ปี

พนักงาน (คน) 3,985 5,884 1,435 1,320 1,538 1,835 699 119 16,815

ลูกจ้าง (คน) 5,289 905 129 114 47 7 - - 6,491

กลุ่มตำาแหน่ง จำานวน (คน)

อำานวยการ 42

ผู้บริหารระดับสูง 106

ผู้บริหารระดับกลาง 456

ผู้บริหารระดับต้น 5,011

กลุ่มปฏิบัติการ 11,086

กลุ่มบริการ 54

กลุ่มวิชาการ 60

รวมพนักงาน 16,815

ลูกจ้าง 6,491

รวมพนักงานและลูกจ้าง 23,306

 202-1

ธนาคารได้ปรับอัตรากําลัง
เพื่อรองรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหม่ 
การสรรหาบุคลากรด้านสินเชื่อ SMEs 
รวมถึงด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับ
การเป็น Digital Banking
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สาขาวิชา

กลุ่มตำาแหน่งงาน

รวม สัดส่วน
(ร้อยละ)

กลุ่ม
อ�านวย

การ

กลุ่ม
บริหาร
ระดับสูง

กลุ่ม
บริหาร
ระดับ
กลาง

กลุ่ม
บริหาร
ระดับ
ต้น

กลุ่ม
ปฏิบัติ
การ

บริการ วิชาการ ลูกจ้าง

ระดับปริญญาเอก - 1 4 12 6 - 1 - 24 0.10

ระดับปริญญาโท 38 89 360 3,176 4,556 - 47 709 8,975 38.51

ระดับปริญญาตรี 4 16 92 1,761 6,159 1 12 4,934 12,979 55.69

ระดับต่ำากว่าปริญญาตรี - - - 62 365 53 - 848 1,328 5.70

รวม 42 106 456 5011 11,086 54 60 6,491 23,306 100

หน่วยงาน
จำานวนพนักงาน จำานวนลูกจ้าง

รวมพนักงานและ
ลูกจ้าง

สัดส่วน
(ร้อยละ)เพศชาย เพศหญิง รวม เพศชาย เพศหญิง รวม

สาขา 3,478 8,496 11,974 2,246 3,479 5,725 17,699 75.94

ส่วนกลาง 1,653 3,188 4,841 303 463 766 5,607 24.06

รวม 5,131 11,684 16,815 2,549 3,942 6,491 23,306 100

จำานวนบุคลากรจำาแนกตามตำาแหน่ง ระดับการศึกษา (ปี 2562)

ข้อมูลสัดส่วนอัตรากำาลังส่วนกลางและสายงานกิจการสาขาแบ่งตามเพศ

นอกจากนี้ ธนาคารยังค�านึงถึงความเสมอภาค มีการจ้างงานสตรีเข้าท�างานถึง 67.05% (15,626 คน) ทั้งในส่วนพนักงาน
และลูกจ้าง รวมถึงจ้างงานบุคคลทุพพลภาพ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 36 คน

ธนาคารให้ความสำาคัญเรื่องความเท่าเทียม ไม่มีข้อจำากัดเรื่องเพศ เชื้อชาติ

หรือสภาพร่างกาย เพราะนวัตกรรมใหม่ ๆ ย่อมเกิดจากความหลากหลายทางความคิด  

ธนาคารจึงเปิดโอกาสให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ ไม่จำากัดเพศ เชื้อชาติ สถาบันการศึกษา 

รวมถึงบุคคลทุพพลภาพ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน โดยคัดเลือกให้เหมาะสม

ตามยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน

202-1 I 202-2
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2. บริหารและพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

 (Change Mindset, Culture, Skill)

 รองรับ GSB Way: 3 Banking (Traditional, Social, Digital) 

2.1 การพฒันาขดีความสามารถ ทักษะ
 และสมรรถนะของบคุลากร
  ปี 2562 ธนาคารเน้นสนับสนุนการเรียนรู ้ของ

บุคลากรผ่านระบบการเรียนรู ้ออนไลน์ (GSB  
WISDOM) ซึ่งเป็นการรวมระบบ e-Learning และ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS – Knowledge 
Management System)เข้าไว้ด้วยกัน ธนาคาร 
จึงน�าผลประเมินช่องว่างสมรรถนะของบุคลากร 
(Competency Gap) มาจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล 
โดยพัฒนาผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ 

 
 •  Non Training เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง 

(Coach/Mentor) การฝึกปฏิบัติระบบงาน 
(Simulation) การมอบหมายงานและท�ากรณศีกึษา 
(Job Assignment/Case Study) ฝึกอบรม
ออนไลน์ รวมถึงใช้เทคโนโลยีการจัดการความรู้  
ฯลฯ

MANAGEMENT

CORE
BUSINESS

SUPPORT

แผนและกลยุทธ์ธนาคาร

การบริการและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ไอที/ดิจิทัล

กำากับ ตรวจสอบ

ความเสี่ยง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก

เงินฝาก

การพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดล้อม

บัญชี การเงิน

สินเชื่อ

การบริการการลงทุน

ของธนาคาร

การจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ

บริการทางการเงิน

 •  Training เช่น การฝึกอบรม การประชมุกลุม่ย่อย  
การใช้กรณีศึกษาในการฝึกอบรม และการ 
น�าเสนอ

401-1 I 404-2
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2.2  ข้อมลูด้านการฝึกอบรม ประเภทและขอบเขตของ
โปรแกรมส�าหรบัการพัฒนาพนกังานและช่วยเหลอื
ด้านการท�างาน

  ธนาคารได้จดัท�าแผนพัฒนาบคุลากรในระยะยาว ซึง่
มีการทบทวนทุกปี รวมถึงมีแผนงาน โครงการ และ
งบประมาณประจ�าปีที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ส�าคัญ พนักงานทุกระดับ 
ทุกหน่วยงานจะได้รบัโอกาสการพฒันาอย่างเท่าเทยีม 
 

2.3 กระบวนการพฒันาบคุลากรและผูน้�าระดบัสงู
  ธนาคารด�าเนนิการครอบคลมุทกุพืน้ทีท่ัง้ในหน่วยงาน

ส่วนกลางและสายงานกิจการสาขา อาทิ การพัฒนา
ผูน้�าองค์กร การพฒันาผูส้บืทอดต�าแหน่ง การพัฒนา
พนกังานรุน่ใหม่ (Talent) โครงการ GSB IDEA การ
พฒันาพนกังานรายบคุคล (IDP) ผ่านเครือ่งมอืและ
เทคนิคที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรมในชั้นเรียน 
การสอนงาน การเป็นพีเ่ลีย้ง การมอบหมายโครงการ 
การฝึกปฏิบัติงาน การเรียนรู ้ผ ่านส่ือออนไลน์ 
(e-Learning) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านระบบ
การจัดการความรู้ รวมถึงให้ทุนการศึกษา

กระบวนการพัฒนา

บุคลากรและผู้นำาระดับสูง

โลกยุคดิจิทัลมีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นเสมอ บุคลากรทุกตำาแหน่ง ทุกระดับของธนาคาร

จึงต้องไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมนำามาปฏิบัติ

ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีเกณฑ์การประเมินตามบทบาทความรับผิดชอบ

เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณค่าต่อสังคม

ประเมินความจำาเป็น

ในการพัฒนา

วางแผนพัฒนา

ตรวจสอบแผนพัฒนา

เสนอคณะกรรมการ

โครงการพัฒนาบุคลากร

ดำาเนินการตามแผน

ประเมินและวัดผล
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134

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2562



การอบรมทั้งหมด  681,633 ชั่วโมง

เฉลี่ย 29 ชั่วโมง/คน

(หมายเหตุ: ธนาคารออมสินมีบุคลากรทั้งสิ้น 23,270 คน)

จำานวนพนักงานที่ได้รับการอบรม 

แยกตามระดับ

• กลุ่มอำานวยการ 510 คน

• กลุ่มบริหารระดับสูง  1,223 คน

• กลุ่มบริหารระดับกลาง 2,320 คน

• กลุ่มบริหารระดับต้น 13,092 คน

• กลุ่มปฏิบัติการ 20,087 คน

• กลุ่มลูกจ้าง 3,382 คน

ทฤษฎีในการกำาหนดสัดส่วนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร

จำา
นว

นช
ั่วโ

มง
กา

รอ
บร

มท
ั้งห

มด
 6

81
,6

33
 ช

ั่วโ
มง จำานวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย 29

 ชั่วโมง/คน

Non training 70% training 30%

กลุ่มลูกจ้าง

กลุ่มปฏิบัติการ

กลุ่มบริหารระดับต้น

กลุ่มบริหารระดับกลาง

กลุ่มบริหารระดับสูง

กลุ่ม

อำานวยการ

2.4 ข้อมลูด้านการประเมนิผลการปฏบิติังาน
  ธนาคารก�าหนดแนวทางประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถให้ตรงตามลักษณะงาน 

เพื่อให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ โดยก�าหนดให้ประเมินและวัดผลตามหลักเกณฑ์และผลสัมฤทธิ์จากการ 
เรียนรู้ในหลักสูตรที่ส�าคัญตามแนวคิดของ Kirkpatrick 

Kirkpatrick M
odel

1. Reaction Evaluation 

2. Knowledge Evaluation 

3. Behavior Evaluation 

4. Result/Evaluation
and Follow Up

5. ROI in
Human
Capital 

การประเมินความพึงพอใจ

การประเมินการเรียนรู้

การประเมินพฤติกรรม

การประเมินผลลัพธ์

การประเมินผลตอบแทน

จากการลงทุน 

ในการเพิ่มทุนมนุษย์
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2.5 การวางแผนสบืทอดต�าแหน่งและการพัฒนา
 ผูน้�าในอนาคต
  ธนาคารพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successor) 

ส�าหรับทดแทนและเตรียมผู ้น�าเพื่อการแข่งขัน 
ในอนาคต ดังนี้

 •  ระดับรองผูอ้�านวยการ รองรับต�าแหน่งผูอ้�านวย
การธนาคารออมสิน และผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
รองรับต�าแหน่งรองผู ้อ�านวยการธนาคาร
ออมสิน ด้วยวิธีจัดอบรมภายนอก โดยสถาบัน
ฝึกอบรมช้ันน�าระดับประเทศ1 อีกทั้งมีการจัด
อบรมภายในภายใต้หลักสูตร “Leader’s Rise 
Together” ด�าเนินการในลักษณะ Mini Coach 
Group ตามหลักทฤษฎีและผลงานวิจัยระดับ
สากลผ่านการแลกเปล่ียนประสบการณ์และมุม
มองร่วมกันจากนักบริหารระดับสูง

 •  การพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่งระดับผู้อ�านวย 
การฝ่าย ผู้อ�านวยการภาค รองรับต�าแหน่ง 
ผูช่้วยผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ ด้วยรูปแบบ 
การพัฒนาภายใน ภายใต้หลักสูตร “Innovative 
Business Executive Development Program” 
ให้แก่ผู้อ�านวยการฝ่าย และผู้อ�านวยการภาค 
เน้นพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการ
สร้างความเป็นผูน้�า (Leadership Development)  
เพิ่มพูนทักษะบริหารงาน บริหารคน เพื่อพัฒนา
กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจยุคดิจิทัลได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

 •  การพัฒนาผู ้ สืบทอดต�าแหน ่งระดับรอง 
ผูอ้�านวยการฝ่าย รองผูอ้�านวยการเขต รองรับ
ต�าแหน่ง ผูอ้�านวยการฝ่าย และผูอ้�านวยการภาค 
ด้วยรูปแบบการพัฒนาภายใน 2 หลักสูตร คือ  
“Innovation Strategy Development Program”   
ส�าหรบัผู้สบืทอดต�าแหน่งทีไ่ม่เคยผ่านการพฒันา 
ในปี 2561 และหลักสูตร “Leading Innovation 
Development Program” ส�าหรับผู ้สืบทอด 
ต�าแหน่งที่เคยผ่านการพัฒนาในปี 2561 เพื่อให้
มีความรู ้ความเชีย่วชาญ สามารถเข้าใจนวตักรรม
ใหม่ ๆ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ น�าหลักทฤษฎี
มาประยุกต์ใช้กับประสบการณ์ สามารถบริหาร
และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลาง
วิกฤติต่าง ๆ ในโลก

1 เช่น มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) สถาบันพระปกเกล้า สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นต้น

3. การสรรหา ว่าจ้าง วางตําแหน่ง

 และรักษาบุคลากร (Recruitment,

 Employment, Assignment and

 Treatment of Human Resource) 

3.1 การสรรหาพนกังาน 
  โดยสมัครผ่านระบบ e-Recruitment ไม่จ�ากัดเพศ 

เชื้อชาติ ศาสนา ช่วงวัย และพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
คัดเลือกด้วยการทดสอบความรู้ทั่วไป ความรู้ตาม
ลักษณะงาน และสอบสัมภาษณ์กับผู้แทนจาก HR 
และ Line Manager โดยใช้เครื่องมือ Competency 
-Based Interview (CBI) หรอืสมัภาษณ์เชงิพฤตกิรรม
เพื่อประเมินสมรรถนะ ส�าหรับต�าแหน่งที่ต้องการ
บุคคลที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ธนาคารจะ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านสื่อทั้งภายในและ
ภายนอก และใช้ข้อมูลจาก Job Match รวมถึง
บริการจากบริษัทภายนอก (Head Hunter)  
ในต�าแหน่งที่หาบุคลากรได้ค่อนข้างยาก เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารต่อไป

404-2 I 404-3 I 405-2 I 406-1
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  นอกจากนี้ ธนาคารยังปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
ส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550  
และกฎกระทรวง ซึ่งได้ก�าหนดจ�านวนผู้ทุพพลภาพ 
ท่ีนายจ้างหรอืเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงาน 
ของรัฐต้องรับเข้าท�างาน และจ�านวนเงินท่ีนายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการต้องน�าส่งเข้ากองทุน 
ส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2554  
โดยธนาคารมมีตเิหน็ชอบการก�าหนดแนวทางการให้
ความช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ตามมาตรา 33 และ 
มาตรา 35 ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งปัจจุบันธนาคารมี
พนักงานและลูกจ้างผู้ทุพพลภาพจ�านวน 35 คน

 
3.2 การรักษาบุคลากรใหม่  
  ธนาคารดแูลให้บคุลากรใหม่ทกุคนมคีวามพร้อมทีจ่ะ

ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข ดังนี้
 •  จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ผ่าน Onboarding  

Program เพื่อให้เรียนรู้ เข้าใจ และปรับตัวเข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร วิถีและระบบการท�างาน
ผ่านพี่เล้ียงสอนงาน เรียนตามตารางในระบบ 
e-Learning และปฏิบัติงานจริงในสาขาจ�าลอง

 •  การยืดหยุ่นเวลาปฏิบัติงาน (Flexible-Time) 
รวมถึงยืดหยุ่นสถานที่ปฏิบัติงาน ใช้เทคโนโลยี
และอินเทอร์เน็ตเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี มีความสุข และผูกพันกับองค์กร น�ามาซึง่
ความมุง่มัน่ในการท�างานอย่างมีประสทิธผิล

 •  พฒันาระบบพีเ่ลีย้งในการสอนงาน (Coaching 
and Mentoring System) โดยให้ผู้ท�าหน้าที่
เป็นพีเ่ลีย้งได้เรยีนรูผ่้านสือ่ออนไลน์ (e-Learning) 
ในหัวข้อเกี่ยวกับเทคนิคการสอนงาน การพูดใน
ท่ีสาธารณะ และจดัท�าแผนการสอนงาน โดยพฒันา
ผ่านการจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อ
ความเข้าใจในทุกข้อมูลก่อนถ่ายทอด และเข้าใจ
บทบาทความรับผิดชอบของการเป็นพี่เลี้ยง ผ่าน
เคร่ืองมือการเรียนการสอนและกิจกรรม อาทิ 
การปลูกฝ ังค ่านิยมและวัฒนธรรมองค ์กร  
การส่งเสรมิศกัยภาพและนวตักรรมผูน้�าด้วยงาน
และโครงการที่ท้าทาย ท�าความเข้าใจในเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน (Career Path) 
อบรมและให้ความรู้ทั้งแบบออฟไลน์ ออนไลน์  
จดัโครงการยกย่อง ชมเชย มอบประกาศนยีบัตร 
และประชาสมัพนัธ์ในองค์กร รวมท้ังเชญิผูบ้รหิาร
ทุกระดับร่วมแบ่งปันหลักคิดและหลักบริหาร 

 •  มอบทนุการศกึษาระดบัปรญิญาโท ปริญญาเอก 
ภายในประเทศทุกปี ตามนโยบายส่งเสริมและ
พัฒนาขดีความสามารถของพนกังาน เพือ่รองรบั
การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

 •  สนับสนุนกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาของ
ชมรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากร อาทิ ชมรมโบว์ล่ิง จักรยาน 
กรฑีา ฟตุบอล แบดมนิตนั บาสเกตบอล เทนนสิ 
ฯลฯ

  นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการท�า Exit Interview เพื่อ
น�าสาเหตุในการลาออกมาเป็นข ้อมูลประกอบ
แนวทางรักษาบุคลากรใหม่ เช่น ก�าหนดให้ผู้สมัคร
งานระบุกลุ่มงานท่ีสนใจ พ้ืนท่ีท่ีต้องการปฏิบัติงาน 
เน้นย�้าและสร้างความเข้าใจเรื่องความก้าวหน้าใน
อาชีพ และการประเมินผลปฏิบัติงาน จัดตั้งศูนย์ให้
ค�าปรึกษา แนะน�าความก้าวหน้าทางอาชีพ เพื่อให้
บุคลากรมีความเข้าใจ สามารถพัฒนาศักยภาพได้
อย่างเหมาะสมต่อไป

3.3 การบรหิารผลการปฏบิติังาน 
  ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance  

Management System: PMS) คือสิ่งที่ธนาคารใช้
เป็นเครื่องมือจัดการผลปฏิบัติงานของพนักงานและ
ลกูจ้างเพือ่จ่ายค่าตอบแทน มีปัจจยัการประเมนิ ดังนี้ 

 •  ผลงาน (Performance Evaluation) โดยน�า 
เครื่องมือที่เรียกว่า Performance Agreement  
หรือการจัดท�าข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า 
มาใช้เป็นแนวทางก�าหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPIs)

 
 •  สมรรถนะ (Competency Evaluation) ประเมนิ

จากสมรรถนะของธนาคาร คอื สมรรถนะหลกั (CC) 
สมรรถนะผู ้น�า (LC) และสมรรถนะตาม 
ต�าแหน่งงาน (FC) ผู้ประเมินจะต้องประเมินผล
ทั้ง 2 ส่วน (KPIs: Competency) ตามสัดส่วน
ที่ธนาคารก�าหนด โดยต�าแหน่งระดับบริหาร 
ก�าหนดสัดส่วน 70:30 และต�าแหน่งระดับ 
ปฏบิตักิารก�าหนดสดัส่วน 60:40 ส�าหรบัผลการ 
ประเมินของพนักงานจะถูกน�าไปใช้เช่ือมโยงกับ
การจ่ายผลตอบแทน เช่น การข้ึนเงนิเดือนประจ�าปี 
การจ่ายเงินโบนสั การเลือ่นต�าแหน่ง การให้รางวลั
และยกย่องชมเชย การสร้างแรงจูงใจ และการ
พฒันาบคุลากรภายใต้หลกัเกณฑ์ทีธ่นาคารก�าหนด
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4. การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร

ธนาคารมกีารเตรยีมบคุลากรให้พร้อมต่อการเปลีย่นแปลง
ด้านขีดความสามารถและอัตราก�าลัง โดยทบทวนและปรับปรุง
ทุกปี ภายใต้ประเด็นส�าคัญ ดังนี้

4.1  การเตรียมบุคลากรเพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของ
ธนาคารเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีห่น่วยงานภายนอกที่
ก�ากบัธนาคารก�าหนด 

 •  ประเมินและพัฒนาขีดความสามารถของ
พนกังาน ปรับโครงสร้าง หน้าที่ และอัตราก�าลัง
ให้สอดคล้องกับภารกจิ เพือ่ให้การด�าเนนิงานของ
ธนาคารเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก�าหนด

 
 •  พัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ใน

ประเดน็ส�าคญั สอดคล้องกับลักษณะงาน ตาม
กฎเกณฑ์ที่ ธปท. และกระทรวงการคลังก�าหนด 
(Banking Structure & Regulation) ผ่านการ
เทรนนิ่ง เวิร์กชอป และสื่อเรียนรู ้ออนไลน์  
พร้อมแบบทดสอบผ่านระบบ GSB WISDOM 
(e-Learning/KM)

 •  ส่งเสรมิให้พนกังานมใีบอนุญาตทีส่�าคญัต่อการ 
ด�าเนินธุรกิจของธนาคาร เช่น ใบอนุญาต 
ผูแ้นะน�าการลงทนุด้านหลกัทรัพย์ (IC License)  
ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาต 
นายหน้าประกันวินาศภัย ใบรับรอง Credit Skill  
Assessment (CSA) สถาบัน OMEGA และใบ 
รับรองมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ

4.2  การเตรยีมบคุลากรให้รองรบัการเปลีย่นแปลงด้าน
เทคโนโลยดีจิิทลั 

 •  พฒันาบคุลากรให้มีความรู ้ ทักษะการใช้ข้อมูล 
การวิเคราะห์ และน�าเสนอด้วยเทคโนโลยทีนัสมยั 
สามารถท�า Data Analytics และพัฒนาสู่การ
เป็น Data Scientist ในอนาคต ภายใต้หลักสูตร 

“Data Scientist Boot Camp” เพือ่ให้ผูเ้ข้าอบรม
ใช้ระบบฐานข้อมูล Data Virtualization ได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 
รวมทั้งได้สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนแนวคิด 

 •  ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรที่เน้นการต่อยอด
องค์ความรู ้เพือ่ใช้สร้างนวตักรรมเชงิกระบวนการ
ที่โดดเด่น เป็นที่ต้องการของผู้ใช้งาน และใช้งาน
ได้จริง ครอบคลุมตั้งแต่การใช้ข้อมูล Big Data 
ศึกษาแนวโน้มธุรกิจ ลงพ้ืนท่ีทดสอบไอเดียกับ
ลูกค้าและน�าข้อมูลมาท�าต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
(Mock up and UX UI Designing) ปรับแก้ให้
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงเข้าใจ
รูปแบบของธุรกิจผ่าน Business Model Canvas 
สามารถสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานเพื่อ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 •  ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในกลุ่ม 
หารายได้และกลุ่มสนับสนุน ซึ่งมีผลต่อการ
ด�าเนินงานของธนาคาร ด้วยเครื่องมือ “People 
Portfolio Framework” โดยจ�าแนกบุคลากรออก
เป็น 6 ประเภท เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดท�าแผนการ
สรรหา แผนการพัฒนาขีดความสามารถให้ตรง
ตามลักษณะงาน 

 •  น�าเทคโนโลยมีาใช้สนบัสนนุงาน HR ด้วยระบบ 
“Mobile HR Application” (MEMO) ระบบ
บรหิารผลการปฏบิตังิาน (My Point) และระบบ
พัฒนาบุคลากร โดยผู ้บริหารและพนักงาน
สามารถใช้เป็นเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบผล
ด�าเนินงานประจ�าวัน ข้อมูลข่าวสาร และบริหาร
จัดการงานและข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลได้
อย่างสะดวกทั้งในและนอกสถานที่ท�างาน

เทคโนโลยีดิจิทัลทำาให้โครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจหลายด้านเปลี่ยนไป เพราะผู้บริโภค

มีพฤติกรรมไม่เหมือนเดิม นอกจากการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

ธนาคารยังพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อปรับตัวสู่การแข่งขัน

ในอุตสาหกรรมที่ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง 
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5. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

 และสภาพแวดล้อมในการทํางาน    

 ธนาคารมีแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน ซ่ึงเป็นไปตามเจตนารมณ์และ
สอดคล้องกับข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย โดยมี
หลักสูตรการพัฒนา1 นโยบาย และกระบวนการต่าง ๆ 
เพ่ือให้สถานที่ท�างานมีสุขอนามัย ความปลอดภัย และ
สวสัดภิาพอย่างเป็นระบบ ซึง่มกีารทบทวนอย่างสม�า่เสมอ
โดยใช้แนวทางตามมาตรฐาน ISO 18001 และ ILO-OSH 
2001 ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติความปลอดภัย 

1 ประกอบด้วย การฝึกอบรมดบัเพลงิข้ันต้น การฝึกอบรมด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานส�าหรบัลกูจ้างทัว่ไปและลกูจ้างเข้าท�างานใหม่ หลักสตูร 

เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดบัหวัหน้างาน หลกัสตูรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างานระดบับริหาร หลักสตูรส�าหรับคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน และหลกัสตูรการเรยีนรูผ่้านสือ่ออนไลน์ด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ครบถ้วนทกุต�าแหน่งงาน

2 ประกอบด้วย ผูแ้ทนนายจ้างมาจากการแต่งตัง้โดยธนาคาร ซึง่เป็นหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิงานด้านความปลอดภยัฯ ของธนาคาร และผูแ้ทนลกูจ้างมาจากการเลอืกตัง้ 

ประจ�าส�านกังานใหญ่และธนาคารออมสิน 18 ภาค ตามประกาศคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิสมัพนัธ์

อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554 
โดยธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) ขึน้
ในรปูแบบทวภิาคี2 เพ่ือให้หน่วยงานมีสภาพแวดล้อมการ
ท�างานท่ีปลอดภัยต่อบุคลากร รวมถึงประชาชนที่มาใช้
บริการ พร้อมประกาศนโยบายที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะ
ยกระดับคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงาน ลูกจ้าง  
และทุกคนท่ีมาปฏิบัติงานในธนาคารให้มีความปลอดภัย 
พร้อมสุขอนามัยที่ดี โดยมีการด�าเนินงาน ดังนี้

403-1 | 403-2 | 403-4
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ในกรณีเกดิเหตุการณ์ไม่ปลอดภยั คณะท�างาน (คปอ.) จะท�างานร่วมกบัทีมงานจดัการเหตขุดัข้อง (Incident Response 
Working Team: IRWT) และคณะกรรมการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ (Business Continuity Plan: BCP) และรายงานให้ธนาคาร 
ทราบโดยทันที  

ความสะอาด น่าอยู่ และปลอดภัยของสถานที่ทำางาน คือหนึ่งในสวัสดิภาพพื้นฐานของพนักงานทุกตำาแหน่ง 

ธนาคารจึงดำาเนินงานในทุกมาตรฐานที่เป็นข้อกำาหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความสุข

การดำาเนินงาน 

เป้าหมาย 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ถึงขั้นหยุดงานติดต่อกัน 3 วัน

มีการตรวจสอบจากหน่วยงาน

ภายนอก เช่น กระทรวงแรงงาน 

เข้าร่วมประกวดโครงการ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ระดับประเทศ และกิจกรรมรณรงค์

ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำางาน

ให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)

กำาหนดตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน

และเป้าประสงค์การปรับปรุง

ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย

และสวัสดิภาพ ให้เหมาะสมตาม

สภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ 

แนวทางบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

ใช้กล้องวงจรปิด

ครอบคลุมทุกสาขา

กำาหนดมาตรฐาน เพื่อให้

เกิดความปลอดภัยในการทำางาน 

เช่น มาตรฐาน 5 ส 

จัดทำาคู่มือและสื่อเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน 

จัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคน

จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิง 

และอพยพหนีไฟทุกปี 

รณรงค์การจัดกิจกรรมสัปดาห์

ความปลอดภัย (Safety Week) 

กำาหนดเวลาเปิด-ปิด ให้เหมาะสม

กับสถานการณ์ความปลอดภัย 

 จัดทำาแผนรับมือภัยพิบัติ 

โดยซักซ้อม อบรม และเผยแพร่

ตามความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ 

ติดตั้งระบบความปลอดภัยในสาขา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

และ 5 อำาเภอในจังหวัดสงขลา

เช่น ติดฟิล์มนิรภัย ประตูตรวจจับอาวุธ ฯลฯ

เพิ่มช่องทางรับแจ้งซ่อมแซม

อาคาร สถานที่ ทาง Intranet 

เพื่อความรวดเร็ว 

ทุกส่วนงานทั่วประเทศ

ตรวจสุขภาพประจำาปี

ให้กับบุคลากร

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพแสงสว่าง 

และอากาศในสถานที่ทำางาน

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

บูรณาการแผนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำางาน ให้สอดคล้องกับแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity Plan: BCP) ของธนาคาร
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5.1 การด�าเนินงานด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต 
  การท�างาน

  สนองนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตการท�างาน 
(Quality of Work Life) และเป็นพื้นฐานของการ
บริหารคุณภาพ ประสิทธิภาพในการท�างานของ
ธนาคารนับตั้งแต่ปี 2550 

 • กิจกรรม 5 ส
   เป็นพื้นฐานการบริหารคุณภาพที่ช่วยให้สถานท่ี

ท�างานเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย 
ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน  ลดความเสีย่ง
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของพนักงานและ 
ลกูจ้าง หน่วยงานต่าง ๆ  สามารถน�ากิจกรรม 5 ส 
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นแบบอย่าง 
ให้หน่วยงานอืน่ ๆ  ปฏบิตัติาม สะท้อนถงึทศันคติ 
ที่ดีในเรื่องความปลอดภัยของพนักงานและ

การตรวจประเมิน สำานักงานใหญ่ สายงานกิจการสาขา

การตรวจประเมินโดยหน่วยงานตนเอง

(ใช้แบบสอบทานมาตรฐาน)
ไตรมาสละ 1 ครั้ง

ตามความเหมาะสม

(อย่างต่อเนื่อง)

การตรวจประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมินผลกิจกรรม 5 ส 

ประจำาสายงาน (ใช้แบบสอบทานมาตรฐาน)
ไตรมาสละ 1 ครั้ง -

ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมินผลกิจกรรม 5 ส

ประจำาหน่วยงานธนาคารออมสินสำานักงานใหญ่ /

ประจำาธนาคารออมสินภาค (ใช้แบบตรวจประเมินผลกิจกรรม 5 ส)

ปีละ 2 ครั้ง

(ไตรมาสที่ 2 และ 4)

ปีละ 2 ครั้ง

(ไตรมาสที่ 2 และ 4)

ลูกจ้าง โดยธนาคารได้ชี้แจงการด�าเนินกิจกรรม 
5 ส ประจ�าปีของส�านักงานใหญ่และสายงาน
กิจการสาขา มีหลักเกณฑ์การตรวจประเมินผล
ประจ�าปี 2562 ดังนี้

• กิจกรรม Clean and Clear of Work Life
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและลูกจ้าง
ในการจัดระเบียบภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุจากการท�างาน 
โดยน�าหลักการของกิจกรรม 5 ส มาประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แต่ละปี ซึ่งกิจกรรม
ในปี 2562 ประกอบด้วย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุจาก
การทํางาน โดยนํา
หลักการของกิจกรรม 5 ส 
มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์แต่ละปี
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  >  ฉีดน�้าลดปริมาณฝุ ่น PM2.5 น�าโดย 
ร อ ง ผู ้ อ� า น ว ย ก า ร ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น  
กลุ ่มปฏิบัติการ คุณโชคชัย คุณาวัฒน์  
ร่วมกับผู้อ�านวยการเขตพญาไท คุณสุชัย 
สกุลรุ่งเรืองชัย และผู้ช่วยผู้อ�านวยการเขต
พญาไท คุณขวัญเมือง บุญประสงค์ ร่วมกับ 
พนักงานและลูกจ้างฉีดน�้าลดปริมาณฝุ่น  
PM 2.5 จากดาดฟ้าอาคาร 100 ปี เมื่อ 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยฉีด 
ต่อเน่ืองใน 2 ช่วงเวลา คอื ช่วงเช้า 08.30 น. 
และช่วงเย็น 17.00 น.

  >  กจิกรรม “ออมสนิ Clean หน้าบ้าน จัดการฝุ่น” 
โดยฝ่ายบริการกลาง พร้อมพนักงานและ
ลูกจ้าง ร่วมกันท�าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณ
ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 6 และพ้ืนท่ี
ด้านหน้าธนาคารเม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2562 และฉีดน�า้สร้างละอองก�าจดัฝุ่นเพ่ือ 
ลดผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและ
ลูกจ้าง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความ
ตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละออง เป็นการแสดง
ความรับผดิชอบต่อสงัคม (CSR) อกีทางหนึง่

  >  กจิกรรม “ออมสนิลดต้นทนุ เพิม่ประสทิธภิาพ
การท�างาน” GSB WAYs to Reduce Costs, 
Increase Productivity” ปี 2562 ได้
น�าร่องกจิกรรมในหน่วยงานสงักดัส่วนกลาง น�า
เสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมการลดกระบวนการ  
ลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน
ที่วัดผลลัพธ์ได้ภายใต้หลักการ 5R คือ 
Reduce ลดการใช้  Reuse การใช้ซ�้า  
Recycle การน�ามาใช้ใหม่ Repair การ
ซ่อมหรือแก้ไข และ Reject ปฏิเสธการใช้   
มีหน่วยงานเข้าร่วม 59 หน่วยงานจาก  
97 หน่วยงาน (60.82%) โดยประเภท
กิจกรรมที่น�าเสนอคือ ลดการใช้กระดาษ
และหมึกพมิพ์ ลดการใช้ครุภัณฑ์และวัสดุ
ส�านักงาน การคัดแยกขยะ ลดการใช้ถุง
พลาสติกและขวดพลาสติก ลดค่าไฟฟ้า ลด
พืน้ท่ีจดัเกบ็เอกสาร และอืน่ ๆ  ตามหลกั 5R

3 กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และด�าเนนิการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานเกีย่วกบัการป้องกนัและระงบัอคัคภียั พ.ศ. 2555 

ข้อ 30 ก�าหนดให้ นายจ้างจดัให้ลูกจ้างทกุคนฝึกซ้อมดบัเพลงิและฝึกซ้อมอพยพหนไีฟพร้อมกนัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยให้ลกูจ้างของนายจ้างทกุรายทีท่�างานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน 

และในวนัและเวลาเดยีวกนั ท�าการฝึกซ้อมพร้อมกนั

5.2 การด�าเนนิงานด้านการบรหิารจดัการ
 ระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างาน

 • กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
   ธนาคารก�าหนดผูร้บัผดิชอบจดัท�าแผนด�าเนนิการ

ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ 
พร้อมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็น
ประจ�าทุกปี ทั้งในส�านักงานใหญ่และสายงาน
กิจการสาขา ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย3 โดย
ปี 2562 ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน
เป็นอย่างดี ดังนี้

  -  ส�านักงานใหญ่ และคลังพัสดุลาดพร้าว  
ฝึกซ้อมแบบแยกกลุ่มอาคาร แบ่งจดุรวมพล
เป็น 3 โซน คือ ลานด้านหน้าพระบรมรูป 
รัชกาลท่ี 6 ลานด ้านหน้าอาคาร 10  
ลานระหว่างอาคาร 15 และอาคาร 18 

  -  อาคารคลังพัสดุลาดพร้าว ปี 2562 ได้ฝึก
ซ้อมเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ.2562  
มีผู้เข้าฝึกซ้อมฯ ทั้งหมด 31 คน

  -  ส�านักงานภาค เขต สาขา ประจ�าปี 2562 
ก�าหนดวิธีฝึกซ้อม พร้อมประชาสัมพันธ์ 
ให้ทราบผ่านช่องทางอนิทราเนต็ และตดิตาม
ผลอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส
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ท้ังน้ี หน่วยงานของธนาคารทีเ่ช่าพืน้ทีอ่าคารอืน่ ต้องเข้าร่วม 
การฝึกซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนไีฟกบัเจ้าของอาคารอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้งตามข้อก�าหนดของกฎหมาย เพื่อเตรียมความพร้อม 
ให้พนักงาน และลูกจ้างของธนาคารที่ปฏิบัติงานอยู่ในอาคาร 
สามารถอพยพออกจากอาคารได้อย่างปลอดภยัเมือ่มเีหตฉุกุเฉนิ 

5.3 การตรวจสอบด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
  สภาพแวดล้อมในการท�างาน

 • ส�านักงานใหญ่
   ส�านักงานใหญ่ของธนาคารมีการตรวจสภาพ

แวดล้อมการท�างานเป็นประจ�าทุกไตรมาส และ 
ตรวจติดตามทุกเดือน พร้อมจัดท�ารายงาน 
สรุปผล ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข น�าเสนอ 
ท่ีประชุ มคณะกรรมการความปลอดภั ย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  
เพ่ือพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมแก่หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจุบันผลการฝึกซ้อมฯ
ของธนาคารออมสิน ภาค 1 - 18
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562) มีดังนี้ 

**รายงานต่อสำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ หรือจังหวัดของสำานักงานสาขา 

ที่ตั้งอยู่เรียบร้อยแล้ว 

หน่วยงานทั้งหมด จำานวน 1,079 หน่วยงาน 

ฝึกซ้อมฯ เรียบร้อยแล้ว 1,061 หน่วยงาน

หน่วยงานที่ต้องฝึกซ้อมฯ ร่วมกับอาคารอื่น 18 หน่วยงาน

นอกจากนี้ ในปี 2562 ธนาคารได้ปรับปรุงและพัฒนา 
ให้ทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นประจ�าหน่วยงาน (GSB  
Safety Team) เป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยฯ ระบบและ 
อุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัยข้ันต้นไตรมาสละ 1 คร้ัง และ 
มีหน่วยอาชีวอนามัยตรวจสอบเพิ่มเติมปีละ 2 ครั้ง

 • ธนาคารส่วนภาค
   มีเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการท�างาน คือ 

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างานระดับ
หวัหน้างาน  ระดบับรหิาร  ซึง่จะเป็นผูต้รวจสอบ
สภาพแวดล้อมการท�างานในพื้นที่ หากพนักงาน
หรือลูกจ้างพบสภาพแวดล้อมท่ีไม่ปลอดภัยจะ
ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับ
หวัหน้างาน เพ่ือด�าเนนิการแก้ไข หากแก้ไขไม่ได้ 
ต้องน�าเสนอผู้บังคับบัญชาระดับถัดไป หรือน�า 
เสนอคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) ประจ�า 

หน่วยอาชีวอนามัย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คปอ.

หน่วยอาชีวอนามัย

• ตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง

• รวบรวมผลการรายงาน  

 สภาพแวดล้อมจาก

 เครือข่ายความปลอดภัย

• รายงานต่อ คปอ.

• พิจารณาแนวทางการแก้ ไข

• แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

 ในการปรับปรุง

• ตรวจติดตามผลการปรับปรุง

 ทุกเดือน

• รายงานต่อ คปอ.

• ปรับปรุงแก้ ไข

• รายงานผลการปรับปรุง

404-2 I 404-3 I 405-2
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ธนาคารออมสินภาคที่สังกัด ซึ่งหากปัญหา 
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อพนักงานและลูกจ้าง  
โดยที ่คปอ. ภาค ไม่สามารถแก้ไขได้ คปอ. ภาค 
ต้องแจ้ง คปอ. ส�านักงานใหญ่ เพื่อน�าเสนอต่อ 
ธนาคารและเร่งแก้ไขปัญหาต่อไป

5.4 การรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภยั 
  จัดงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ระหว่างวันที่  
27 - 29 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 2 ธันวาคม 
2562 ณ ธนาคารออมสิน ส�านักงานใหญ่ เพื่อ 
ส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างของธนาคารมีความ
ปลอดภยั สขุภาพอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานที่ดี  โดยปี 2562 มีรูปแบบการจัดงาน คือ 
“ออมสิน ปฏิบัติการขจัดความสูญเสีย: GSB Zero 
Waste” มุ่งเน้นสร้างความตระหนักและจิตส�านึก 
รกัษ์สิง่แวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมลูฝอย การลด 
และงดใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดโฟมและพลาสติก ซึ่ง 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยนอกจากช่วยรักษา 
สิง่แวดล้อม ยงัสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ 
เพิ่มมูลค่าของขยะโดยคัดแยกและน�ากลับมาใช้ใหม่  
เป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐและยุทธศาสตร ์

การสร้างความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ทำางาน โดยรณรงค์ผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 

ที่สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร จะช่วยทำาให้เกิดจิตสำานึกและความคุ้นเคยในการปฏิบัติ ก่อเกิดเป็นความปลอดภัย

ที่ยั่งยืนและสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งจะนำาไปสู่การสร้างนวัตกรรมดี ๆ สู่สังคมเช่นกัน

ของธนาคารด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยการ 
สร้างประสทิธภิาพเชงินเิวศ (Eco-Efficiency) ให้แก่ 
องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสดงเอกลักษณ์ 
และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

 •  มอบรางวลัการด�าเนนิกจิกรรม 5 ส ประจ�าปี 2562 
 •  มอบรางวัลกิจกรรม “ออมสินลดต้นทุน เพิ่ม

ประสทิธิภาพการท�างาน: GSB WAYs to Reduce 
Costs, Increase Productivity” 

 •  กิจกรรมส่งเสริมการมีส ่วนร ่วมด ้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน 

 •  กิจกรรมการเสวนา หัวข้อ “ขจัดความสูญเสีย  
สูก่ารพัฒนาอย่างยัง่ยนื” ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน  
2562 เวลา 10.30 น. - 12.00 น. ณ หอประชุม 
เพชรรัตน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก 
ผศ. ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี
ฝ่ายความยัง่ยนืและบรหิารศูนย์รังสิต มหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร์ และ ดร.วจิารย์ สมิาฉายา ผูอ้�านวยการ 
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ธนาคารออมสิน
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5.5 กิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนา

 • หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
   คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) จะต้องได้รบั 
การอบรมหลกัสตูรคณะกรรมการฯ เพือ่ทราบถงึ 
บทบาทและหน้าที่ตามกฎกระทรวงก�าหนด4

 •  หลกัสตูรเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท�างาน
ระดับบริหารและระดับหัวหน้างาน

   ตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554 มาตรา 13 
ก�าหนดให้นายจ้างจดัให้มเีจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยั 
ในการท�างาน บุคลากร หน่วยงาน หรือ 
คณะบุคคล เพื่อด�าเนินการด้านความปลอดภัยฯ 
ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง5 ธนาคารจึงต้อง 
ด�าเนินการจัดให้พนักงานระดับบริหารและ 
หัวหน้างานเข้าอบรม และด�าเนินการแต่งตั้งให ้
เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

 •  จัดอบรมด้านความปลอดภัยในการท�างาน 
สังกัดสายงานกิจการสาขา

  ธนาคารได้จัดอบรมจ�านวน 2 หลักสูตร ได้แก่
  >  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ

ท�างาน ระดบัหวัหน้างาน ผูเ้ข้ารบัการอบรม
ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา เทียบเท่า  
สังกัดสายงานกิจการสาขาที่ยังไม ่ได ้รับ 
การอบรม

4 มาตรฐานการบริหารและจัดการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2549 ข้อ 28 ก�าหนดให้นายจ้างจดัให้คณะกรรมการได้รับการอบรมเก่ียวกับ 

บทบาท หน้าทีต่ามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด ประกอบความในข้อ 4.2 ของค�าสัง่ธนาคารออมสนิ เฉพาะที ่ 94/2555 สัง่ ณ วนัที ่ 12 กรกฎาคม 2555 เรือ่ง ก�าหนดการ 

ด�าเนนิการแต่งต้ังเลอืกต้ังและหน้าทีค่ณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานของธนาคารออมสนิ ทีก่�าหนดให้หน่วยงานท่ีจดัการอบรมให้คณะกรรมการ 

เกีย่วกบับทบาทและหน้าท่ีตามกฎหมาย

5 กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2549 และประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  

เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธิกีารฝึกอบรมเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างาน โดยก�าหนดให้นายจ้างในสถานประกอบกจิการทีม่ลีกูจ้างตัง้แต่ 20 คนขึน้ไปแต่งตัง้ลกูจ้างระดับบริหาร และ

ระดบัหวัหน้างาน เป็นเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดับบริหาร (ลกูจ้างระดบับรหิารในทีน่ี ้ หมายถึงพนักงานระดับผูจ้ดัการสาขา หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป) และระดับหวัหน้างาน 

(ลูกจ้างระดบัหวัหน้างานในทีน่ี ้หมายถงึพนกังานระดบัผูช่้วยผูจั้ดการสาขา หรอืเทยีบเท่า) ของสถานประกอบกจิการ หากไม่ด�าเนนิการจะมบีทลงโทษต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกิน 6 เดือน 

หรอืปรบัไม่เกนิ 200,000 บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรับ ตาม พ.ร.บ. ความปลอดภยัฯ พ.ศ. 2554 มาตรา 56

  >  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท�างาน ระดับบริหาร ผู้เข้ารับการอบรม 
ประกอบด้วย ผู้จดัการสาขา เทยีบเท่า จนถงึ
ผู้อ�านวยการภาค เทียบเท่า สังกัดสายงาน
กิจการสาขาท่ียังไม่ได้รับการอบรม โดย 
ธนาคารออมสินภาค 1 - 18 ได้เริ่มจัดอบรม
ให้พนักงานกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในปี 2562 มี
จ�านวนผูผ่้านการอบรมหลกัสตูรระดับหวัหน้า
งาน 2,397 คน และระดับบริหาร 1,184 คน

 •  อบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยใน
การท�างาน” ระดับบรหิาร และระดับหวัหน้างาน 
สังกัดส่วนกลาง ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์  
โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีจ�านวน 
ผู้ผ่านการอบรม ดังนี้

   ระดับหัวหน้างาน รวมทั้งสิ้น 212 คน
      รุ่น 1 - 2 จ�านวน 111 คน 
    อบรมวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2562
      รุน่ 3 - 4 จ�านวน 101 คน
    อบรมวนัที ่28 - 29 ตุลาคม 2562
   ระดับบริหาร รวมทั้งสิ้น 101 คน
      รุ่น 1 จ�านวน 47 คน
    อบรมวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2562
      รุ่น 2 จ�านวน 49 คน
    อบรมวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2562
      อบรมร่วมกับหน่วยงาน
    สายงานกิจการสาขา จ�านวน 5 คน
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 •  หลักสูตรความปลอดภัยในการท�างานของ
ลูกจ้างทั่วไป และหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น

   ตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 
ก�าหนดให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน  
และลูกจ ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความ 
ปลอดภัยฯ ตามกฎกระทรวง6 ธนาคารได้บรรจุ 
หลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ ส�าหรับลูกจ้าง 
เข้าไว้ในการปฐมนเิทศพนกังานใหม่ตัง้แต่ปี 2557 
เป็นต้นมา โดยอบรมควบคู ่ไปกับหลักสูตร 
ดับเพลิงข้ันต้น พร้อมจัดให้ท�าแบบทดสอบหลัง 
การเรียน เนื่องจากเป็นหลักสูตรตามข้อก�าหนด 
ของกฎหมาย โดยในปี 2562 ได้บรรจุการอบรม 
หัวข้อ “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างานส�าหรับลูกจ้างทั่วไป 
และลกูจ้างเข้าท�างานใหม่” และหลกัสตูรดบัเพลิง 
ขัน้ต้นเข้าไว้ในหลกัสตูร “การพฒันาบุคลากรใหม่” 
ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมจ�านวน 825 คน (14 รุ่น) 

   ส�าหรับปี 2563 ได้มีการตั้งงบประมาณส�าหรับ 
จดัอบรมดงักล่าวเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว โดยก�าหนด 
จดัอบรมในพืน้ทีข่องธนาคารออมสนิเขต เพือ่ลด 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

6. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เนื่องจากธนาคารมีการทบทวนค่านิยมองค์กรใหม่จาก 
SAVE เป็น GSB Way ในปี 2562 ธนาคารจึงมีแผนการสร้าง
ผูน้�าต้นแบบ (Role Model) ระดบัอ�านวยการ เพือ่เป็นแบบอย่าง
ในการแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องตามค่านิยม GSB Way และ
พฒันาผูน้�าการเปลีย่นแปลงระดบัฝ่าย/ภาค (Change Catalyst)
เพื่อผลักดันและกระตุ้นให้พนักงานรับรู ้ เข้าใจ และแสดง
พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรได้อย่างถูกต้อง

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้วางแผนพัฒนาพฤติกรรมของ
บุคลากรตามวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้ยึดถือและปฏิบัติไป 
ในทิศทางเดียวกัน เพื่อน�าไปสู่วัฒนธรรมการเป็นองค์กรท่ีมี 
สมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม

การติดต่อ ข้อเสนอแนะ
และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

Behavior Indicator

เว็บเพจออมสินปลอดภัย
การเข้าถึง:  อินทราเน็ตธนาคารออมสิน > 

โครงการและกิจกรรม > ออมสินปลอดภัย

บอร์ดคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ตู้รับความคิดเห็นสีฟ้า
บริเวณชั้น 1 ของทุกอาคาร (สำานักงานใหญ่)

สามารถแจ้งหรือเสนอแนะเพิ่มเติม
ผ่านคณะกรรมการฯ 

ผู้แทนลูกจ้าง ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

6  ก�าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จัดการและด�าเนนิการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เกีย่วกับการป้องกนัและระงบัอคัคภียั พ.ศ. 2555 ข้อ 27 

ก�าหนดให้นายจ้างจัดให้ลกูจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ได้รบัการฝึกอบรมการดบัเพลงิขัน้ต้น โดยให้ผูท่ี้ได้รบัใบอนญุาตจากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเป็นผูด้�าเนนิการฝึกอบรม

ใฝ่หา
ความรู้

บริการลูกค้า
เป็นเลิศ

ภารกิจ
สังคม

มุ่งมั่นผลลัพธ์

มืออาชีพ

นวัตกรรม
ลำ้ายุค

พัฒนาตนเอง

คุณธรรม
จริยธรรม

คิดวิเคราะห์

คิดสร้างสรรค์
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โดยคณะท�างานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ขับเคล่ือน
การด�าเนินงานให้สอดคล้องกบัค่านยิม (Core Value) และการ
ท�างานในยคุดิจทัิล ดงันี้ 

 •  ด�าเนนิงานผ่านแผนเสรมิสร้างวฒันธรรมองค์กร 
โดยก�าหนดโครงการ แผนงาน และกิจกรรมใน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ครอบคลุม

 •  เชื่อมโยงวัฒนธรรมองค์กร การบริหาร และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยน�าสมรรถนะหลักที่
ถ่ายทอดมาจากค่านยิมองค์กร และสมรรถนะการ
บรหิารมาเป็นปัจจยัในการประเมนิผลปฏบิตังิาน
ประจ�าปี เพือ่ให้บคุลากรท�างานให้ส�าเร็จตามกลยทุธ์
ขององค์กร รวมทัง้ติดตาม รายงานผลด�าเนินงาน
ให้ผู้บริหารทราบและทบทวนเป็นประจ�า

การทบทวนและกำาหนด Core Value

89% มีพฤติกรรมตาม 
“GSB WAY”

วิถีออมสิน

97% รับรู้

93% เข้าใจ

ผลสํารวจการรับรู้

“GSB WAY”
วิถีออมสิน

GAP “SAVE”
ในการขับเคลื่อนธุรกิจ
• ความหลากหลาย
 (Diversity)

• ความทุ่มเท 
 (Passion)

• ความคล่องตัว
 (Agility)

• ความตระหนัก

 ต่อการเปลี่ยนแปลง
 (Sense of Urgency)

**ประเมิน GAP โดย

บริษัท เอออน ฮิววิท จำากัด

รับผิดชอบต่อสังคม
Social Responsibility

อุทิศตนต่อหน้าที่เพื่อองค์กร
Accountability

ยืนหยัดในความถูกต้อง
Virtue

สู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน
Excellence

เติมเต็มสร้างคุณค่าสังคมไทย
(Giving for the Greater Good)

• อาสาเติมเต็มสังคมไทย

• ตั้งมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวม

• ยืนหยัดในคุณธรรมนำาความยั่งยืน

คิดใหม่ ก้าวไกล ใฝ่สร้างสรรค์
(Seeking for the Possibilities)

• เรียน ลอง ลับคม

• คิดใหม่ ทำาใหม่ ก้าวไกลกว่าเดิม

• พลังใจ ไฟขับเคลื่อน

มุ่งมั่นสานต่อเหนือขีดจ�ากัด
(Brave beyond the Boundary)

• เปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโต

• ผสานพลังความสำาเร็จร่วมกัน

• สร้างคุณค่าลูกค้าก้าวหน้า• ค่านิยมใหม่ที่เพิ่มเติม
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ค่านิยมของธนาคารออมสิน  มุ่งสร้างความยั่งยืนทั้งในระดับองค์กร เศรษฐกิจ

และสังคม บุคลากรทุกคนของธนาคารพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจไปในทิศทางเดียวกัน

เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ทำาให้ทุกผลิตภัณฑ์ บริการ และทุกการดำาเนินงานมีประโยชน์

ต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง

  นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการสื่อสาร เพื่อกระตุ้นและ
ปลกูฝังค่านยิมองค์กร GSB WAY (Communication 
Plan) ผ่านช่องทางบทสัมภาษณ์ CEO และผู้บริหาร 
การสื่อประกาศค่านิยมองค์กร GSB WAY ผ่าน 
ช่องทาง GSB WISDOM, Intranet, GSB Magazine, 
Digital Singnet, Townhall, Poster, Webpage 
หน่วยงาน ฯลฯ จดักจิกรรมการประกวดเพลงค่านิยม 
GSB WAY และประกวดภาพพื้นหลัก Screen 
Saver รวมถงึศกึษาดงูาน และการสร้างผูน้�าต้นแบบ  
(Role Model) เพือ่ให้บคุลากรมพีฤตกิรรมทีส่อดคล้อง 
กับค่านิยม 

 •  ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรการบริหารจัดการ 
เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market 
Conduct) ธนาคารให ้ความส�าคัญกับทุก
นวัตกรรมท่ีผสานค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
เข้าด้วยกัน และผู้ส่งมอบนวัตกรรมนั้นสู่ลูกค้า 
กค็อืบุคลากรทกุคน กระบวนการทีม่ปีระสทิธิภาพ
จึงเป็นหัวใจส�าคัญท่ีท�าให้การส่งมอบทุกบริการ
แก่ลูกค้ามีความเท่าเทียมและเป็นธรรม

การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

การบริหาร
จัดการ

ระบบงาน
เริ่มจากวัฒนธรรมองค์กร 

บทบาทหน้าที่ของกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูง

ควบคุม กำากับ

และตรวจสอบ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

และจัดกลุ่มลูกค้า

แก้ ไขปัญหาและ

การจัดการเรื่องร้องเรียน

พิจารณา

การจ่ายค่าตอบแทน

ดูแลข้อมูลลูกค้า

ดูแลกระบวนการขาย

สื่อสารและให้ความรู้

แก่พนักงาน

ปฏิบัติงาน

พร้อมแผนรองรับ

4 ไม่
ที่ผู้ ให้บริการทางการเงิน

ห้ามทำา
ไม่

หลอก
ไม่

บังคับ
ไม่

รบกวน
ไม่

เอาเปรียบ

417 - 1

ธนาคารออมสิน
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7. การสร้างความผูกพันพนักงาน

การพัฒนาองค์กรให้บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญมากมาย ทรัพยากรบุคคลคือปัจจัยหนึ่ง 
ทีส่�าคญัอย่างยิง่ “ความผกูพนั” จงึเป็นกญุแจส�าคญัต่อผลส�าเรจ็ 
ขององค์กร เพราะบุคลากรที่ผูกพันกับองค์กรจะมีความเชื่อมั่น  
จงรักภักดี และมีแรงผลักดันในการท�างานร่วมกันอย่างทุ่มเท  
อทิุศตนเพือ่น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีด่ต่ีอองค์กร ธนาคารมกีาร 
ส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรเป็นประจ�า 
ทุกปี เพ่ือหาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันของบุคลากร  
และน�ามาจัดท�าแผนเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพัน 
ของบุคลากร ตามปัจจัยที่มีอิทธิพลของแต่ละกลุ่มบุคลากร  
กลุม่อาย ุและด้วยการด�าเนนิการตามแผนฯ อย่างจรงิจงั คะแนน 
ความพึงพอใจของแต่ละกลุ่มบุคลากรจึงเพ่ิมข้ึนติดต่อกันทุกปี  
แผนสร้างความพงึพอใจและความผกูพนัของบคุลากรในปี 2562  
ที่ส�าคัญ มีดังนี้

7.1  ด้านการประเมนิผลปฏบิติังาน มกีารก�าหนดตวัช้ีวดั 
(KPIs) ที่รองรับยุทธศาสตร์ 3 Bank ของธนาคาร 
จ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นธรรม
ยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงิน
ขั้นพิเศษและการจ่ายโบนัสตามผลงาน วัดผลการ
ด�าเนนิงานของสายงานกจิการสาขาด้วยระบบ Point 
System และก�าหนดให้หน่วยงานจดัท�า KPIs Matrix 
เพ่ือถ่ายทอดตัวช้ีวัดจากระดับสายงานถึงรายบุคคล
ให้มปีระสทิธิผล พร้อมทัง้สร้างแรงจงูใจในการปฏบิติั
งานให้บรรลุเป้าหมายและส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 
(Self – development) อยู่เสมอ

7.2  ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการ
ส�ารวจความพึงพอใจฯ หัวข้อเรื่อง “การตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้า” ยงัเป็นปัจจยัทีต้่องเร่งแก้ไข  
ธนาคารจึงได้จัดท�าแผนเสริมสร้างความรู ้ให้แก่
พนักงาน เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าและ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
(Customer Centric) ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยปีทีผ่่านมา ธนาคารได้จดัท�าระบบ GSB Wisdom 
สื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟนและเว็บไซต์ส�าหรับ 
พนักงาน โดยมีหลักสูตร เช่น GSB Good Sales  
& Service การก�ากับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่าง 
เป็นธรรม วิธีปฏิบัติงาน ส�าหรับการให้บริการ GSB  
Corporate Internet Banking และการจัดการลูกค้า 
ภายใต้สถานการณ์วิกฤติ ฯลฯ เพื่อส่งมอบบริการ 

ทีดี่ยิง่ขึน้ นอกจากนี ้ธนาคารได้พฒันาพนกังานใหม่ 
ให้มีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ รองรับการปฏิบัติ 
งานเพื่อส่งมอบบริการที่ดีสู่ลูกค้า โดยมีหัวข้อส�าคัญ  
เช่น เทคนิคการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล  
กฎหมายฟอกเงนิ การก�ากบัดแูลการให้บรกิารลกูค้า 
อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ความตระหนัก 
ด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security  
Awareness) ฯลฯ

7.3  กจิกรรมเสรมิสร้างความผกูพันพนกังาน ตลอดเวลา
ทีผ่่านมา ธนาคารให้ความส�าคญัในการมุง่เป็นองค์กร
แห่งความสุข โดยการดูแลเอาใจใส่บุคลากรให้มี 
คุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาความเครียดและเจ็บป่วย 
จากการท�างาน จดัสภาพแวดล้อมในทีท่�างานให้น่าอยู ่
สร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว (Work-life  
balance) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี  
ปลอดภยั และส่งเสรมิบทบาทการมจิีตสาธารณะต่อ 
องค์กรและสงัคมด้วยกจิกรรม CSR เสรมิสร้างความ 
ภูมิใจและแรงจูงใจให้ท�างานอย่างเต็มความสามารถ  
น�าพาธนาคารสู ่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน โดยใน 
ปี 2562 มีโครงการและกิจกรรม ดังนี้

 • เสริมสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน
  -  GSB Fit สือ่วดิโีอประชาสมัพนัธ์ Viral Video 

Clip “GSB Way: วิถอีอมสนิ” สือ่สารค่านยิม
องค์กรใหม่ของธนาคาร จาก “SAVE” เป็น 
“GSB Way วิถีออมสิน” ในปี 2562 เพื่อให้
พนักงานและลูกจ้างเกิดการรับรู้ เข้าใจ และ
แสดงพฤติกรรมตามความหมายของค่านิยม
องค์กร  และจัดให้มีกิจกรรม GSB Fit  ตาม
แผนสร้างความพงึพอใจและความผกูพนัของ
บุคลากร จัดท�าเป็นภาพยนตร์สั้น 3 ตอน 
เล่าเรือ่งราวปรัชญาการท�างานตามวฒันธรรม
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องค์กรใหม่ “GSB Way วิถีออมสิน” โดย
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ทั่ว
ทั้งองค์กร ผ่านช่องทาง Intranet Digital, 
Signage, Facebook, Line, Email All Users 
และของหน่วยงานต่าง ๆ 

 • สร้างขวัญก�าลังใจให้แก่พนักงาน
  -  งานเชิดชู เกียรติพนักงานเกษียณอายุ  

ประจ�าปี 2562 จัดกิจกรรมให้แก่พนักงานที่
เกษยีณอายกุารท�างาน เพือ่ตอบแทนคุณงาม
ความดีให้พนักงานที่อุทิศตนปฏิบัติงานจน
ครบเกษยีณอาย ุโดยแบ่งเป็น 3 กจิกรรม คอื 
(1) กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพพนักงานก่อน 
เกษียณอายุ (2) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  
(3) กจิกรรมงานแสดงมทุติาจติผูเ้กษยีณอายุ

  -  โครงการ GSB Awards จัดข้ึนเพื่อมอบ
รางวลัให้ผูบ้รหิารและหน่วยงานในสงักดัสาย
งานกิจการสาขา 1 - 6 ที่สามารถบริหารงาน
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มผีลด�าเนินงานดเีด่น 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
และนโยบายของธนาคาร ตามเกณฑ์ด้านต่าง ๆ  
เช่น ผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 
ผลด�าเนนิงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน ฯลฯ

  -  พิธีเชิดชูเกียรติพนักงาน ประจ�าปี 2562  
จัด ข้ึน เพื่ อมอบประกาศนีย บัตรก� า กับ 
เครื่ องราชอิสริยาภรณ ์ ให ้แก ่ผู ้บริหาร 
พนักงาน อดีตผู้บริหาร และอดีตพนักงานที่
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
และมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติ 
งานมานานครบ 25 ปี 30 ปี 35 ปี และ 
40 ปี ซ่ึงเป็นผู ้ที่ท�าคุณประโยชน์ให้แก่
ธนาคาร

 • ด้านการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
  -  GSB Happy Family
    จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “Family in Gardens of  

Paradise at Nongnooch Garden” ให้แก่ 
พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ติดตามบุคคลใน 
ครอบครัว เพื่อสร้างโอกาสให้ครอบครัว 
และพนกังานได้ใช้เวลาว่างในการท�ากจิกรรม 
ร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง 
ครอบครัวของพนักงานกับองค์กร

  -  ค่ายความรูบ้ตุรพนกังาน GSB Kids’ Camp  
2019

    จัดข้ึนในหัวข้อ “เติบโตอย่างม่ันคง...เป็น
เยาวชน เก่ง ดี มีคุณธรรมยุค 4.0” ให้แก่
บุตรพนักงานและบุตรลูกจ้างท่ีมีอายุระหว่าง  
8 - 12 ป ี ในช ่วงป ิดภาคการศึกษา  
เน้นปลูกฝังการสร้าง Growth Mindset และ 
Self-esteem ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ เพือ่ให้มโีครงสร้างทางความคดิ 
เชิงบวก มีจิตสาธารณะ เอ้ือเฟื้อต่อสังคม  
รู้วิธีแก้ไขปัญหา เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าและ 
คุณธรรม น�าพาชีวิตสู่ความส�าเร็จต่อไป

 • กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ 
  การมีสุขภาพดีควรเริ่ มตั้ งแต ่การเสริมสร ้าง

ความรู ้ด ้ านสุขภาพ แนวทางการปฏิบัติตั ว 
ท่ีถูกต้อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค ฝ่าย
สวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตจึงตระหนักถึง 
ความส� า คัญของการมีสุ ขภาพพลานามัยที่ ดี  
จึงมุ ่ งเสริมสร ้างให ้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง  
และมพีฤตกิรรมการดแูลสขุภาพตนเองอย่างถกูต้อง  
โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 
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  - ธนาคารสุขภาพดี
     จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง  

มีโอกาสสร ้างเสริมสุขภาพที่ ดีจากการ 
ออกก�าลังกายในกิจกรรมแข่งขันกีฬาตาม
ชนิดกีฬาที่ คัดเลือกตามความเหมาะสม  
เกิดความสามัคคีระหว่างเพื่อนและความ
ผกูพนักบัองค์กร โดยมกีารรบัฟังข้อเสนอแนะ 
จากบุคลากรในพ้ืนที่ ท่ี เข ้าร ่วมกิจกรรม  
Voice of Employee (VOE) อย่างต่อเนื่อง 
โดยจัดกิจกรรมทั้ง 18 ภาคและส่วนกลาง

 
  - อบรมหลักสูตร “การช่วยชีวิตเบื้องต้น
   (CPR & AED)”
     จดัให้แก่ตวัแทนจากหน่วยงานสงักดัส่วนกลาง 

มุ่งเน้นการฝึกปฏิบตัคิวามรู ้ความเข้าใจเรือ่ง
การช่วยชีวิตเบื้องต้นและทักษะการใช้เครื่อง 
AED อย่างถูกต้อง

  - การตรวจสุขภาพประจ�าปี
    โดยตรวจให้แก่พนกังานและลกูจ้างทัว่ประเทศ

เป็นประจ�าทกุปี เพื่อประเมินสุขภาพเบื้องต้น 
สามารถดูแลสุขภาพ ป้องกัน และรักษาได้
อย่างทันท่วงที

 • กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
   เสรมิสร้างสขุภาพ ส่งเสริมการท�างานเป็นทมีและ

ความสามคัค ี ฝ่ายสวสัดกิารและส่งเสรมิคณุภาพ
ชวีติ สนบัสนนุการจดักจิกรรม ดงันี้

  - กีฬาภายใน (กีฬาสี)
    GSB Sports Day 2019 สร้างการมีส่วนร่วม 

การท�างานเป็นทมี การอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ มวีนิยั 
รู้จักให้อภัย มีความสามัคคีและน�้าใจนักกีฬา 
รวมถึงส่งเสริมสุขภาพท่ีดีซึ่งมาพร้อมความ
สนุกสนานของพนักงานและลูกจ้าง

  - สนับสนุนชมรมธนาคารออมสินและ 
    หน่วยงานภายนอก

    เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างได้ใช้เวลาว่าง
ในกิจกรรมที่สนใจ โดยมี 16 ชมรม 
อาทิ ชมรมลีลาศ ชมรมนาฏศิลป์ไทย 
ชมรมโยคะ ชมรมบรหิารร่างกาย ชมรมกอล์ฟ 
ชมรมดนตรีไทย ชมรมฟุตบอล ฯลฯ

  - กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
    หนึ่งในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และ

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคาร
กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ธนบัตรสัมพันธ์ 
กรมศุลออมสิน ภาค 9 กรมศุลออมสิน  
ภาค 10 กรมศลุออมสนิภาค 18 และแบงค์บาล
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 • กีฬารัฐวิสาหกิจ
  ธนาคารเป ็นภาคีสมาชิกกีฬารัฐวิสาหกิจ มี

วตัถปุระสงค์ในการส่งเสรมิให้พนกังานทกุหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจได้มีกิจกรรมที่เช่ือมความสัมพันธ์อันด ี
ต่อกัน

 • กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
   สิ่งแวดล้อม

  จากการให้ความส�าคญัในการพัฒนาสังคมและชมุชน 
อย่างต่อเน่ือง ธนาคารจึงให้การสนับสนุนและ 
ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง มีส่วนร่วม 
ในการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ผ่านกิจกรรมดังนี้ 

  - กิจกรรม GSB CSR พนักงาน
    สนับสนุนให ้พนักงานและลูกจ ้ างมีจิต

สาธารณะต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการ
เสียสละและบ�าเพ็ญประโยชน์เ พ่ือเป ็น
แบบอย่างที่ดีให ้สังคม และยังเป ็นการ
สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของ
พนักงานและลูกจ ้าง เกิดความผูกพัน
ระหว ่ างบุคลากรกับธนาคาร โดยใน 
ปี 2562 มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น (1) ออมสิน  
ป่ันน�า้ใจ กูภ้ยั เชยีงราย (2) ร่วมเฝ้าทลูละออง 
ธลุพีระบาทในการเสดจ็พระราชด�าเนนิไปในการ 
พระราชพธิบีรมราชาภเิษก (3) ร่วมกจิกรรม 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ ้าอยู ่หัว  
67 พรรษา (4) ออมสิน ธารน�้าใจ กู้ภัย 
อุบลราชธานี (5) ออมสินรักษ์เล ดูแล 
สิ่งแวดล้อม (6) เดิน-วิ่ง สร้างสีสันปลูก 
พืชพรรณในวรรณคดี (7) ร่วมเฝ้าทูลละออง 
ธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนิน 
เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทาง 
ชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  - กิจกรรม ออมสินเพื่อนช่วยเพื่อน
    ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้

กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ โดยปี 2562  
มีกิจกรรมในพื้นที่ ดังนี้ (1) พื้นที่ภาคใต ้
ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย“พายุปาบึก”  
(2) พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ธนาคาร
ออมสินภาค 1-3 ภาค 8-9 และภาค 13 
บางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นละออง  
PM 2.5  (3) พื้นที่ธนาคารออมสินภาค 11  
และภาค 12 ท่ีได้รับผลกระทบจากพายุ 
โซนร้อน “โพดุล” (4) พื้นที่ธนาคารออมสิน
ภาค 18 ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยน�้าท่วม 
จังหวัดนราธิวาส

 •  กจิกรรมทีค่�านงึถงึองค์กรส่วนรวม รวมถงึสงัคม
และสิ่งแวดล้อม

  จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น (1) การรับบริจาค 
ดินสอและปากกาเพ่ือน�าไปบริจาคให้แก่หน่วยงาน 
ภายนอก (2) การใช้กระดาษ Reuse (3) การ 
ประหยัดไฟ โดยมอบหมายผู ้รับผิดชอบในการ 
เปิด-ปิดไฟ (4) กิจกรรมออมสินลดต้นทุน เพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการท�างาน GSB Ways to Reduce 
Costs Increase Productivity ในโครงการ “พกถุง
ผ้าสะพายบ่ามารักษ์โลก” (5) โครงการ Digisi 
Model โดยใช้แอปพลิเคชัน Notability มาใช้ร่วมกับ 
อีเมลธนาคาร ลดการลงนามในกระดาษ

ธนาคารคำานึงถึงความสุขของผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ จึงจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์

ที่ต้องการให้บุคลากรทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบด้วยสุขภาพกายและใจที่ดี มีความสุขในการปฏิบัติงาน

ผูกพันกับองค์กร ช่วยเหลือเกื้อกูล และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 

สนับสนุนให้พนักงานและลูกจ้าง
มีจิตสาธารณะต่อสังคม
และมีส่วนร่วมในการปลูกจิตสํานึก
การเสียสละและบําเพ็ญประโยชน์
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้สังคม
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การพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว
เข้าถึงง่าย และปลอดภัย

เป้าหมายระยะยาว ปี 2566
สูก่ารเป็นธนาคารทีบ่รหิารจัดการองค์กร

อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการให้บริการ การ
บริหารจัดการภายใน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่
เหนือความคาดหวังของลูกค้า  

เป้าหมาย ปี 2562
1.  ปรบัรปูแบบและกระบวนการให้บรกิารของสาขาด้วยเทคโนโลยทีนัสมยั
2.  ปรับบทบาทของพนักงานให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น (Touch Point) 
3.  ยกระดับการให้บริการโดยร่วมมือกับพันธมิตร และใช้ Outsourcing 

เพิ่มประสิทธิภาพ
4.  สร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหวังในการใช้บริการของลูกค้า 

(Customer Experience)

สรุปผลดำาเนินงาน ปี 2562

ปรับรูปแบบสาขาเป็น

Sale & Advisory 

สร้างรูปแบบสาขาใหม่

ตอบสนองไลฟ์สไตล์ลูกค้า

ปรับปรุงกระบวนการ

ให้บริการและธุรกิจหลัก

โดยใช้เทคโนโลยี

เพิ่มช่องทางการสื่อสาร

แบบดิจิทัลให้เข้าถึง

ผู้ ใช้งานและลูกค้า 

203-1 I 203-2 
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1. ปรับรูปแบบและกระบวนการให้บริการ

 ของสาขาโดยใช้เทคโนโลยี รวมทั้งปรับ

 บทบาทพนักงานให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น

 (Touch Point)

ธนาคารมีการปรบัปรุงสาขาและบรกิารให้ทนัสมยั เหมาะกบั 
ศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ เน้นขยายบริการผ่านช่องทางดิจิทัล 
มุ่งเน้นให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ตาม 
ยทุธศาสตร์ 3 Bank คอื (1) Traditional Branch เพือ่ตอบสนอง 
ลูกค้าทุกกลุ่ม (2) Social Branch ตอบโจทย์การพัฒนา 
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และนโยบายรัฐ (3) Digital Branch  
มุง่เน้น New Business บนแพลตฟอร์ม Digital Banking รองรบั 
กลุ่มลูกค้าที่ท�าธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์

1.1  Re-Branch ปรับปรุงรูปแบบให้บริการ 
 เน้นเข้าถึงลูกค้า ผสมผสานบริการในรูปแบบ
 Digital Life Solution เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

ระบบ SUMO หรือ Smart Device บนแท็บเล็ต
สามารถเข้าถึงการท�าธุรกรรมทางการเงิน

ได้ครบวงจรเหมือนไปที่สาขา
พนักงานสามารถเข้าถึงลูกค้า
ในพื้นที่ชุมชนได้อย่างสะดวก

ปี 2562 6.09 ล้านรายการ
  (เฉลี่ย 2,770 รายการต่อ 1 เครื่อง)

  ตั้งเป้า 3,700 เครื่อง 
  พร้อมด้วยรถโมบาย อีก 130 คัน

การ Re-Branch ปรับปรุงบริการเพื่อเข้าถึงลูกค้า
และผสานบริการในรูปแบบดิจิทัล

ปรับบทบาทพนักงาน
ให้เป็นที่ปรึกษา

ทางการเงินและทักษะยุคดิจิทัล

ปรับรูปแบบสาขา
ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล เป็นคอมมูนิตี้

และ Co-Working Space

พัฒนาระบบ 
Queue แอปพลิเคชัน

พัฒนาระบบ
Chatbot

ในการให้บริการลูกค้า

ระบบ Video Teller
Machine (VTM) ให้ลูกค้า

ทำารายการได้ด้วยตนเอง

ขยายจ�านวน
ตู้ ATM 

ในพื้นที่ห่างไกล
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กระบวนการสินเชื่อ 7 กระบวนการบริหารจัดการหนี้

1.2  Process Improvement ปรบัปรงุกระบวนการธรุกจิหลกั 
นวัตกรรมทางกระบวนการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บรกิารด้านสนิเชือ่และการช�าระหนีข้องธนาคาร

ช่องทางการขอสินเชื่อ

• Sales Outsourcing

• Pre-Screening Approval

ศูนย์อนุมัติสินเชื่อรายย่อย 18 ศูนย์

ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 82 ศูนย์

เครื่องมือวิเคราะห์

• สินเชื่อรายย่อย - Credit Bureau Score

• สินเชื่อธุรกิจ -  Credit Risk Rating

ข้อมูลสนับสนุน

• QR Payment ช่วยสร้างประวัติทางการเงิน

• Pre-Selection ข้อมูลลูกค้าเพื่อเสนอสินเชื่อ

ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ 80 ศูนย์
ใช้ Outsource ในการติดตามหนี้ และดูแลเรื่องคดี

COMO แอปพลิเคชันติดตามหนี้

• ข้อมูลลูกหนี้รายตัว

• นัดหมายการติดตามหนี้

• สถานการณ์ติดตามหนี้

พัฒนาระบบและฐานข้อมูลสนับสนุน

• DCMS: Debt Collection Management System

• Litigation System (LS) ระบบดำาเนินการทางกฎหมาย

 • Pre-Screening Online พฒันาระบบช่องทางการขอสินเชือ่ 
  อ�านวยความสะดวกแก่ผูย้ืน่ขอสนิเชือ่ในการประเมนิความเป็นไปได้เบือ้งต้น ครอบคลมุสนิเช่ือหลากหลาย อาท ิ สนิเช่ือ 

บ้านแลกเงนิ สนิเช่ือเคหะ สนิเชือ่ประชารฐัเพือ่ผูส้งูวยั สินเชือ่ประชาชนสุขใจ สนิเชือ่ธนาคารประชาชน ฯลฯ รวมถงึ 
การย่ืนขอสนิเช่ือบตัรเครดติ บัตรกดเงินสด

ผู้เข้าใช้ระบบ
277,599 ราย
(ณ เดือนธันวาคม 2562)

Pre-Screening

• เลือกผลิตภัณฑ์ที่สนใจ

• กรอกข้อมูลเบื้องต้น

• เลือกสาขาที่สะดวก

• นัดรับเอกสารลูกค้าที่สาขา

• บันทึกข้อมูล CIF 

 และลงทะเบียนใน LOR

• สาขาสแกนเอกสารผ่าน

 LOR ให้ศูนย์สินเชื่อ

ศูนย์อนุมัติ
สินเชื่อรายย่อย

พิจารณา

ส�าหรบักระบวนการอืน่ ๆ  ท่ีธนาคารได้จดัท�า เช่น ระบบพจิารณาอนมุตัสินิเชือ่ (LOR) ผ่านเครดติบโูร (NCB) เพ่ือให้สามารถ
ด�าเนินงานด้วยระบบอัตโนมัติและตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ ผ่านแอปพลิเคชัน 
MyMo และ QR Code เพื่อสร้างประวัติทางการเงินผ่าน Statement Online ปรับปรุงกระบวนการสินเชื่อ End-to-End Process 
ตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ิมช่องทางช�าระสนิเช่ือผ่านเคร่ือง ATM เพือ่ความสะดวกสบายของลกูค้า พฒันากระบวนการจดัส่ง
ใบเสรจ็รบัเงิน ส�าหรบัลกูค้าบคุลากรภาครฐั (E-Receipt) พฒันาระบบออกหนงัสอืค�า้ประกนัอเิลก็ทรอนกิส์ ผ่านระบบบลอ็กเชน

7 มีการปรับปรุงคณะกรรมการและอ�านาจอนุมัติตามประเภทและวงเงิน ประกอบด้วย คณะกรรมการสินเชื่อสาขา คณะกรรมการสินเชื่อเขต/ส�านัก คณะกรรมการส�านักอนุมัติสินเชื่อ

รายย่อย คณะกรรมการสินเชื่อสายงานกิจการสาขา 1-6 คณะกรรมการสินเชื่อส่วนกลาง คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการธนาคาร

GSB Society
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2.  ยกระดับการให้บริการโดยร่วมมือกับพันธมิตร และใช้ Outsourcing

 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 

GSB White Label ATM

เป้าหมายหลัก
• สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

• ธนาคารพาณิชย์ 

• สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร

 (Non-Bank)

ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ลดความเหลื่อมล�้าทางการเงิน

ตั้งเป้าหมาย ปี 2563
ติดตั้ง 5,000 เครื่อง

(เพิ่ม/ทดแทน)

กระบวนการนี้ นอกจากเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด�าเนนิงานของธนาคาร ลกูค้าผูม้าใช้บรกิารยงัมคีวามสะดวกใน
การเข้าถงึผลติภัณฑ์และบรกิารต่าง ๆ เพิม่ขึน้

 •  โครงการ ตู้ ATM สขีาว (White Label ATM)  
ร่วมกบัธนาคารกสกิรไทย (Kbank) ใช้ตู ้ATM 
ร่วมกันเพื่อประหยัดทรัพยากรและค่าใช้จ่าย 
น�าร่อง 2 จงัหวดัภาคอีสาน (สกลนคร นครพนม) 
และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส) เพิม่จดุบรกิารลูกค้าผ่านเครือ่ง ATM 
กว่า 22,000 - 23,000 จดุ 

ธนาคารออมสิน
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 •  ร่วมกับ บลจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) 
ออกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตในชื่อ TQM Infinity 
Credit Card เพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้า 
ทั้งสองฝ่าย

การร่วมมือกับพันธมิตร และ Outsourcing

เงินฝาก 1.17 ล้านรายการ
เป็นจ�านวนเงิน 5,624 ล้านบาท
เปิดบริการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

 •  ร่วมมอืกบัธนาคาร ICBC (ประเทศไทย) พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อรองรับฐานลูกค้า 
ไทย-จีน ด้วยเครือข่ายธนาคารออมสินและ 
เครือข่าย ICBC ทั่วโลก

 •  แต่งต้ังตวัแทนของธนาคาร (Bank Agent) เพือ่
รับบริการช�าระสินค้า ฝากเงิน-ถอนเงินสดด้วย 
QR Code, Barcode มีผลการด�าเนินงานดังนี้

 •  ร่วมกับ 3 ธุรกิจตู้เติมเงิน เพิ่มช่องทางฝากเงิน 
211,000 จุดทั่วประเทศ

 •  โครงการ “เด็กดีออมฟรี” ท่ีตู้เติมเงินทั่วไทย 
เดก็อาย ุ7 - 20 ปี ฝากเงนิฟรีโดยไม่มค่ีาธรรมเนยีม 
ออมได้ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป 

 •  บริการผ่านเมนู My Agent
  ท�าธุรกรรมทางการเงินตลอด 24 ชั่วโมง

เงินฝาก 4.93 แสนรายการ
เป็นจ�านวนเงิน 252 ล้านบาท
เปิดบริการ ณ วันที่ 22 เมษายน 2562

พนักงานขาย พนักงานขับรถ พนักงาน

บันทึกข้อมูล

APP บัตรเครดิต

ธนาคารมีการใช้พนักงานจ้างเหมาบริการ

จากบุคคลภายนอกในบางตำาแหน่ง

เพื่อเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Outsourcing
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การร่วมมือกับพันธมิตรในด้านอื่น ๆ
 •  Home For Life ร่วมกับ แสนสิริ เปิดสินเชื่อ 

ที่อยู่อาศัยให้ผู้กู้สินเช่ือมีรายได้หลังวัยเกษียณ  
ตอบโจทย์ลูกค้า Smart Consumer 

 •  โครงการแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบและกจิกรรม
เพื่อสังคม ร่วมกับ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน 
สร้าง Smart City ยกระดบัคณุภาพชวีติพนกังาน/
ชุมชนนิคมและประชาชนในบริ เ วณนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 

3. สร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหวังในการใช้บริการของลูกค้า (Customer Experience)

ธนาคารได้ยกระดับบริการ โดยใช้นวัตกรรมทางความคิดและเทคโนโลยีผสมผสานจนเป็นการด�าเนินงานที่ขับเคลื่อนให้ 
ทุกบริการของธนาคารตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น อาทิ

 •  มีการน�าเทคโนโลยี AI มาใช้ในการให้บริการ
 •  ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลน่ารู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
 •  ใช้เทคโนโลยีอ�านวยความสะดวกให้มากที่สุด
 •  บูรณาการช่องทางรับฟังเสียงจากลูกค้า (VOC)
 •  พัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล
 •  พัฒนาการให้บริการของ Call Center

นอกจากนีธ้นาคารยงัสร้างการรบัรูเ้กีย่วกับผลติภณัฑ์และบรกิารสูผู่บ้ริโภคผ่านช่องทางต่าง ๆ  ทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ ดังนี้

3.1  เพิ่ม Engagement ลูกค้าด้วยการสื่อสารการตลาดที่สอดรับกับยุคดิจิทัล
 •  GSB NOW แจ้งเตือนการท�าธุรกรรมหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้นผ่านช่องทาง Line 

GSB NOW
แจ้งเตือน
• ทุกความเคลื่อนไหวในบัญชี 

 รู้ทันทีเมื่อมีเงินเข้า-ออก

• ทราบทุกการใช้จ่ายผ่าน

 บัตรเครดิตและเช็กยอดได้

• แจ้งเตือนเมื่อถูก

 รางวัลสลากออมสิน

ค้นหาสาขาและตู้เอทีเอ็ม
ใช้งานง่าย ๆ ผ่านการแชร์โลเคชั่น

รับทุกข่าวสาร
และโปรโมชั่นจากธนาคาร

 

ช่วยเหลือ
เพียงพิมพ์ถามคำาถาม

เพื่อรับบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

และบริการทางการเงิน 

แอดเลย “GSB NOW”  ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

GSB NOW

ADD

LINE OFFICIAL ACCOUNT

 •  ให้บริการช�าระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์  
(Bill Payment) ร่วมกับกรมศุลกากร เพื่อเพิ่ม 
ช่องทางการช�าระเงินค่าสินค้าและบริการ

 •  ให้บรกิารธนาคารทางอนิเทอร์เนต็ส�าหรบัลกูค้า
นิติบุคคล ร่วมกับศาลยุติธรรม อ�านวยความ 
สะดวกในการบริหารจัดการทางการเงินของ 
หน่วยงานภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงาน 
ยุติธรรม

ธนาคารออมสิน
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3.2  สร้างการรับรู้และความเข้าใจผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านธุรกิจและภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ทกุผลติภณัฑ์และการด�าเนนิงานของธนาคาร มกีารสร้างการรบัรูผ่้านสือ่ช่องทางต่าง ๆ  อย่างบรูณาการ รวมทัง้ผ่านการ 
ด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการที่มีส่วนร่วมกับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ

ธนาคารมีการปรับเปลี่ยนการดำาเนินงานให้เข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น 

โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เมื่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ 

ย่อมส่งผลดีต่อการดำาเนินงานของธนาคารอย่างยั่งยืน

สร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ New Marketing Strategy

CUSTOMER กลุ่มลูกค้าวัยเริ่มท�างานและวัยท�างาน

ปรับ Mood & Tone ของภาพยนตร์โฆษณา

Targeted and Personal Message

Offline / Online แบ่งตามไลฟ์สไตล์

YouTube /
Viral Video GSB Talks /

GSB นาทีทอง

GSB Gift Camp 2019
เส้นทางความก้าวหน้า

ทางอาชีพธนาคาร
กลุ่มวัยทำางาน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน

สนับสนุนกีฬาเยาวชนสู่เส้นทางอาชีพ

MUSIC
Strategy

SPORT
Strategy

เพิ่มการเปิดใช้
ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตมากกว่า
400,000 บัตร

GSB NOW

ADD

LINE OFFICIAL ACCOUNT
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4.  การรับฟังลูกค้า

ความคิดเห็นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  
ตลอดจนความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ คือข้อมูลส�าคัญในการ 
พัฒนาทุกนวัตกรรม ธนาคารจึงทบทวนแนวทางการรับฟังท่ี 
แตกต่างกนัในแต่ละกลุม่ รวมถงึความคดิเหน็จากบคุลากร เพือ่ 
น�าข้อมลูเหล่านัน้มาพฒันา ปรับปรุงผลติภณัฑ์ บรกิาร และการ 
ด�าเนินงานทั้งในเชิงรุกและเชิงรับให้ดีย่ิงข้ึนตามกระบวนการ 
ที่ออกแบบไว้

ตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมา ธนาคารได้เพ่ิมช่องทางการรับฟัง 
ผ่าน QR Code ท่ีสะดวก รวดเร็ว และพฒันาระบบบรหิารจดัการ 
เรือ่งร้องเรยีนของธนาคาร Voice of Customer (VOC & Complaint  
Tracking) ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากช่องทาง QR Code  
โดยอตัโนมตัแิบบเรยีลไทม์ โดยหน่วยงานทีรั่บผดิชอบจะบนัทกึ 
ข้อมลูเข้าสูร่ะบบ จากนัน้ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์จะท�าการจ�าแนกและ 
วิเคราะห์ภาพรวมความคิดเห็น 4 ประเภท คือ เรื่องร้องเรียน  
การขอความอนุเคราะห์ ข้อเสนอแนะ/ตอบข้อซักถาม และเรื่อง 
ชมเชย โดยพิจารณาข้อมูลสถิติและส�ารวจความรู้สึก เพื่อทราบ 
ประสิทธิผลของช่องทางต่าง ๆ และน�าข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนา 

นอกจากนี้ ธนาคารยังรับฟังผ่าน “Line Official” เพ่ือ 
การเข้าถงึทีง่่ายขึน้ และน�าระบบ ZANROO มาใช้จบัเสยีงลกูค้า 
บนโซเชยีลมเีดยีแบบเรยีลไทม์ เพือ่ช่วยพจิารณาเสยีงจากลกูค้า 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียน จ�าแนก 
ประเภทและบันทึกเข้าสู ่ระบบเรื่องร้องเรียนฯ ส่งต่อไปยัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการคอยเฝ้าระวังการ 
เผยแพร่ข้อมลูเท็จของธนาคารผ่านสือ่ออนไลน์ มตัีวชีว้ดัทีส่�าคญั  
คือ ความพึงพอใจในช่องทางการรับฟัง และช่องทาง VOC 

ไตรมาส
เรื่องร้องเรียน การขอความอนุเคราะห์ ข้อเสนอแนะ เรื่องชมเชย

จ�านวน ด�าเนินการแล้ว จ�านวน ด�าเนินการแล้ว จ�านวน ด�าเนินการแล้ว จ�านวน ด�าเนินการแล้ว

1 36 36 1,647 1,647 851 851 143 143

2 55 55 1,983 1,983 735 735 134 134

3 48 48 2,124 2,124 688 688 162 162

4 18 18 2,331 2,331 666 666 144 144

รวม 157 157 8,085 8,085 2,940 2,940 583 583

ผลดำาเนินงาน เรื่อง จำานวนการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำาปี 2562

สแกนเพื่อเข้าเว็บไซต์
ศูนย์รับฟังเสียงของลูกค้า

 https://gsbqr.gsb.or.th/qrm/website
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5. การสนับสนุนลูกค้า 

ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
“มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงิน (Service Level 
Agreement: SLA)” จึงเป็นหนึ่งในการสนับสนุนลูกค้าให้ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว และทราบถึงการด�าเนินงานของธนาคาร 
ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวค�านึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนของ 
ข้อเท็จจริง ข้อมูล รวมถึงความร่วมมือของลูกค้า ตลอดจน 
เหตสุดุวสิยัทีธ่นาคารไม่อาจป้องกนัได้ หรือต้องปฏบิตัติามแผน 
รองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นรายกรณี

ช่องทางติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทุกวันทำาการ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

โทร. 02-299-8000 หรือ Call Center: 1115 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

โทรสาร: 02-299-8533  อีเมล: news@gsb.or.th

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ:

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ส่วนบริการลูกค้าและลูกค้าสัมพันธ์ 

สแกนเพื่อดูรายละเอียด
มาตรฐานระยะเวลา

การให้บริการทางการเงิน

6. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  

ข้อมูลข่าวสาร คือหนึ่งในวัตถุดิบของการสร้างนวัตกรรม
ที่เปิดเผยสู่ประชาชนได้ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของธนาคาร
ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันท่ี 6 มิถุนายน 2543 เป็นต้นมา 
ณ อาคาร 2 ชั้น G (อาคารสลาก) ธนาคารออมสิน 
ส�านักงานใหญ่ เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เปิดเผยได้แก่ประชาชน โดยจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 9 
แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมี 
เจ้าหน้าที่ของธนาคารอ�านวยความสะดวกในด้านข้อมูลแก ่
ผู้ที่สนใจ

ขั้นตอนติดต่อ ร้องขอข้อมูลข่าวสาร
•  แสดงความจ�านงต่อเจ้าหน้าที่ 
•   กรอกแบบฟอร์ม (ยกเว้นการขอเอกสารประชาสมัพนัธ์)

ระบปุระเภทการขอรบับรกิาร (เพ่ืออะไร เช่น ตรวจดู  
ขอส�าเนา  ศึกษาค้นคว้า หรือขอส�าเนาที่มีผู้รับรอง)

•  ช�าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารฯ ก�าหนด 
กรณีขอส�าเนาข้อมูลข่าวสาร

•  กรณีเร่งด่วน สามารถขอส�าเนาข้อมูลข่าวสารด้วย
วาจาหรือโทรสารได้

417-1
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การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมใด ๆ ก็ตาม ต้องพัฒนาปรับปรุงข้อบกพร่องและสิ่งที่ยังขาดเหลือ

ระบบรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าธนาคารในช่องทางต่าง ๆ จึงเป็นกระบวนการสำาคัญ

ที่ต้องพัฒนาไม่ต่างกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ เพื่อบูรณาการธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับสังคม 

7. การจัดการข้อร้องเรียน

ทุกนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการพัฒนาบริการ 
ผลิตภัณฑ์ และการด�าเนินงาน ล้วนเกิดจากข้อร้องเรียนที่
ธนาคารได้รับ ดังนั้นการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ 
จงึถอืเป็นขัน้ตอนส�าคญัทีท่�าให้ข้อมลูต่าง ๆ  ส่งต่อถงึทกุหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และสามารถด�าเนินงานได้ผ่านกระบวนการที่มี
เสถียรภาพ 

เรื่องส�าคัญเร่งด่วนที่ต้องด�าเนินการภายใน 3 วัน
•  ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บัตรประเภทต่าง ๆ
•  ร้องเรียนผ่านสื่อที่กระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร
•  ร้องเรยีนเกีย่วกบัการให้บรกิารธุรกจิของธนาคารทีม่ี

ผลกระทบต่อลูกค้าโดยตรงหรอืมผีลต่อกฎหมายคดคีวาม
•  เรือ่งร้องเรียนอืน่ ๆ  ทีค่ณะกรรมการพจิารณาแล้วว่า

เร่งด่วน

 แผนผังระบบการจัดการเรื่องการร้องเรียนต่าง ๆ ของธนาคารออมสิน

1. ช่องทางภายในธนาคาร

1.1 สาขา/จุดให้บริการ 

 ติดต่อหน่วยงาน/สาขาทั่วประเทศ

1.2 Call Center 1115

1.3 Website: www.gsb.or.th

1.4 E-mail:

 - Voice@gsb.or.th

 - news@gsb.or.th

1.5 Social Network

 • Facebook: GSB Society

1.6 จดหมายถึงผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

1.7 QR Voice จุดแสดง QR Voice ณ สาขา

 และบน www.gsb.or.th

3. ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 4. หน่วยพิจารณา
 เรื่องร้องเรียน

2. ช่องทางภายนอก

2.1 หน่วยงานราชการ

 • สำานักนายกรัฐมนตรี (GCC 1111)

 • กระทรวงการคลัง ธปท. สตง. คปภ.

 • ศูนย์ดำารงธรรม (กระทรวงมหาดไทย)

 • Facebook: GSB Society

3.1 พิจารณา กลั่นกรอง จำาแนกเรื่อง

4.1  พิจารณาหาข้อยุติ 

เรื่องร้องเรียนภายใน 

15 วัน (กรณีไม่แล้วเสร็จ

สามารถขอขยายเวลาได้)

4.3   รายงานผลการดำาเนินงาน

ตามสายบังคับบัญชา และ

ส่งกลับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

4.2 ผลการดำาเนินงาน

 • เรื่องยุติ แจ้งผล 

  ให้ผู้ร้องเรียนทราบ  

 • เรื่องไม่ยุติ
  นำาเข้าที่ประชุม 

   “คณะกรรมการ

พิจารณารับฟังเสียง

ของลูกค้าและกลั่นกรอง 

เรื่องร้องเรียนของ 

ธนาคารออมสิน” เพื่อ

พิจารณาดำาเนินการ

3.2  บันทึกเรื่องใน “ระบบการรับฟัง

เสียงลูกค้าและบริการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนของธนาคารออมสิน” 

และจัดส่งให้หน่วยพิจารณาเรื่อง 

ร้องเรียน/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.3  รับทราบ/ติดตามผลการ 

ดำาเนินงานจากหน่วย 

พิจารณาเรื่องร้องเรียน 

และสำารวจความพึงพอใจ 

ผลการดำาเนินการเรื่องร้องเรียน

3.4 รายงานผลการดำาเนินงาน

 • หน่วยงานราชการเพื่อทราบ

 • ผู้บริหารเพื่อทราบ

 •  หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพือ่นำาไป

พฒันาผลิตภัณฑ์/บรกิาร
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ดําเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล 
โดยรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมายระยะยาว ปี 2562-2566
มุ่งเน้นการเป็นธนาคารเพื่อสังคมที่ด�าเนินธุรกิจอย่างมี 

ธรรมาภิบาล ค�านึงถึงความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาให้เข้มแข็งและเชื่อมโยงกับหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง บรหิารจดัการภารกจิด้านสงัคมและนโยบาย
รัฐอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมความเสี่ยงได้

เป้าหมาย ปี 2562
1.  เป็นธนาคารเพือ่สงัคมทีด่�าเนนิธรุกจิอย่างมธีรรมาภบิาล 

ค�านึงถึงความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม โดยสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco- 
Efficiency) ให้องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.  ผนวกความรบัผดิชอบต่อสงัคมในทกุกระบวนการทาง
ธุรกิจพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งในขีดความสามารถของ
องค์กร

โครงการธนาคารออมสินเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

• สร้างโฮมสเตย์ ให้แก่ชุมชน 6 แห่ง

• สนับสนุนสถานศึกษา 9 แห่ง

• กิจกรรม “บ ว ร” รอบรั้วออมสินทั่วภูมิภาค

 20 ครั้ง

• สานฝันเยาวชนสีชมพู

 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

• ธนาคารภูมิปัญญา

 77 องค์ความรู้

สรุปผลดำาเนินงาน ปี 2562

โครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ 

จ�านวนเยาวชนเข้าร่วม  200,863 คน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
และสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

• จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

 ให้ความรู้ และเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

• ร่วมกับกรมคุมประพฤติ จัดกิจกรรม

 พัฒนาศักยภาพ และช่วยเหลือ

 ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 10 แห่ง 

• ช่วยเหลือคนพิการผ่านการอบรมฝึกอาชีพ

 100 คน

• สาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล

 575 รายการ
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ธนาคารได ้ ใช ้นวัตกรรมทางไอเดียและความคิด 
เพือ่สร้างสรรค์โครงการและกจิกรรมทีส่ร้างโอกาสในการพัฒนา
เยาวชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ

1.1 โครงการดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน  
  (ปีที่ 10)

ธนาคารเล็งเห็นความส�าคัญของสมาชิกธนาคารโรงเรียน
ที่ควรเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ กิจกรรมที่จัดข้ึนจึงมุ่งเน้น
ความมีน�้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้รักสามัคคี ซึ่งเป็น
ส่ิงส�าคญัในการด�าเนินชวีติ ขณะเดยีวกนัการพัฒนาทกัษะด้านอ่ืน ๆ  
กเ็ป็นสิง่ส�าคญั การประกวดดนตรธีนาคารโรงเรยีนจงึรเิร่ิมขึน้มา
ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อฝึกฝน พัฒนาทักษะด้านดนตรี เป็นการใช้
ความสามารถให้เกดิประโยชน์

1. พัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรี กีฬา วิชาการ

1.2 การประกวด GSB GEN WAY-T
การประกวด GSB GEN WAY-T เป็นกิจกรรมใน

โครงการ GSB Generation ของธนาคาร เพื่อเฟ้นหาสุดยอด
เยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรี ชิงทุนการศึกษารวมกว่า  
200,000 บาท ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวทิยาลยั  

1.3 โครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน
 (ปีที่ 10)
ปี 2562 ธนาคารได้จัดแข่งขันกีฬา 3 ประเภทในรุ่นอายุ 

18 ปี คือ ฟุตบอล (ชาย) วอลเลย์บอล (หญิง) บาสเกตบอล 
(ชาย) และสนับสนุนการสร้างทมีฟตุบอลช้างสชีมพูทกุภมูภิาค 
ทัว่ประเทศ รวมทัง้สร้างเสรมิประสบการณ์การแข่งขันฟุตบอล 
กบัสโมสรอาชพีภายในประเทศและต่างประเทศในกลุม่ ASEAN 
Economic Community (AEC) โดยมนีกัเรยีนสนใจเข้าร่วมกว่า 
23,915 คน จ�านวน 1,241 ทีม
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1.4 GSB E-Cup 2019
 Thailand Open Tournament 
ธนาคารได้สนับสนุนนักกีฬาอีสปอร์ตของประเทศไทย 

ด้วยการจดัแข่งขนัสนามแรกของเอเชยี ในเกม Pro Evolution 
Soccer 2020 (PSE 2020) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน 
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 
พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชิน ีและเงนิรางวลัรวมกว่า 3 ล้านบาท 
พร้อมเปิดตัวทีมออมสนิช้างชมพู นกักีฬาอสีปอร์ตของธนาคาร 
เพ่ือเปิดโอกาสและประสบการณ์ เพิ่มศักยภาพและทักษะ 
ให้ทัดเทียมระดับสากล 

ธนาคารได้ใช้นวัตกรรม
ทางไอเดียและความคิด 
เพื่อสร้างสรรค์โครงการ
และกิจกรรมที่สร้างโอกาส
ในการพัฒนาเยาวชน
อย่างต่อเนื่อง

1.5 ธนาคารออมสินร่วมสนับสนุน 
 พัฒนาวงการบาสเกตบอลไทยปี 2019 
ส่งเสริมให้เด็กไทยที่รักในกีฬาบาสเกตบอลได้มีพื้นที ่

แสดงศักยภาพและสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่เยาวชน 
ในทุกภูมิภาค
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1.8 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
 ทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์
 (Thailand Educational Development 
 and Evaluation Tests) (ปีที่ 9)
ในปี 2562 ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของ  

ซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) และบริษัท เอดู พาร์ค จ�ากัด  
ร่วมกันจัดการสอบประเมินและพัฒนาสู ่ความเป็นเลิศทาง 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยธนาคารได้สนับสนุน 
โครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2553 - 2562 โดยปี 2562 
มีนักเรียนที่สมัครสอบท้ังสองวิชาจ�านวนกว่า 164,232 คน  
และมีโรงเรียนเข ้าร ่วมโครงการทั้ งสองวิชาจ�านวนกว ่า 
757 โรงเรียน

1.6 ออมสินส่งเสริมฟุตบอลสู่ความเป็นหนึ่ง 
จัดการแข่งขัน GSB Bangkok Cup 2019 / ฟุตบอล 

เยาวชนทีมชาติไทย อายุไม่เกิน 19 ปี “U19 The Next Gen” / 
ฟุตบอลออมสนิ ไทยแลนด์ แชมเป้ียนส์ คพั 2019 / ออมสนิ ลกี โปร 
(T3) และออมสนิ ลกี (T4) / ออมสนิ ซเีนยีร์ ไทยแลนด์ ฟตุบอล 
คัพ 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย / การแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่น 
อายุ 50 ปีขึ้นไป ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชริเกล้า 
เจ้าอยู่หัว 

1.7 สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ
 GSB Thailand Kids Golf Step-up Tournament
ธนาคารสนบัสนนุการแข่งขนัทีจ่ดัขึน้เพือ่พฒันาทกัษะกฬีา

กอล์ฟของเด็ก ๆ มุ่งเน้นการให้ความรู้ ประสบการณ์ โดยให ้
ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมความมีน�้าใจนักกีฬา และ
สนกุสนานกบับรรยากาศการแข่งขนั สร้างแรงจงูใจในการฝึกซ้อม
มากยิง่ขึน้

มุ่งเน้นการให้ความรู้ ประสบการณ์ 
โดยให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกัน 
ส่งเสริมความมีน้ําใจนักกีฬา
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1.9 สนับสนุนโครงการเพชรยอดมงกุฎ
 ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม (ปีที่ 6) 
ธนาคารเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมนักเรียนและเยาวชนให้ศึกษาและ
แลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกัน รวมถึงพัฒนาทักษะการคิด 
วิเคราะห์ ธนาคารจงึมนีโยบายสนบัสนนุกจิกรรมเกีย่วกบัวชิาการ 
และได้ร่วมมือกับมูลนิธิร่มฉัตร โดย พระพรหมมังคลาจารย์  
ประธานมูลนิธิร่มฉัตร สนับสนุนโครงการเพชรยอดมงกุฎ ซึ่ง 
ในปี 2562 ธนาคารได้สนับสนุนการจัดสอบแข่งขัน “ภาษาไทย  
ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม  
เพชรยอดมงกฎุ” เพือ่พฒันาทกัษะวชิาการ มีนกัเรยีนเข้าร่วมกว่า  
13,325 คน จาก 4,572 โรงเรียน

1.10 โครงการ “GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม
 น�าสู่รั้วมหาวิทยาลัย” 
สืบเนื่องจากโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น  

ด้านคณุธรรมและจรยิธรรม ทีส่�านกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขั้นพื้นฐานและธนาคารออมสินได้ร่วมด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
มาตั้งแต่ปี 2550 - 2559 ธนาคารได้สนับสนุนเงินรางวัล 
ทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด เพ่ือเป็นการ 
เทดิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิล
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร สนองแนวพระราชด�ารปิรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยตลอดการด�าเนินโครงการมีโรงเรียน 

ได้รบัทนุสนับสนนุการศกึษา จ�านวน 380 แห่ง นกัเรยีนต้นแบบ 
ประพฤติดีเด่นมีคุณธรรมและจริยธรรม ได้รับทุนการศึกษา 
จ�านวน 800 คน ท�าให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา มีโอกาส 
สอบแข่งขันเพ่ือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ควบคูไ่ปกบัการสร้าง
จติส�านกึด้านคณุธรรม และเป็นการต่อยอด “ความดี” ภายใต ้
ชีอ่โครงการ “GSB เตมิฝัน ป้ันดาวคณุธรรม น�าสูร่ัว้มหาวทิยาลยั” 
โดยในปี 2562 ธนาคารได้สนับสนุนนักเรียนและครูจ�านวน 
3,388 คน
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2. ธนาคารเพื่อผู้สูงวัย 

นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ธนาคารได้ด�าเนินงานโครงการธนาคารผู้สูงวัย เพ่ือตอบรับสังคมผู้สูงอายุท่ีขยายตัวเพิ่มข้ึน 
ทุกปี โดยออกผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินส�าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเจตนารมณ์ของ
ธนาคารในการเป็นสถาบนัการเงนิแห่งแรกทีพ่ร้อมดแูลผูส้งูอาย ุด้วยผลติภณัฑ์เงนิฝากอตัราดอกเบีย้พเิศษ อาท ิเงนิฝากเผือ่เรยีก
ประชารัฐผู้สูงวัย และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย นอกจากนี้ยังมีสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ สินเชื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ 
ประกอบด้วย สินเชื่อ Reverse Mortgage สินเชื่อเคหะกตัญญูดูแลบุพการี และสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย 

ผลดำาเนินงานธนาคารเพื่อผู้สูงวัย

ส่งเสริมการออม สร้างความมั่นคงในชีวิต

27,790 ล้านบาท
ลูกค้า 73,599 ราย

1,106 ล้านบาท
ลูกค้า 3,152 รายเงินฝาก สินเชื่อ

เคหะกตัญญูดูแลบุพการี I Reverse Mortage I 

ประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย
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ลำาดบั จังหวัด สถานที่ จำานวน (คน)

1 สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎร์ธานี
322

2 สุโขทัย สนามบินสุโขทัย 275

3 ปราจีนบุรี วัดบางแตน 167

4 ตราด วัดท่าโสม 280

2.1  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
การเข้าสู่ Aging Society หรือสังคมผู้สูงวัย คือสิ่งท่ี

ธนาคารให้ความส�าคญั โดยใช้นวตักรรมด�าเนนิงานผ่านแนวคดิ  
“ออมสิน ออมสขุภาพ” ผ่านโครงการพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ  
มุง่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง  
ส่งผลถงึความสขุในครอบครวั  โดยในปี 2562 ธนาคารได้ด�าเนนิ
กิจกรรม “RETIRE RESTART สูงวัยแล้วไง ชีวิตใหม่สร้างได้” 
4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,044 คน ดังข้อมูลในตาราง 

https://gsbseniorwow.com 

2.2 เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน GSB Senior Wow
รองรับความต้องการของผู้สูงวัย ใช้เป็นช่องทางติดต่อ

สือ่สาร และสร้างสงัคมของผูสู้งวยัทีม่คีวามต้องการแบบเดยีวกนั 
กระตุ้นให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยเว็บไซต์มีการตอบโจทย์
ไลฟ์สไตล์ของผู้สูงวัยทุกรูปแบบ อาทิ คาราโอเกะ ข่าวสาร  
กิจกรรม สาระและบันเทิง แกลเลอรี พร้อมข้อคิดค�าคมส�าหรับ 
ส่งต่อให้คนท่ีรกั รวมถงึสทิธพิิเศษกว่า 300 ดีล จากผูป้ระกอบการ 
ชั้นน�า ทั้งร้านอาหาร โรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพและ
ความงาม ฯลฯ  

ความเท่าเทียมคือหนึ่งในหัวใจของทุกการดำาเนินงานที่ธนาคารให้ความสำาคัญต่อประชาชนทุกช่วงอายุ 

ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มตั้งแต่เด็กและเยาวชน ประชาชนฐานราก ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ 
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3. ธนาคารเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

หนึ่งในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยบริการทางการเงินครบวงจรให้แก่วดั เพือ่โครงสร้างการบรหิารทีเ่ป็นระบบ มรีายงาน 
ทางการเงินที่เป็นมาตรฐาน สามารถบริหารจัดการงบด�าเนินงาน รวมถึงปัจจัยที่มาจากช่องทางต่าง ๆ ของผู้มีจิตศรัทธาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ มีการใช้ระบบดิจิทัล โดยแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของวัด และส่วนของพุทธศาสนิกชน

ผลิตภัณฑ์ของธนาคารเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ผลิตภัณฑ์เงินฝากของวัด ผลิตภัณฑ์เงินฝากของพุทธศาสนิกชน

ประเภทเผื่อเรียกออมบุญ และประเภทประจำา

ออมบุญ 12 เดือน ให้บริการ ได้แก่ 

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกออมเงิน ออมธรรม 

เพื่อส่งเสริมการออมและความคล่องตัวในการใช้เงินให้แก่ประชาชน 

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก 

บริการ GSB Corporate Internet 

Banking: CoIB 

บริการโอนเงินทำาบุญหรือบริจาคเงินเข้า

บัญชีวัด ผ่าน QR สาธุ (e-Donation)

มีพุทธศาสนิกชน
ใช้ผลิตภัณฑ์นี้

91,700 บัญชีสำาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์

บัตรเครดิตคะแนนบุญ

สามารถเลือกสมทบ

เงินเข้ากองทุนได้

  •  บรกิาร QR สาธ ุ(e-Donation) ได้รับการพฒันา
ให้สะดวกรวดเรว็ เพือ่ให้พทุธศาสนกิชนสามารถ
ท�าบุญตามวัด ศาสนสถาน และองค์กรการกุศล
ต่าง ๆ ได้ทั่วประเทศ เพียงสแกน QR Code 
Payment ของวัดได้จากบริการ MyMo ของ
ธนาคาร หรือจาก Mobile Banking ของธนาคาร
อื่น ๆ ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมและท�านุบ�ารุง
พระพุทธศาสนา การใช้ “QR สาธุ” ถือเป็นการ
อ�านวยความสะดวกในการบริจาคเงิน โดยมีวัด
เข้าร่วมแล้วจ�านวน 3,035 วัด
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4. ธนาคารออมสินเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ความยัง่ยนืของการด�าเนนิงานด้านต่าง ๆ  เริม่ต้นจากสังคม 
ที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน ทุกนวัตกรรมทางภูมิปัญญาจาก
บุคลากรของธนาคารจึงถูกพัฒนาข้ึนเป็นกิจกรรมและโครงการ
ทีช่่วยสนบัสนนุสังคมและสิง่แวดล้อม โดยท�าอย่างต่อเน่ืองทกุปี

4.1 โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู 
 ด�าเนินงานมาต้ังแต่ปี 2559 เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้ความสามารถพิเศษ
ขององค์กร (Core Competency) ในการเข้าใจ เข้าถึง
ลูกค้าฐานรากและกลุ่มองค์กรชุมชน สร้างเครือข่าย 
ครอบคลมุทุกพืน้ที ่(สาขา หน่วยให้บรกิาร และกลุม่องค์กร 
ชุมชน) ร่วมมือกับชุมชนที่ต้องการพัฒนาและแก้ปัญหา 
ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม โดยธนาคารให้การสนับสนุน 
องค์ความรู ้ บุคลากร และงบประมาณ จากน้ันสรุป 
บทเรียนเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมวิธีการ และ
แนวทางพัฒนา สามารถขยายผลส�าเร็จไปยังชุมชนอื่น ๆ 
ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่

ส�าหรบัปี 2562 ธนาคารได้ต่อยอดโครงการชมุชนประชารฐั 
สีชมพู ปี 4 “GSB Smart Homestay” มุ่งพัฒนาชุมชนที่มี
ศักยภาพด้านสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม  
และวิถชีวีติของชมุชน โดยให้การสนบัสนนุนวตักรรมด้านความรู ้

โครงการ “GSB Smart Homestay” 
ได้รับรางวัล “Global Corporate 
Sustainability Awards”
สาขา “Best Practice” 
ด้าน “Great Practice of 2019”
รางวัลสำาหรับองค์กรที่มีแนวปฏิบัติ

ด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น โดยโครงการ

“GSB Smart Homestay” ได้รับรางวัล

จากการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน 

มีการบูรณาการแนวความคิดร่วมกันระหว่างชุมชน

กับธนาคาร เพื่อยกระดับโฮมสเตย์ ไทยไปสู่ระดับสากล

และพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เกิดมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์

และบริการในท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ นำาไปสู่ความยั่งยืน

ของชุมชน

ความเข้าใจในการเป็นโฮมสเตย์ที่มีมาตรฐาน เพื่อพัฒนาเป็น
โฮมสเตย์แห่งใหม่ที่สร้างมูลค่าให้กับชุมชน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
และเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ขยายโอกาสทางการตลาด
และการประชาสัมพันธ์ เพื่อยกระดับโฮมสเตย์ไทยสู่สากล 
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4.2 กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียน ตชด. (ปีที่ 10)
 การสนับสนุนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
 ในสังกัดกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน 
 ธนาคารให้การสนบัสนนุต่อเนือ่งเป็นปีท่ี 10 ต้ังแต่ปี 2553 
ถงึปัจจบัุน เพราะโอกาสทางการศกึษาของเดก็และเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร คือส่ิงที่ธนาคารให้ความส�าคัญ เพ่ือให้
เด็ก ๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน เพื่อการเติบโตเป็น
เยาวชนท่ีมคีณุภาพของสงัคมต่อไป โดยโครงการเกีย่วกบั
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนที่ธนาคารสนับสนุนในปี 
2562 มดีงัน้ี

 •  สนับสนุนโครงการจัดสร้างถาวรวัตถุ
  ทางการศึกษา 
  ปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน  

เอื้ออ�านวยต่อการเรียนการสอน 
 •  สนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
   ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี  
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการจัด 
การเรียนการสอนของครู การเรียนการสอนทางไกล  
การฝึกอาชีพ สนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์และสือ่การเรยีน 
การสอน พร้อมจัดห้องสมุด 

 •  สนับสนุนกิจกรรมอื่น 
 สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนต�ารวจ 

  ตระเวนชายแดน จ�านวน 1 แห่ง
  
ส�าหรับปี 2562 ธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณส�าหรับ

โครงการจัดสร้างถาวรวัตถุทางการศึกษา จ�านวน 1 แห่ง คือ 
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เนวนิ 
สคริมชอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเงิน 4,000,000 บาท  
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา จ�านวน 9 แห่ง เป็นเงิน 
1,600,000 บาท สนับสนุนให้กับโครงการอื่น ๆ ของโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี จังหวัดตาก เป็นเงิน 
514,500 บาท 

โอกาสทางการศึกษาของเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
คือสิ่งที่ธนาคารให้ความสําคัญ 
เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

413-1
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4.3 ออมสนิอาสาพฒันาชมุชน “บ ว ร” รอบรัว้ออมสิน  
 “บ ว ร” เป็นพยญัชนะต้นของค�าว่า บ้าน วดั และโรงเรยีน 
รวมถึง “บ ร ม” คือ บ้าน โรงเรียน และมัสยิด ทั้ง  
3 สถาบัน คือรากฐานของการสร้างจิตส�านึกแห่งการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ธนาคารจึงก�าหนดให้สายงานกิจการ
สาขาทั่วประเทศจัดกิจกรรมภายใต้แนวทาง “บ ว ร”  
มุง่พฒันาบ้าน วดั และโรงเรยีน เพือ่ยกระดับคณุภาพชวีติ
แก่เยาวชน ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน และท�านุบ�ารุง
พระพุทธศาสนา โดยในปี 2562 ธนาคารได้จัดกิจกรรม
จ�านวน 20 ครั้งทั่วทุกภูมิภาค 

4.4 รวมพลังออมสิน จิตอาสา ทางม้าลาย 3 มิติ 
 จากแนวทาง GSB WAY ธนาคารได้เชิญชวนพนักงาน 
และลูกจ้างที่สนใจเป็นจิตอาสา จัดท�าทางม้าลาย 3 มิติ

มอบให้โรงเรียนและสถานท่ีส�าคัญ เพ่ือสร้างความ
ปลอดภยับนท้องถนน ลดอุบตัเิหตใุนแหล่งชมุชน ปลกูฝัง 
วิจัยจราจร ซึ่งมีพนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรม  
300 คน ด�าเนินกิจกรรมในสถานที่ 10 แห่ง

4.5 โครงการธนาคารภูมิปัญญา ปีที่ 5
 ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลอื สนบัสนนุ และร่วมมอืพฒันา
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพ 
และความเข้มแขง็ทางการเงนิให้แก่ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการ 
รายย่อย เพ่ือพัฒนาอาชีพ น�าไปสู่สังคมระดับฐานราก 
ทีเ่ข้มแขง็ มคีณุภาพชวีติทีด่ ีสอดคล้องกบันโยบายรฐับาล  
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยธนาคารได้ด�าเนินโครงการ  
ธนาคารภูมิปัญญา พัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งในปี 2562  
ได้จัดกิจกรรม ดังนี้

•  จดัอบรมถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้แก่ผูส้นใจ เพือ่การ
พัฒนา ถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
สืบสานภูมิป ัญญาท้องถิ่น สร ้างมูลค ่าเพิ่มให ้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ

•  จดัเกบ็ขัน้ตอนการท�ารวบรวมภมูปัิญญาในท้องถิน่ 
รวมทั้งสิ้น 77 องค์ความรู้ ครอบคลุม 77 จังหวัด 
ทั่วประเทศ
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4.6  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปี 2562 
 เพื่อท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของ 
คนในชมุชน โดยจดัซือ้เทยีนพรรษาถวายให้แก่วดั 76 จงัหวดั 
และในพื้นที่ธนาคารภาค 1 ภาค 2 และภาค 3

4.7 โครงการออมสินห่วงใยช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ
  ธนาคารได้ช่วยเหลอืและสนบัสนนุงบประมาณตามประเภท 

ของภัยธรรมชาติ ในปี 2562 ดังนี้ 
 •  อุทกภัยน�้าท่วม บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่

ประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ โดยมอบ
ถุงยังชีพ รวมงบประมาณ 5,537,000 บาท

 •  ผู ้ประสบภัยไฟป่าและหมอกควัน สนับสนุน 
งบประมาณช่วยเหลือผู ้ประสบภัยไฟป่าและ 
หมอกควัน ในเขตพื้นที่อ�าเภอเชียงดาว จังหวัด 
เชียงใหม่ รวมงบประมาณ 100,000 บาท

 •  ผู้ประสบภัยหนาว โดยมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม 
มอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวที่มีฐานะ
ยากจนในพื้นที่ต่าง ๆ รวม 1,475 ผืน

4.8 การด�าเนินงานสาธารณประโยชน์และสาธารณกศุล
 •  สนับสนนุกจิกรรม/องค์กรเพือ่สาธารณประโยชน์ 

425 รายการ 
 •  ท�านุบ�ารุงศาสนา 150 รายการ รวมเป็นเงินกว่า 

197 ล้านบาท

ธนาคารออมสินพัฒนาสังคมด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายผ่านการดำาเนินงานที่ตอบสนองบริบท

ของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน รวมถึงจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ในการเป็นธนาคารเพื่อสังคมของประชาชน

4.9 สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 เพราะความเท่าเทียมในสังคมคือหัวใจของการขับเคลื่อน
ทุกอย่าง รวมถึงสังคมที่น่าอยู่มากขึ้น ธนาคารจึงด�าเนิน
โครงการต่าง ๆ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้รับโอกาสอย่าง 
เท่าเทียมกัน ดังนี้

 •  โครงการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ
   ธนาคารได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 - 2559 ซึ่ง 
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้วยหลักส�าคัญ 
ในการสร้างสังคมที่บูรณาการเพื่อผู้ทุพพลภาพและ 
ทุกคนในสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงสร้างเสริม 
เจตคติเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้ทุพพลภาพสามารถ 
เข้าถงึสทิธ ิสงัคมมคีวามเข้าใจ สลายความเหลือ่มล�า้ 
เพิ่มทางเลือกและโอกาสในอาชีพด้วยการพัฒนา
ศักยภาพ ฝึกทักษะฝีมือ เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ

เพราะความเท่าเทียมในสังคม
คือหัวใจของการขับเคลื่อนทุกอย่าง
รวมถึงสังคมที่น่าอยู่มากขึ้น
ธนาคารจึงดําเนินโครงการต่าง ๆ 
เพื่อให้ทุกคนในสังคมได้รับโอกาส
อย่างเท่าเทียมกัน 
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 •  โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
  ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ
  กระทรวงยุติธรรม (ปีที่ 7)
   เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรส�าคัญของประเทศ  

แต ่ มี เ ด็กและเยาวชนจ�านวนมากที่พลาดพลั้ ง 
กระท�าผดิกฎหมายจนต้องเข้าสูร่ะบบการคมุประพฤติ 
ธนาคารจึงร่วมมือกับกรมคุมประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนฯ นี้ขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 เพือ่ขยาย
โอกาสในการกลับเข้าสู่สังคมของเด็กและเยาวชน 
ที่ เคยกระท�าผิด ได้รับการปลูกฝังทัศนคติท่ีด ี
ต่อตนเองและผู ้อื่น ลดความเส่ียงในการกระท�า 
ความผิดซ�้า รูปแบบของโครงการจะด�าเนินกิจกรรม
ครั้งละ 5 วัน 4 คืน ในลักษณะการเข้าค่ายลูกเสือ 
เพื่อเรียนรู้ระเบียบวินัยและการอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่น  
รวมถงึเรยีนรูเ้รือ่งการออม ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
การตระหนักถึงคุณค่าในตนเองโดยวิทยากรจาก
ธนาคาร พร้อมท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ โดยมี 
เดก็และเยาวชนเข้าร่วมกจิกรรมแต่ละคร้ัง 50 - 60 คน  
ซึ่งธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณ ดังนี้

 •  ปี 2556 จดัโครงการน�าร่อง 4 แห่ง ใน 4 ภมูภิาค 
คือ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และตรัง  
มีเยาวชนเข้าร่วม 245 คน

 •  ปี 2557 จัดค่ายจ�านวน 12 แห่ง ได้แก่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตรัง กาฬสินธุ ์ ขอนแก่น 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปทุมธานี สระบุรี เพชรบุรี 
เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ และพิษณุโลก มีเยาวชน 
เข้าร่วม 612 คน

 •  ปี 2558 จัดค่ายจ�านวน 10 แห่ง ได้แก่ จังหวัด
นนทบุรี สุราษฎร์ธานี สุโขทัย อุบลราชธานี 
ชลบุรี จันทบุรี เชียงใหม่ ก�าแพงเพชร สงขลา 
และสกลนคร มีเยาวชนเข้าร่วม 502 คน

 •  ปี 2559 จัดค่ายจ�านวน 10 แห่ง ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา ตาก (แม่สอด) อุบลราชธานี 
อุดรธานี เชียงใหม่ สตูล ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์  
สุรินทร์ และนครสวรรค์ มีเยาวชนเข้าร่วม  
550 คน

 •  ปี 2560 จดัค่ายจ�านวน 10 แห่ง ได้แก่ กรงุเทพฯ  
เพชรบูรณ์ นครปฐม เชียงราย อ่างทอง ล�าปาง  
ชลบุรี และนครราชสีมา (จัดจ�านวน 3 คร้ัง  
ใน 3 อ�าเภอ ได้แก่ พมิาย สคีิว้ และอ�าเภอเมอืงฯ) 
มีเยาวชนเข้าร่วม 503 คน

 •  ปี 2561 จัดค่ายจ�านวน 13 แห่ง ได้แก่ เลย  
นครสวรรค์ ล�าพนู กรงุเทพฯ ปทมุธาน ีพิษณโุลก  
พทัลงุ อุบลราชธานี ล�าปาง สระบรุ ีชลบรุ ีสงขลา  
และนครราชสีมา มีเยาวชนเข้าร่วม 604 คน

ในปี 2562 ธนาคารจดัค่ายจ�านวน 10 แห่ง คอื ส�านกังาน
คุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 11 จังหวัดชลบุรี นครราชสีมา 
อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี เชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) 
ภูเก็ต และสงขลา มีเยาวชนเข้าร่วม 612 คน

การพัฒนาคนถือเป็นหนึ่งในวิธีพัฒนาสังคมที่ธนาคารให้ความสำาคัญ โดยเน้นสร้างโอกาสผ่านกิจกรรม

หรือโครงการที่จะนำาทางไปสู่การเป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีทัศนคติในเชิงบวกต่อสิ่งต่าง ๆ  
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05
นวัตกรรมยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม
Sustainable Innovations for Environment

ธนาคารนําความสามารถและองค์ความรู้มาใช้ในการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และนําไปสู่การเข้าใจถึงปัญหาท่ีประสบในแต่ละพื้นท่ี  
ผ่านกิจกรรม โครงการ และการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ท่ีสําคัญคือ ช่วยสร้างจิตสํานึกของประชาชนทุกกลุ่มให้รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการสูญเสีย และปลูกฝังค่านิยมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า



นวัตกรรมยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม
Sustainable Innovations for Environment

ธนาคารนําความสามารถและองค์ความรู้มาใช้ในการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และนําไปสู่การเข้าใจถึงปัญหาท่ีประสบในแต่ละพื้นท่ี  
ผ่านกิจกรรม โครงการ และการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีสําคัญคือ ช่วยสร้างจิตสํานึกของประชาชนทุกกลุ่มให้รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการสูญเสีย และปลูกฝังค่านิยมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า



สรุปผลดําเนินงานปี 2562 

เป้าหมายระยะยาว ปี 2562-2566
สร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-Efficiency) ให้แก่

องค์กรและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เพือ่เป็นเอกลกัษณ์และวฒันธรรม 
องค์กรที่ยั่งยืน

เป้าหมายปี 2562:
มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อประโยชน์ใน 

วงกว้าง ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  
สร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency บริหาร 
จัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปผลดำาเนินงาน ปี 2562

การสร้างและส่งเสริมจิตสำานึกในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม: การจัดการน�้า (ปีที่ 2)
ภายใต้แนวคิด “สายน�้าชุมชนสร้างชีวิต” 
ส่งเสริมการจัดการน�้าในประเทศไทย และแก้ปัญหา ดังนี้

โครงการ “ออมสินสร้างบ้านปลา
รักษาทะเลไทย” สนับสนุนปะการังเทียม

ชนิดแท่งคอนกรีตมาตั้งแต่ปี 2552  

ปี 2562 สนับสนุนเพิ่มอีก 450 แท่ง  

งบประมาณ 2,555,000 บาท
ระยะทาง 675 เมตร

ปัญหาทรัพยากร
ทางทะเล

(เช่น ปะการัง สัตว์ทะเล ฯลฯ)

จัดกิจกรรม 22 กิจกรรม มีผู้ได้รับประโยชน ์30,000 คน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีรายได้เพิ่มขึ้น 15.06%  รายจ่ายลดลง 3.70%

ปัญหาน้ำาน้อย

ภัยแล้ง 

ปัญหาน้ำาเสียปัญหาน้ำามากเกินไป 

ด�าเนินนโยบายเพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดการสูญเสีย
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Efficiency)

ตู้เอทีเอ็มสีขาว White Label ATM ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ใช้เครื่องเอทีเอ็ม

ร่วมกันเพื่อประหยัดทรัพยากร ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย นำาร่อง 2 จังหวัดในภาคอีสาน

(สกลนคร นครพนม) และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) 

สนับสนุนการลงทุนและการให้สินเชื่อ 
ที่ค�านึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

สร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-Efficiency) ให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ตั้งเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานและทุกกิจกรรมของธนาคารทั่วประเทศ

 จัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

• ร้อยละที่ลดลงของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิมเท่ากับ 2.49 จากเป้าหมาย 3.84

ธนาคารออมสิน
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การสร้างและส่งเสริมจิตสํานึก
ในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม

413-1 I 413-2

เยาวชน คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นพลังส�าคัญของสังคม  
บทบาทของพวกเขาจึงไม่ใช่แค่การแสวงหาความรู้ในห้องเรียน  
แต่การได้เข้าไปเรียนรู้ ช่วยเหลือชุมชน สิ่งแวดล้อม คือทักษะ 
ชีวิตที่จะหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ น�า 
ไปสู่ก�าลังใจในการท�าสิ่งดี ๆ และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างภาคภูมิใจ  
ตามค่านิยม GSB WAY วิถีออมสิน เติมเต็มสังคมไทย คิด 
กว้างไกล เหนือขีดจ�ากัด 

1. กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ปี 2562

ธนาคารมีการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ต่อเนื่องทุกปี  
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปฏิบัติงาน คุณครูที่ปรึกษา ได้ 
แลกเปลีย่นประสบการณ์และความรู้ใหม่ ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์ โดย 
ในปี 2562 จดักจิกรรมภายใต้ชือ่ โครงการเยาวชนรกัษ์สงัคมไทย 
เน้นด�าเนินกิจกรรมจิตอาสา เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน
และส่ิงแวดล้อม (ปลูกป่า คดัแยกขยะ ฝายก้ันน�า้ ฯลฯ) กิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (ปรับปรุงอาคารเรียน สร้างสนามกีฬา  
ฯลฯ) กจิกรรมจติอาสาพฒันาสังคมและชมุชน (รณรงค์ให้ความรู ้
เรื่องยาเสพติด ฯลฯ)

กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ปี 2562

จัดกิจกรรมไปแล้ว 18 ภาค 
สนับสนุนเงินทุนจำานวน 12,560,000 บาท 

จำานวน 1,256 แห่ง
(ให้นักเรียนท่ีปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน โรงเรียนละ 10,000 บาท)

มีนักเรียนเข้าร่วม 5,400 คน 

ในทุก ๆ ปี ธนาคารได้คิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยให้กิจกรรมต่าง ๆ สร้างความแน่นแฟ้นระหว่างชุมชน เยาวชน

และพนักงานทุกระดับ โดยชุมชนและสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น 

เพื่อเกิดเป็นพลังแห่งการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน และนำาไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน 

2.  “ออมสินสร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย”

 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์นํ้าชายฝั่ง 

 เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน 

 จังหวัดปัตตานี 

พื้นที่ 6 อ�าเภอในจังหวัดปัตตานี คือ อ�าเภอหนองจิก  
อ�าเภอเมอืงปัตตาน ีอ�าเภอยะหริง่ อ�าเภอปะนาเระ อ�าเภอสายบรุี  
และอ�าเภอไม้แก่น เป็นพื้นท่ีติดชายทะเลที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ม ี
วิถีชีวิตผูกพันกับการท�าประมงชายฝั่งเพื่อเลี้ยงชีพ แต่ชาวบ้าน 
และเยาวชนบางส่วนกลบัต้องออกไปท�างานนอกพืน้ที ่เพราะการ 
ท�าประมงชายฝั่งประสบปัญหาจากทรัพยากรสัตว์น�า้ที่มีจ�านวน 
ลดลง ส่วนหนึ่งของปัญหาคือ การใช้เครื่องมือท�าประมงที ่
ผิดกฎหมาย ซึง่น�าไปสูปั่ญหาอืน่ ๆ  มากมาย ท้ังด้านสิง่แวดล้อม 
และการใช้ชวีติ

ธนาคารเชื่อมั่นว่า การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้าชายฝั่งให ้
อุดมสมบูรณ์จะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว โครงการ “ออมสิน
สร้างบ้านปลา รักษาทะเลไทย” จึงด�าเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่
ปี 2552 จนถงึปัจจบุนั สร้างคณุภาพชวีติทีด่กีลบัคนืสูป่ระชาชน
กว่า 2,000 ครัวเรือน ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานี 
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ปะการังเทียมชนิดแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.5 x 
1.5 x 1.5 เมตร ตามมาตรฐานของกรมประมง ช่วยฟื้นฟู 
ระบบนิเวศใต้ทะเลและชีวิตของสัตว์น�้าชายฝั่ง ปลาตัวเล็ก 
มีที่อยู่อาศัย ไม่ถูกจับจากเรือประมงขนาดใหญ่ที่ใช้อวนหรือ
เครื่องมือผิดกฎหมาย ทรัพยากรทางทะเลได้รับการปกป้อง 
ส่งผลดีต่อระบบนิเวศใต้ทะเลและความมั่นคงทางอาหาร อาชีพ
ประมงของชาวบ้านกลบัคนืมาได้อกีครัง้ ต่อยอดไปสูก่ารสร้างงาน 
สร้างรายได้ และความสุขสามัคคีของคนในชุมชน ตามพระราช 
เสาวนีย์ของสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรม 
ราชชนนพีันปีหลวง 

จัดวางปะการังเทียม ณ ชายฝั่งทะเลบ้านปาตาบาระ อำาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  จำานวน 2,600 แท่ง 

ระยะทางปะการังเทียม  3.70 กิโลเมตร  

พ.ศ. 
ปะการังเทียมชนิดแท่งคอนกรีต 

(แท่ง)
งบประมาณ (บาท) ระยะทาง (เมตร)

2552/2009 202 330,000 101

2553/2010 150 822,000 225

2554/2011 300 1,614,000 450

2555/2012 299 1,596,700 449

2559/2016 400 2,326,000 600

2560/2017 400 2,326,000 600

2561/2018 400 2,385,000 600

2562/2019 450 2,555,000 675

รวม 2,601 13,954,700 3,700

จำานวนปะการังเทียมและงบประมาณที่ธนาคารให้การสนับสนุน บ้านปาตาบาระ ตำาบลปะเสยะวอ
อำาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน

ในแต่ละปี ธนาคารจัดโครงการและกิจกรรมที่ช่วยให ้

ทรัพยากรสัตว์น้ำาชายฝั่งมีความสมบูรณ์ขึ้นเป็นประจำา 

อย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมที่ช่วยให้คนในท้องถิ่นได้รับ

องค์ความรู้ วิธีการ พร้อมความรู้สึกรักและหวงแหน

ทรัพยากรทางทะเล ทำาให้พวกเขารู้จักใช้อย่างรู้คุณค่า

เหมาะสม และดูแลรักษาให้คงอยู่ตลอดไป 

ธนาคารออมสิน
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3. กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: การจัดการนํ้า ปีที่ 2

การจัดการน้ำาภายใต้แนวคิด “สายน้ำาชุมชนสร้างชีวิต”
ส่งเสริมการจัดการน้ำาในระดับชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามลักษณะของพื้นที่

Pain Point

ผลลัพธ์

Process Learning

ปัญหาน้ำาน้อย ภัยแล้ง

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่สายงาน

กิจการสาขา 1- 6

หรือพื้นที่ Social Branch

ชุมชนที่ได้รับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ปี 2561 ตัวช้ีวัดความสำาเร็จคือ ความอยู่ดีมีสุขของชุมชน (Well-Being)

ปัญหาน้ำามากเกินไป

ปัญหาน้ำาเสีย

ปัญหาทรัพยากรชายฝั่ง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฟื้นฟูพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น�้า
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ “พึ่งพาตนเอง” ได้โดย
ใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่ การด�าเนินกิจกรรม
จะแบ่งตามปัญหาที่ต่างกันในแต่ละพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เพื่อให้ชุมชน
สามารถด�าเนินการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองต่อไป 

ในปี 2562 ธนาคารจัดกิจกรรมนี้ขึ้นภายใต้แนวคิด 
“สายน�้าชุมชนสร้างชีวิต” ส่งเสริมการจัดการน�้าและแก้ปัญหา 
ทรัพยากรน�้าในประเทศไทย อาทิ การขาดแคลนน�้า ภัยแล้ง  
น�า้ท่วม น�า้เสยี ครอบคลมุทัง้น�า้จดื น�า้เคม็ และน�า้กร่อย ช่วยให้ 
ประชาชนบริหารจัดการน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตาม
ลักษณะพื้นท่ี รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟู

Awareness 
สร้างความตระหนัก

Exchange
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ 

Experimental
ทดลองทำาจริง

Make
a Relationship

สร้างความสัมพันธ์

สุขด้านสิ่งแวดล้อม สุขด้านเศรษฐกิจ สุขด้านสุขภาพและ

ความมั่นคงในชีวิต

ปี 2563 - 2565
• ต่อยอดขยายพื้นที่ดำาเนินกิจกรรม ภายใต้ตัวชี้วัดความสำาเร็จคือ

 รายได้เพิ่มขึ้น และรายจ่ายลดลงร้อยละ 5 - 10

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ได้ 14.09 จากการลงทุน 1 บาท

ปี 2562 เพิ่มการส่งเสริม การอนุรักษ์ฟื้นฟู

  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  ฟื้นฟูพันธุ์ปลา (ทั้งน้ำาจืด น้ำาเค็ม)

ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
• มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำาเกษตร เลี้ยงสัตว์ และการท่องเที่ยว

• ลดค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหาร และค่าสูบน้ำาเพื่อการเกษตร

• ได้รับความรู้และเทคนิคด้านการเกษตรใหม่ ๆ

ชุมชนได้ปรับทัศนคติและพฤติกรรมในการบริหารจัดการรายได้

และการอนุรักษ์ดีขึ้น

รายได้ 
เพิ่มขึ้น 15.06% 

ค่าใช้จ่าย
ลดลง 3.70%

ปี 2561 ปี 2562

6 แห่ง 16 แห่ง
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เศรษฐกิจ

สังคม

• Experimental Workshop: การทดลองท�าจริง 
 - การให้น้ำาแบบหยด: ช่วยให้ผลผลิตสูงขึ้น กำาไรมากขึ้น หนี้สินลดลง

 - การปลูกพืชใช้น้ำาน้อย: เก็บเกี่ยวผลผลิตได้รวดเร็ว ช่วยเพิ่มรายได้

 - การทำาฝายมีชีวิต: เพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ลดค่าใช้จ่ายการพึ่งพาจากภายนอก 

  เพิ่มผลผลิต รายได้ สร้างระบบบริหารจัดการน้ำาที่ดีตั้งแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา

 - การทำาเกษตรอินทรีย์: ลดค่าใช้จ่ายด้านสารเคมี เพิ่มมูลค่าผลผลิต ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ

  และวิถีเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำาให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

  เกิดตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในชุมชน และเกิดการจ้างงานในพื้นที่ 

 ขั้นตอนดำาเนินกิจกรรม

ทรัพยากรน้ำา • Awareness: สร้างความตระหนัก 
 สร้างให้ตระหนักถึงความสำาคัญของการใช้น้ำาและผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำา คุณภาพน้ำา 

 และการจัดการน้ำาที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

• Exchange: การแลกเปลี่ยนความรู้
 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการน้ำาให้เหมาะสมกับพื้นที่ระหว่างชุมชน 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เชี่ยวชาญ

• Experimental Workshop: การทดลองท�าจริง 
 - การให้น้ำาแบบหยด: สามารถให้น้ำากับพืชได้มากกว่า 90%

 - การปลูกพืชใช้น้ำาน้อย: ใช้น้ำาในการปลูกพืชลดลง

 - การปรับทัศนียภาพและรักษาคุณภาพน้ำา: ทำาให้ทรัพยากรน้ำามีคุณภาพมากขึ้น

• Lunch of Sustainability: การสร้างความสัมพันธ์
 - เกิดการสานสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน เจ้าหน้าที่ธนาคาร หน่วยงานราชการ  

  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 - สถาบันครอบครัวมีความสุขและมั่นคงมากขึ้นจากเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

 - กิจกรรม Lunch of Sustainability: มื้อแห่งความยั่งยืน

 - เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาสังคม

ธนาคารออมสิน
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4. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 โดยการลดและเลิกใช้สารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน 

ตามมติคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่7 ตลุาคม พ.ศ. 2546 ธนาคาร 
ท�าหน้าที่บริหารเงินช่วยเหลือในโครงการ เพื่อให้ผู้ประกอบการ 
ที่เกี่ยวข้องหันมาลดและเลิกใช้สารท�าลายช้ันบรรยากาศโอโซน 
หนึง่ในสาเหตุของภาวะโลกร้อน และได้ตัง้หน่วยโครงการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อม ท�าหน้าที่บริหารเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก
กองทุนอนุรักษ์ชั้นโอโซน (Ozone Projects Trust Fund: OTF) 
ตามพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยการลดและเลิกใช้สารท�าลายชั้น
บรรยากาศโอโซน รวมถงึรณรงค์และสร้างจติส�านกึให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว 

หลังจากธนาคารด�าเนินการในภาคสารคลอโรฟลูออโร- 
คาร์บอน: ซีเอฟซี (CFCs)1 และสารขับดันที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ 
สเปรย์จนเสร็จสิ้นแล้ว ธนาคารได้รับมอบหมายจากกระทรวง 
การคลังให้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร สนับสนุนเงินช่วยเหลือ 
ผูป้ระกอบการท่ีใช้สารเมทลิโบรไมด์ ให้เปลีย่นมาใช้สารฟอสฟีน 
ในภาคการเกษตรแทน เพราะท�าลายชัน้บรรยากาศโอโซนน้อยกว่า 

1  สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนมีทั้งสารที่ใช้ท�าความเย็นในระบบปรับอากาศรถยนต์ ตู้เย็น ตู้แช่ สารชะล้างชิ้นส่วนโลหะ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

โดยโครงการได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้บรหิารเงนิช่วยเหลอื 
(Financial Agent) ของโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดร- 
คลอโรฟลอูอโรคาร์บอน ระยะที ่1 วงเงนิกว่า 16.85 ล้านดอลลาร์ 
สหรัฐอเมริกา ระหว่างปี 2556 - 2561 ตามข้อตกลงระหว่าง
ธนาคารโลกกับรัฐบาลไทย เพ่ือช่วยเหลือผู ้ประกอบการ 
อุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ อุตสาหกรรมการผลิตโฟม 
ในการปรบัเปลีย่นอปุกรณ์ และยกเลกิการใช้สาร HCFCs มาใช้ 
สารทดแทนท่ีไม่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลก  
โครงการด�าเนินเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ในปี 2562 ธนาคารโลกมีความประสงค์ขอให้ธนาคาร 
ออมสิน บริหารเงินช่วยเหลือโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดร- 
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน ระยะที่ 2 เพื่อความต่อเนื่อง ซึ่งมีมติ
อนุมัติในการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 
6/2562 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

302-5 | 305-5
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ภาคอุตสาหกรรมที่จะได้รับการสนับสนุน

เงินช่วยเหลือผ่านธนาคารโลก

• สรุปข้อมูลส�าคัญของโครงการลดและเลิกใช้สาร 
ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ระยะที่ 2 

โครงการในระยะที่ 2 เป็นการให้เงินช่วยเหลือในการ
เปลี่ยนอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม วงเงิน
บริหาร 5.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (รวมส่วนของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมและธนาคารออมสนิ) ธนาคารโลกคาดการณ์ 
ระยะเวลาด�าเนินโครงการประมาณ 5 ปี (ปี 2562 - 2566) 

ปี เดือน ธนาคารโลก

2561 ธันวาคม ได้รับอนุมัติงบประมาณจาก 
กองทุนพหุภาคี (Multilateral 
Fund) จ�านวน 5,083,929 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

2561 มีนาคม - 
กันยายน

เตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติ 
ด�าเนินการจากคณะกรรมการ
ธนาคารโลก

ตุลาคม ขออนุมัติคณะกรรมการ
ธนาคารโลก

ธันวาคม แจ้งรัฐบาลไทยให้ทราบเกี่ยวกับ
โครงการระยะที่ 2 และเตรียม 
ลงนามข้อตกลงให้ความช่วยเหลือ
แบบให้เปล่า (Grant Agreement)

2563 มกราคม -

มิถุนายน

ประสานงานกับหน่วยงานพันธมิตร 
เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เพื่อวางแผนการท�างาน 
โครงการระยะที่ 2

กรกฎาคม 
-

สิงหาคม

รัฐบาลไทยลงนามบันทึกข้อตกลง 
กับธนาคารโลก

2563 -

2566

กันยายน 
2563 
เป็นต้นไป

ด�าเนินโครงการระยะที่ 2  
สิ้นสุดโครงการ ธันวาคม 2566 
(ระยะเวลา 4 ปี)

การร่วมมือและให้ความช่วยเหลือกับภาคอุตสาหกรรม คือหนทางสำาคัญที่จะช่วย 

ลดผลกระทบที่มีต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ธนาคารจึงสนับสนุนและผลักดัน 

ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  โดยร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 

เพื่อนำาไปสู่กระบวนการของภาคอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

• อุตสาหกรรมสเปรย์โฟม
เกี่ยวกับฉนวนกันความร้อน วัสดุอุดรอยรั่ว รอยแตกร้าว 

ของผนงัและเพดาน ธนาคารโลกได้ส�ารวจจ�านวนผู้ประกอบการ 
รายย่อย พบว่ามีประมาณ 100 ราย ด�าเนินงานโดยใช้วิธีให้เงิน 
ช่วยเหลอืผ่านตวักลางผู้ขายสารเคม ีซึง่เป็นวิธีท่ีสะดวก ธนาคาร 
ไม่ต้องท�าสัญญากับรายย่อยทั้ง 100 ราย โดยธนาคารโลกจะ 
เป็นผู้ก�าหนดบริษัทตัวกลางผู้ขายสารเคมี 

• อุตสาหกรรมตู้เย็นและตู้แช่เชิงพาณิชย์ 
ธนาคารโลกให้ความช่วยเหลือ 1 บรษิทั คือ บรษิทั พฒันา

อนิเตอร์คลู จ�ากดั โดยให้เงนิสนบัสนนุสร้างห้องทดลอง ปรับปรุง
กระบวนการผลติ เพือ่ทดลองเปลีย่นสารท�าความเยน็จาก HCFCs 
เป็น Propane (R-290) และ Isobutane (R-600a) ซึ่งเป็นสาร 
ทีม่ค่ีา GWP (Global Warming Potential) ต�า่ ช่วยลดผลกระทบ 
ที่ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน แต่ราคาแพงกว่าและติดไฟได้

ระยะเวลาดําเนินงาน

302-5 | 305-5
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ดําเนินนโยบายเพื่อลดการใช้ทรัพยากร 
ลดการสูญเสีย และการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Efficiency)

1. ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน นโยบายด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

นโยบายดำาเนินกิจกรรม 5ส  

ยกระดับคุณภาพชีวิตการทำางาน

นโยบายการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม

ธนาคารตระหนักถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและ
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม จงึแต่งตัง้คณะท�างานและคณะผูต้รวจ 
ประเมินด้านการจัดการพลังงาน เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ
การจดัการพลงังานของธนาคารให้มปีระสทิธิภาพตามแนวทางที ่
กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังานก�าหนด ภายใต้ 
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมทัง้นโยบายอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม  
สอดคล้องตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เช่น กฎหมายควบคมุอาคาร  
นโยบายด้านการอนรุกัษ์ทรัพยากรและสิง่แวดล้อมของกระทรวง 
พลังงาน และส�านักนายกรัฐมนตรี โดยด�าเนินงาน ดังนี้

1.1  ประกาศเจตนารมณ์ ด�าเนินโครงการ “ออมสิน 
ท�าความดด้ีวยหวัใจ ลดภยัสิง่แวดล้อม” (รายละเอยีด
เพิ่มเติมหน้า…) 

1.2  ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมของ 
ผู้บริหารระดับสูง ลดการใช้เอกสาร ลดปริมาณ 
กระดาษ โดยฝ่ายเลขานุการธนาคาร 

1.3  จัดท�าสื่อเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning) อาทิ 
หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน หลักสูตรยกระดับคุณภาพ
ชีวิตด้วยกิจกรรม 5ส

1.4  จัดท�าคู่มือดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ส�านักงานและ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

1.5  จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย มี
สุขภาพอนามัยที่ดี และช่วยลดต้นทุนที่ไม่จ�าเป็น

1.6  รณรงค์ประหยัดพลังงานด้วยหลัก “3 ป” ปิดไฟ  
ปรับแอร์ ปลดปลั๊ก  

1.7  สนับสนุนระบบอินทราเน็ต อีเมล ในการสื่อสาร
ภายในทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ลดอัตรา
ค่าสาธารณูปโภค 

1.8  ลดการใช้กระดาษด้วยระบบจองห้องประชมุ ยานพาหนะ 
แจ้งเงินเดือนผ่าน Web HR และใช้กระดาษ Reuse

1.9  ตรวจสอบอุปกรณ์และเปล่ียนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสื่อม
สภาพอยู่เสมอ

103-1 I 103-2
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มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์สำานักงาน

• เปิดใช้งานเฉพาะเวลาปฏิบัติงาน

• ตั้งระดับอุณหภูมิที่ 

 25 องศาเซลเซียส

• กรณีปฏิบัติงานในวันหยุด

 หรือทำางานล่วงเวลา ต้องแจ้ง

 หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ และ

 เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศ

 เท่าที่จำาเป็นเท่านั้น

ระบบไฟส่องสว่าง

• เปิดใช้เฉพาะที่จำาเป็น พื้นที่ที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ปิด

• ปิดคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน

 เกิน 30 นาที

• ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์พักหน้าจอ

 อัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน 15 นาที

• ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จแบตฯ

 ออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน 

• ตรวจสอบสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้า

 ทุกชนิดให้อยู่ในตำาแหน่งปิดเสมอ

 เมื่อเลิกใช้งาน

กิจกรรม “ออมสินลดต้นทุน 
เพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน” 

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้าง 
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตาม 
หลัก 5R และสามารถลดต้นทุนการด�าเนินงาน 
ของแต่ละหน่วยงานได้ โดยในปี 2562 เริ่มน�าร่อง 
ในหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง ให้น�าเสนอกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมการลดกระบวนการ ลดต้นทุน และเพิ่ม 
ประสทิธภิาพการท�างานภายใต้หลกั 5R ประกอบด้วย 
Reduce ลดการใช้ Reuse การใช้ซ�้า Recycle  
การน�ามาใช้ใหม่/ผลิตใช้ใหม่ Repair การซ่อมหรือ 
แก้ไข Reject ปฏิเสธการใช้ ซึ่งต้องวัดผลลัพธ์ได้
ชัดเจน โดยเปิดกว้างให้ทุกคนภายในหน่วยงานได้ 
น�าเสนอ เป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สร้าง 
ความตระหนักและพฤติกรรมด้านการแก้ปัญหา 
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนด�าเนินงาน 
ได้อีกด้วย

มีหน่วยงานเข้าร่วม 59 หน่วยงาน จาก 97 หน่วยงาน (60.82%)
ประเภทกิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานน�าเสนอ 

ลดการใช้ครุภัณฑ์

วัสดุสำานักงาน

ลดการใช้ถุงพลาสติก 

ขวดพลาสติก

การลดพื้นที่

จัดเก็บเอกสาร

5R (อื่น ๆ รวมทุกประเภท) 

ลดการใช้กระดาษ

และหมึกพิมพ์

การคัดแยกขยะ

การลดค่าไฟฟ้า

การประยุกต์ใช้ 

Electronics

ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ให้ความสำาคัญในสิ่งเล็กน้อย

ที่ช่วยประหยัดพลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ด้วยนวัตกรรมทางความคิด

ที่นำาไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย ๆ  เพราะเมื่อทุกคนร่วมมือกันอย่างสม่ำาเสมอ

ย่อมดีต่อการดำาเนินงานของธนาคารและปริมาณทรัพยากรที่ใช้ไป

ธนาคารออมสิน
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2. การสนับสนุนการจัดซื้อ / จัดหาที่ยั่งยืน  

ธนาคารให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการด�าเนินงาน ดังนี้ 

2.1 การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ในหน่วยงานภาครัฐ  
ประกอบด้วย

 •  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 •  ระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 •  กฎหมายอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง เช่น การก�าหนดให้คูค้่า 
ทุกรายที่เข้าเสนอราคาต้องปฏิบัติตามพระราช 
บัญญัติคุ้มครองแรงงาน และพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่รัฐส่งเสริมหรือ 
สนบัสนนุตามกฎกระทรวง ต้องระบรุายละเอยีด 
ท่ีชดัเจนในขอบเขตของงาน (Term of Reference: 
TOR) ภายใต้หวัข้อ “รายละเอยีด คณุลกัษณะเฉพาะ 
และเงื่อนไขในประกาศ ส�าหรับการจัดหาสินค้า 
และบริการ”

2.2 การปฏิบัติตามแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ ้าง 
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 3 พ.ศ.  
2560 - 2564 โดยมีการรายงานข้อมูล ปริมาณและมูลค่า 
ให้กรมควบคุมมลพิษ และน�ามาก�าหนดทิศทางด�าเนินงานด้าน 
การบริโภคอย่างย่ังยืนของประเทศต่อไป  

103-1 | 103-2

3. การจัดการพลังงาน ประจําปี 2562

ธนาคารแต่งต้ังคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อ 
จัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ 
วิธีการจัดการพลังงานของธนาคาร ดังนี้ 

3.1  ประสานกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือขอความร่วมมอื
ปฏิบัติตามนโยบายฯ และวิธีการจัดการพลังงานของ
ธนาคาร รวมทั้งจัดอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือสร้าง
จิตส�านึกของบุคลากร

3.2  ควบคุม ดูแลการจัดการพลังงานของธนาคารให้เป็น
ไปตามนโยบายฯ และวธิจีดัการพลงังานของธนาคาร 

3.3  รายงานผลการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ
พลังงานตามนโยบายฯ และวิธีการจัดการพลังงาน
ของธนาคารให้ผู้อ�านวยการทราบ

3.4  เสนอแนะเก่ียวกับการก�าหนดหรือทบทวนนโยบาย 
อนุรักษ์พลังงานและวิธีจัดการพลังงานของธนาคาร 
ให้ผู้อ�านวยการพิจารณา

3.5  สนับสนุนการด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
ก�าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวธิจีดัการพลงังาน
ในโรงงานควบคมุและอาคารควบคมุ พ.ศ. 2552 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

4. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
 
การจดัการพลังงานให้เกดิประสทิธภิาพสูงสดุ ต้องเกดิจาก

การมีส่วนร่วมของพนักงานและลูกจ้างทุกคน นโยบายอนุรักษ์
พลังงานจึงเป็นแนวทางส�าคัญ ในปี 2562 ธนาคารยังคงใช้
นโยบาย ดังนี้

4.1  พัฒนาระบบการจัดการพลังงานให ้ เหมาะสม  
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�าหนดต่าง ๆ โดย 
การอนรุกัษ์พลงังานคอืหนึง่ในการด�าเนนิงานทีส่�าคญั 
ของทุกหน่วยงาน

4.2  ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กร 
ให้เหมาะสม ด้วยเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่ม ี
ประสิทธิภาพ

4.3  ก�าหนดแผนและเป้าหมายอย่างชัดเจน ส่ือสารให้ 
พนักงานและลูกจ้างทุกคนเข้าใจเพ่ือน�าไปปฏิบัติ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.4  ธนาคารถอืว่า การอนรุกัษ์พลงังานเป็นหน้าท่ีรบัผดิชอบ 
ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยต้องปฏิบัติ 
ร่วมกันตามมาตรการที่ก�าหนด

4.5  ธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาด้าน
พลงังาน ทัง้ในด้านงบประมาณ บคุลากร เวลาท�างาน 
การฝึกอบรม และพร้อมเปิดรบัทกุข้อเสนอแนะทีเ่ป็น
ประโยชน์

4.6  ผู้บริหารและคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน  
มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบาย และวางเป้าหมาย  
รวมถึงแผนด�าเนินงานร่วมกันทุกปี

การจัดการพลังงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของพนักงานและลูกจ้างทุกคน
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5. เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน  

ธนาคารได้ก�าหนดเป้าหมายการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ในปี 2562 โดยเริ่มจากการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ ใส่ใจ 
การดแูลรกัษาทุกขัน้ตอนตามระยะเวลาทีก่�าหนด เช่น ท�าความ
สะอาดชิ้นส่วนต่าง ๆ ล้างฉีดอุปกรณ์เพื่อความสะอาดเดือนละ 
1 ครัง้ หรือบางข้ันตอนอาจ 6 เดอืนต่อ 1 ครัง้ ส่งผลต่อศกัยภาพ
การท�างานของเครื่องปรับอากาศ ท�าให้อัตราการประหยัด 
พลังงานไฟฟ้าดีขึ้น

เป้าหมายการดำาเนินงาน

• ค่าไฟฟ้าต่อปี ก่อนปรับปรุง 22,581,688.01 บาท
• ค่าไฟฟ้าต่อปี หลังปรับปรุง 20,842,898.01 บาท
• เงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดลงต่อปี 1,738,790 บาท  
 (ค่าเฉลี่ยประหยัดลง ร้อยละ 3.84*)

• เงินลงทุน  3,127,000 บาท 
• ระยะเวลาคืนทุน  1.8 ปี

* คิดเทียบจากพลังงานรวมในปีที่ผ่านมา  

เป้าหมาย
ร้อยละที่ลดลงของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เดิม 

ค่าเป้าหมาย 3.84

วิธีการ
ทำาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ทั้งระบบ ณ สำานักงานใหญ่ของธนาคาร 

จำานวน 1,060 เครื่อง

6. ผลการดําเนินงาน

 ตามรายงานการจัดการพลังงาน

ส�านักงานใหญ่ของธนาคารได้การรับรองโดยผู้รับผิดชอบ
ด้านพลังงานของอาคารควบคุม โดยเป็นอาคารควบคุมกลุ่มที่ 2  
(ขนาดใหญ่) ใช้เคร่ืองวัดไฟฟ้าหรือติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 
รวมกันตั้งแต่ 3,000 กิโลวัตต์ หรือ 3,530 กิโลโวลต์แอมแปร์ 
ขึ้นไป รวมถึงพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ๆ ในปริมาณเทียบเท่า 
พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 60 เมกะจูลต่อปีขึ้นไป ได้จัดการพลังงาน 
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง โดยตรวจสอบ วิเคราะห์การปฏิบัติ 
ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนฝึกอบรม และ 
กจิกรรมท่ีส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน และตรวจสอบการปฏบิตัิ 
ตามเป้าหมาย ได้ผลดังนี้

เป้าหมายการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ในปี 2562

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อป ี (กิโลวัตต์/ชั่วโมง)

คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)

ผลดำาเนินงานหลังจาก
ดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

5,766,518.90 5,478,192.95

22,489,423.71 21,364,952.52

คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได ้(กิโลวัตต์/ปี) 288,325.94

เงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดลง (บาท/ปี)  1,124,471.19  
(จากเป้าหมาย 1,738,790)

ค่าเฉลี่ยที่ประหยัดลง    2.02
(จากเป้าหมาย 3.84)

เงินลงทุน (บาท)   3,127,011.47
(จากเป้าหมาย 3,127,000 บาท)

ระยะเวลาคืนทุน    2.02 ปี

ธนาคารมีการวางเป้าหมาย แผนงาน โดยใช้นวัตกรรมที่ช่วยวิเคราะห์

ถึงผลลัพธ์ เพื่อลงทุนให้เกิดการลดใช้พลังงานที่คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ

หนึ่งในนั้นคือพลังงานไฟฟ้า โดยมีการร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อปฏิบัติการแบบขั้นบันได

นำาไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงในทุกปี

302-1 | 302-3 | 302-4 | 302-5
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ธนาคารพร้อมเปิดรับไอเดียจากพนักงานทุกระดับที่สามารถนำามาสร้างสรรค์

เป็นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ในระยะยาว สามารถเป็นต้นแบบในการต่อยอด

ไปสู่การดำาเนินงานส่วนต่าง ๆ ของธนาคารโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

7. อาคารอนุรักษ์พลังงาน (Green Office)

Innovative Energy Conservation Building (Green 
Office) คือผลงานจากโครงการ GSB IDEA ที่เปิดโอกาสให้ 
พนักงานพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบของนวัตกรรม 
ทีน่�ามาใช้ได้จรงิ คอืหนึง่ในผลงานทีเ่ป็นส่วนส�าคญัของการรกัษา
ส่ิงแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ภายใต้การด�าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ เป็นต้นแบบหรือ Role Model ที่ดีในการต่อยอด
กับสาขาอื่น ๆ ของธนาคารต่อไป

คอนเซ็ปต์การออกแบบ  

เป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการ

สิ่งแวดล้อม และชุมชน

ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 

 

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

ภายในที่ทำางานและชุมชน

•  ใช้ผนังคอนกรีตมวลเบา มีคุณสมบัติเป็นฉนวน
ป้องกันความร้อน

•  ผนังสองชั้น มีช่องอากาศภายใน ช่วยลดความร้อน
เข้าสู่อาคาร

•  มีชั้นดาดฟ้าติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ผลิตไฟฟ้าได้
ประมาณ 12 กิโลวัตต์  

• ใช้วัสดุที่ลดการแผ่รังสีความร้อน ไม่ปล่อยมลพิษ 
• เน้นใช้แสงธรรมชาติ ทิศทางลม และแสงแดด 
•  กระจกนิรภัยกันความร้อน ลดรังสีอินฟราเรดได้ 

98% ลดรังสียูวีได้ถึง 99% แสงธรรมชาติส่องผ่าน
ได้ถึง 70% ลดภาระการท�างานของเครือ่งปรับอากาศ
และหลอดไฟ

• มีการใช้พลังงานทดแทนจากแผงโซลาร์เซลล์ 

•  เลอืกใช้อปุกรณ์ทีป่ระหยดัพลงังาน ตดิตัง้ระบบใช้น�า้
หมุนเวียน 

•  อ�านวยความสะดวกต่อผู้พิการ ออกแบบตามหลัก
ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 

•  น�ามาตรฐานการประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ
มาใช้ในอาคาร 

8. ประกาศเจตนารมณ์ดําเนินโครงการ 

 “ออมสินทําความดีด้วยหัวใจ 

 ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

จากการรณรงค์ในโครงการ “ออมสินท�าความดีด้วยหัวใจ  
ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ธนาคารได้ตั้งเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานและ 
ทกุกจิกรรมทีธ่นาคารจดัขึน้ทัว่ประเทศ เลกิใช้บรรจภุณัฑ์ชนดิโฟม 
100% และลดใช้ถงุพลาสตกิ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562  
เป็นต้นไป ตอบสนองนโยบายรัฐ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสู่ความยั่งยืนโดยการสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
(Eco-Efficiency) ให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดเป็น 
วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในสถานที่ท�างาน น�าไปสู่ประโยชน์ต่อสังคม 
ในภาพรวม ช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือย 
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06
มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
GSB Foundation

มูลนิธิออมสินเพื่อสังคมก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนผ่านกิจกรรม โครงการ รวมไปถึงการรับบริจาคที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
คุณภาพชีวิต การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมไปถึงระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม

•  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนอุปนิสัย และพฤติกรรมการออม
 ในหมู่ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนและผู้มีรายได้
•  เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนในหมู่ผู้ด้อยโอกาส
 โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน รวมถึงการส่งเสริมการศึกษา
 และสุขภาพอนามัย
•  เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประชาคม
 ประชาสังคม การรวมพลังสร้างสรรค์ของคนในชาติ 
 เพื่อการพัฒนาสังคม
•  เพื่อสนับสนุนการทํานุบํารุงศาสนา และการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม
•  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  
 ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ การอนุรักษ์
 และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

•  เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ลูกค้าธนาคารออมสิน
 และประชาชน เพื่อการพัฒนาสังคม
•  เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง 
 และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน หรือทรัพย์สิน
 แก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด
•  ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมในทุกระดับ
 รวมทั้งเป็นผู้รับใบอนุญาต จัดตั้งสถาบันการศึกษา
 และดําเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา



มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
GSB Foundation

มูลนิธิออมสินเพื่อสังคมก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนผ่านกิจกรรม โครงการ รวมไปถึงการรับบริจาคที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
คุณภาพชีวิต การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมไปถึงระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 



สารจากประธานมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย

มลูนิธอิอมสนิเพือ่สงัคมได้ด�าเนนิกจิกรรมช่วยเหลอืสงัคม
เคียงคู่กับธนาคารออมสิน โดยช่วยเสริมเติมเต็ม แบ่งปันสังคม
ในด้านต่าง ๆ อาทิ การศึกษา การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ประสบภัยพิบัติ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการ
ก�าจดัขยะทะเล ฯลฯ โดยในรอบปี 2562 มลูนธิฯิ ได้จดักจิกรรม 

โครงสร้างมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม

คณะกรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม

คณะอนุกรรมการแผนงาน
และกิจกรรมมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม

ผู้จัดการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม

กรรมการและเหรัญญิก กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการและสารบรรณ

หารายได้จากการจดักจิกรรมโบว์ลิง่การกศุล แข่งขนัแรลลีก่ารกศุล 
จัดคอนเสิร์ตการกุศล จ�าหน่ายของท่ีระลึก และรับบริจาคเงิน
ผ่านระบบ e-Donation ซึ่งสามารถน�าไปลดหย่อนภาษีได้โดย
อัตโนมัติ โดยรายได้ดังกล่าว มูลนิธิฯ ได้น�าไปช่วยเหลือสังคม
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 

ในปี 2563 มลูนิธฯิ ยังคงด�าเนนิงานด้านสงัคมทีส่อดคล้อง
กับนโยบายของธนาคารเพื่อน�าไปสู่ “การเป็นธนาคารเพื่อความ
ยั่งยืน: GSB SUSTAINABILITY BANKING” แม้ปี 2562 นี้
จะเป็นปีสุดท้ายแห่งการท�างานที่นี่ของผมก็ตาม ซ่ึงตลอด 
ระยะเวลา 5 ปีท่ีผมเป็นประธานกรรมการมูลนิธิออมสิน 
เพ่ือสงัคม ผมได้สนบัสนนุงบประมาณและส่งเสริมกจิกรรมต่าง ๆ 
ของมูลนธิฯิ จนเป็นทีรู่จ้กัและยอมรับในวงกว้างทัง้ภายนอกและ
ภายในองค์กร

ผมขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตร คณะกรรมการมูลนิธิฯ 
และจิตอาสา ท่ีให้การสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ มาโดยตลอด 
ขอให้ผลบุญที่ท่านได้สนับสนุนช่วยเหลือสังคม จงส่งผลให้ท่าน
และครอบครัวมีความสุขความเจริญ มีความมั่นคงในชีวิต 
สืบต่อไป 

ธนาคารออมสิน
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การสนับสนุนการศึกษา และดําเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา

ด้านการศึกษา
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

สูงกว่ามาตรฐาน ดังนี้ 

• ระดับ ปวช. คะแนนเฉลี่ย 48.33
 (ค่าเฉลี่ยของประเทศ 43.63)

• ระดับ ปวส. คะแนนเฉลี่ย 43.94 
 (ค่าเฉลี่ยของประเทศ 40.75)

ด้านบุคลากร (อาจารย์)
ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรม

สื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ดังนี้

• รางวัลชนะเลิศ
 การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์

 เพื่องานทางด้านวิศวกรรม 

 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

• รางวัลชนะเลิศ 

 การประกวดบูธนิทรรศการความรู้เฉพาะถิ่น 

 หัวข้อ “เสื่อจันทบูร 4.0” ภายใต้โครงการส่งเสริม

 ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระยอง จันทบุรี ตราด ครั้งที่ 4

 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

• รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 

 การแข่งขันกีฬา e-Sports EP.3 ทีม 5 คน

 ได้รับถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี 

 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี 

• วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จังหวัดจันทบุรี 
 จัด ต้ัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ ์ จัดตั้ ง 
โดยมูลนิธิออมสิน เพื่ อสั งคม ได ้ รับอนุญาตจาก 
กระทรวงศกึษาธิการ เมือ่วนัที ่1 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
เพื่อส่งเสริมนักศึกษาด้านการออม เสริมสร้างจริยธรรม
และโอกาสทางการศึกษาแก่คนในพื้นที่ ยกระดับ 
คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งให้ชุมชน เปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร

วิชาชพีชัน้สงู (ปวส.) ใน 4 สาขา คอื การบญัช ีการตลาด 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการโรงแรม โดยในปีการศึกษา 
2562 มีครู 29 คน นักเรียน 468 คน นอกจากนี ้
ยังเปิดสอนหลักสูตรทวิภาคี ระดับ ปวส. เป็นเครือข่าย
กับส�านักงานจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในโครงการ 
3 ม. (มีเงิน มีงาน และมกีารศกึษา) ในสาขาการบญัชี 
การตลาด คอมพวิเตอร์ธรุกจิ และการจัดการทรพัยากรมนษุย์ 
โดยปัจจุบันมีนักเรียนจ�านวน 26 คน

ผลการดำาเนินงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 

ด้านนักเรียน
แข่งขันทักษะระหว่างสถานศึกษาเอกชนระดับชาติ

ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

• เหรียญทอง 5 เหรียญ จากการแข่งขัน เช่น

 ทักษะการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา 

 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ ฯลฯ 

• เหรียญทอง 8 เหรียญ จากการแข่งขัน เช่น

 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม 

 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล 

 ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ฯลฯ

• เหรียญทองแดง 5 เหรียญ จากการแข่งขัน เช่น 

 การประกวดมารยาทไทย
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ด้านการหารายได้ ด้านการรับบริจาค

ในปี 2562 มูลนิธิฯ จัดงานหารายได้เพื่อสมทบทุนการ
ด�าเนนิภารกจิเพือ่สาธารณประโยชน์และสาธารณกศุล สนบัสนนุ 
ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียนใน 
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และ
ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน�้าท่วมในจังหวัด
อบุลราชธาน ีรวมทัง้จดัภารกจิเพือ่สงัคมในการดแูลสิง่แวดล้อม 
ดังนี้

•  จัดแข่งขันโบว์ล่ิงการกุศล “GSB Foundation  
Charity Bowling Tournament 2019” ในวันที่ 27  
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ Blu-O สาขาเอสพลานาด  
รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ รายได้สมทบทุนมูลนิธิออมสิน
เพือ่สงัคม เพือ่ภารกจิสาธารณประโยชน์และสาธารณกศุล 
เช่ือมสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้แข่งขัน และหน่วยงาน
พันธมิตรของธนาคาร

•  จัดกิจกรรมแรลล่ีการกุศล “GSB Foundation  
Family Rally 2019” ในวันที่ 30 พฤศจิกายน -  
1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เส้นทางกรุงเทพ - นครนายก  
เพือ่น�ารายได้ส่วนหนึง่จดัซือ้อปุกรณ์ของใช้จ�าเป็นให้แก่ 
สถานคุ้มครองคนไร้ทีพ่ึง่หญงิธัญบรีุ คลอง 5 ปทุมธานี 
และศนูย์ภูมริกัษ์ธรรมชาติ มูลนิธิชัยพัฒนา

•  จดัคอนเสร์ิตการกศุล “Infinite Love... ภกัดมีริูค้ลาย” 
ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรม 
แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เพ่ือน�ารายได้สมทบทุน 
มูล นิธิ ออมสิน เพื่ อสั งคม ส� าหรับภารกิ จ เพื่ อ 
สาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล

ปี 2562 มลูนธิฯิ ได้รบัเงนิบรจิาคจากชมรมกอล์ฟธนาคาร 
ออมสิน และออกบูธรับบริจาคจากพนักงาน ลูกจ้าง และบุคคล 
ทั่วไปผ่านช่องทาง Mobile Banking ของทุกธนาคารที่เข้าร่วม 
โดยใช้ระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Donation) ทีม่คีวามถกูต้อง 
รวดเร็ว และส่งข้อมูลไปกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ ผู้บริจาค 
ได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจ�าปีโดย 
ไม่ต้องส่งหลักฐานการบริจาคประกอบการพิจารณาคืนภาษี 
โดยมูลนิธิฯ ได้รับเงินบริจาค ดังนี้

•  ชมรมกอล์ฟธนาคารออมสิน มอบเงินจากการแข่งขัน
กอล์ฟการกุศล เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563

 จํานวน 300,000 บาท

•  กล่องรบับรจิาคตามสาขาในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 
มียอดเงินบริจาค ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 จํานวน 646,773 บาท

•  ออกบูธรับบริจาคเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้บริจาค  
รับเข็มที่ระลึกดวงตราธนาคารออมสิน จ�านวน 1 ชิ้น 

 ยอดบริจาค 394,800 บาท 

•  พนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลท่ัวไป ร่วมบริจาคเงิน 
199 บาท รับกระปุกคริสต์มาส 1 ใบ ในงาน 
“GSB Pink Christmas Carnival 2019” เมื่อวันพุธที่ 
25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณลานหน้าพระบรม
ราชานุสาวรีย์ ธนาคารออมสิน ส�านักงานใหญ่ 

 ยอดบริจาค 22,903 บาท 

•  ร่วมกับธนาคารออกบูธในงานกาชาดระหว่างวันที่  
15 - 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 เปิดรบับรจิาคเงนิเพือ่ 
มอบให้สภากาชาดไทย ผ่านระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนกิส์ 

(e-Donation) ยอดบริจาค 163,433 บาท

การดำาเนินงานของมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ปี 2562 

ธนาคารออมสิน
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ด้านการรับบริจาค

ภารกิจ งบประมาณสนับสนุน

ด้านการศึกษา
1. มอบทุนการศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติด ี

แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประกอบด้วย

 1.1  โรงเรียนบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย

 1.2  โรงเรียนบ้านน้อย จังหวัดหนองคาย

 1.3  โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 

 1.4  โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า จังหวัดสกลนคร 

 1.5  โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

 1.6  โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

 1.7  โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 1.8  โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

 1.9  หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม

276,575

ด้านสังคม
2. จัดทำาผ้าห่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่าง ๆ จำานวน 2,000 ผืน 

ในปี 2562 มูลนิธิออมสินเพื่อสังคมมอบผ้าห่มในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว ดังนี้

 2.1  พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่       550  ผืน

 2.2  พื้นที่จังหวัดน่าน             300  ผืน

 2.3  พื้นที่จังหวัดเชียงราย       100  ผืน

 2.4  พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก       75   ผืน

 2.5  พื้นที่จังหวัดตาก             100  ผืน

 2.6  พื้นที่จังหวัดอุดรธานี       200  ผืน

 2.7  พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ          150   ผืน

260,000

3. จัดภารกิจเพื่อสังคมร่วมกับธนาคารออมสิน ในพื้นที่ภาคต่าง ๆ จำานวน 5 แห่ง

 •     มอบอุปกรณ์การเรียน / อุปกรณ์กีฬา 

 •     ทาสีโรงเรียน และอื่น ๆ 

240,177

ด้านสิ่งแวดล้อม
4. จัดภารกิจเพื่อสังคม “ออมสินรักษ์เล ดูแลสิ่งแวดล้อม” เป็นการสร้างชุมชนต้นแบบให้กับโฮมสเตย์ที่ต้องการดูแล 

สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนโดยรอบ จำานวน 2 แห่ง

 4.1  แหลมนาวโฮมสเตย์ จังหวัดระนอง

 4.2  เสลียงแห้งโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

212,961

5. มูลนิธิฯ มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้แก่นักเรียน ลูกค้าธนาคารออมสิน และประชาชน

      ในพื้นที่เขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองที่มีค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน 

103,262

6. มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำาท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำานวน 5 แห่ง 235,389

7. จัดงานให้แก่ผู้ด้อยโอกาส จำานวน 2 แห่ง

 7.1  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี คลอง 5 ปทุมธานี โดยมอบอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำาเป็น 

            และมอบเก้าอี้ให้ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ในกิจกรรม 

 7.2  “ออมสินอาสา ดูแลผู้สูงวัย” เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ สถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดนครปฐม 

            โดยมอบอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำาเป็น ฯลฯ 

91,850

36,932
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ภารกิจ งบประมาณสนับสนุน

8. สนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันสำาหรับนักเรียนโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 

ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว และการเลี้ยงปลา โดยมูลนิธิฯ และคณะอาจารย์ไปดูงานการเกษตรสมัยใหม่ 

(Smart Farm) ที่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำาหิน จังหวัดราชบุรี

54,014

9. สนับสนุนงบประมาณจัดภารกิจเพื่อสังคมร่วมกับชมรม “จิตอาสา ทำาความดีด้วยหัวใจ”  

ในการจัดซื้อถุงยังชีพและอุปกรณ์ดำารงชีพ ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง จังหวัดเชียงใหม่

20,000

10. มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ร่วมกับชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน รับบริจาคเงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง  

และเสื้อผ้า จากพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน เพื่อมอบให้แก่หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำาพุ  

ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ มียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 236,229.99 บาท  

(มูลนิธิฯ บริจาคเงินสมทบจำานวน 20,000 บาท)

20,000

รวมค่าใช้จ่ายภารกิจเพื่อสังคม ปี 2562 1,551,160

ความประทับใจจากจิตอาสาผู้ร่วมสร้างสังคม
ช่วยเหลือแบ่งปันกับมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม

นางสาวฐิติมา ตันโสภณ (ดาว)
Ms. Thitima Tansopon (Daw)

สังกัดหน่วยกิจการสัมพันธ์ ส่วนวินัย
และกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

“ได ้ มีโอกาสท�ากิจกรรมดี  ๆ กับมูลนิธิฯ 
มากมาย ทั้งช่วยรับบริจาค ลงทะเบียนในกิจกรรม
วันคริสต์มาส กิจกรรมแรลล่ีการกุศล แจกของให้
น้อง ๆ พิการทางสายตาที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของ
สภากาชาดไทย เลี้ยงอาหารว่างคนชราที่สถาน
สงเคราะห์คนชรา นครปฐม ช่วยจ�าหน่ายเขม็ทีร่ะลกึ 
ร.6 เพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิฯ และกิจกรรมอื่น ๆ 
มากมาย  รู้สึกว่าจิตอาสาคือการท�างานด้วยใจ ช่วย
สร้างความสุขและรอยยิ้ม อยากขอบคุณโอกาสดี ๆ 
ที่มูลนิธิฯ ได้มอบให้เป็นส่วนหนึ่งในการท�ากิจกรรม
ดี ๆ เพื่อสังคมค่ะ” 

นางสาวจุลาภา สุริยจันทร์ (แอร์)
Ms. Julapa Suriyachan (Air)

สังกัดหน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาองค์กร 

“การได้ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ ส่วนใหญ ่
จะชอบพาลูกไปด้วยค่ะ เพราะอยากปลูกฝังให้ลูก
รู้จักการช่วยเหลือสังคม การให้ รู้จักแบ่งปัน และ 
ได้ประสบการณ์จรงิทีห่าไม่ได้ในห้องเรียน มคีรัง้หนึง่
เป็นกิจกรรมแบ่งปันความสุขให้เด็กและผู้สูงวัยที่  
จังหวัดนครปฐม ตอนนั้นไปร่วมกิจกรรมไม่ได้จึงส่ง 
ลูกไปแทน ท�าให้เด็กได้รับโอกาสและประสบการณ์ 
ทีด่มีากค่ะ รูสึ้กอิม่บญุและอิม่ใจทกุคร้ังทีไ่ด้ช่วยงาน
มูลนิธิฯ ค่ะ”
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นางสาวศวณีย์ อัศวจิตต์ภักดี (จิ๋ม)
Ms. Sawanee Assawachitparkdee (Jim)

สังกัดหน่วยงาน หน่วยธุรการ 
สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

“เข้ามาเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือและท�างาน
ให้มูลนิธิฯ โดยสมัครใจทุกครั้งค่ะ ผลตอบแทน 
ที่ได้รับคือความสุข ได้เติมเต็มคุณค่าให้ชีวิตตัวเอง 
ภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนเล็ก ๆ  ในการท�าประโยชน์ให้สงัคม 
เชื่อว่าความรู้สึกแบบน้ีเกิดข้ึนกับจิตอาสาทุกคนค่ะ 
ขอชวนเพือ่น ๆ  มาร่วมท�ากจิกรรมกนันะคะ มลูนธิฯิ 
จะได้เติบโต ย่ังยืน และท�าประโยชน์ให้กับสังคม 
ได้มากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ”

นายสุรเชษฐ์ ชินวงศ์ (ณัฐ)
Mr. Surachet Chinnawong (Nut)

สังกัดฝ่ายบริหารศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 

“ผมมาช่วยมลูนธิิฯ ในนามของชมรมถ่ายภาพ
ธนาคารออมสิน คอยบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น แข่งขันแรลล่ีการกุศล คอนเสิร์ตการกุศล 
ทุกครั้งที่มาช่วยผมมีความสุข ภูมิใจที่ได้เห็นคน 
ร่วมกจิกรรมมคีวามสุข มรีอยยิม้ และได้ชืน่ชมภาพ
ที่ผมถ่ายลงเฟซบุ ๊กของชมรมถ่ายภาพธนาคาร
ออมสิน ผมบอกกับพี ่ๆ ที่ท�างานมูลนิธิฯ เสมอว่า  
ผมยนิดแีละเตม็ใจช่วยงานมูลนธิฯิ ต่อไป และอยาก
ชวนเพื่อนพนักงานทุกคนมาร่วมเป็นจิตอาสา แล้ว
คุณจะพบความสุขที่ได้ให้กับสังคมครับ”

นายเสกสิทธิ์ แสงเดือน (เบลล์)
Mr. Seksit Sangdauan (Bell)

สังกัดหน่วยงาน หน่วยตัวอย่างลายมือชื่อ 
ส่วนค่าตอบแทนและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

“ผมชอบท�ากิจกรรมอยู่แล้วครับ เลยได้ช่วย
กิจกรรมของมูลนิธิฯ ต้ังแต่การลงทะเบียนต้อนรับ 
ออกแบบเสือ้แรลลี ่ ส่ือสิง่พมิพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ผมต้ังใจ
ท�างานท่ีมลูนธิฯิ มอบให้ทุกครัง้ ท�าให้ผมรูสึ้กว่าการ
ให้โดยไม่หวงัผลตอบแทน คือการให้ท่ีดทีีส่ดุ ทุกครัง้
ที่เห็นผลงานตัวเอง ผมรู ้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็น 
ส่วนหนึง่ของการให้นัน้ อยากชวนพ่ี ๆ  เพ่ือน ๆ  ทุกคน 
มาร่วมท�ากิจกรรมของมูลนิธิฯ กันนะครับ สะสม
ประสบการณ์และมิตรภาพ มาช่วยเติมเต็มและ 
สร้างคณุค่าให้สังคมไทยด้วยกนันะครับ”

นายศราวุฒิ จิตรเที่ยง (เอ๋ )
Mr. Sarawut Jittiang (Ae)

สังกัดฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

“ผมเป็นจติอาสารุน่แรก ๆ  ของมลูนิธฯิ เลยครับ  
ที่เริ่มจัดแข่งขันแรลลี่การกุศล และโบว์ลิ่งการกุศล  
ผมช่วยต่อเนือ่งมาทกุปีจนรูส้กึผกูพนั ได้รูจ้กัเพือ่น 
จิตอาสาด้วยกัน ได้น�าทักษะประสบการณ์จากงาน 
เทรนนิง่มาใช้จดักจิกรรม กเ็ลยได้ค้นพบว่าเราสามารถ 
ช่วยสังคมได้หลายรูปแบบ ไม่จ�าเป็นต้องร�่ารวย 
เงินทอง แต่เราใช้หนึ่งสมองและสองมือ ช่วยคิด  
ช่วยท�า แบ่งปันเพือ่สังคมได้  มาช่วยกนัเป็นจิตอาสา  
เตมิเตม็ให้สงัคมน่าอยูก่นันะครบั”

คุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดี คือหนึ่งในเป้าหมายการดำาเนินงานของธนาคารออมสิน 

โครงการและกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่มูลนิธิออมสินเพื่อสังคมจัดขึ้นจึงมุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ สิ่งของจำาเป็น และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประชาชน
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ภาพภารกิจเพื่อสังคมของมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ปี 2562 

“ออมสินอาสา ดูแลผู้สูงวัย”
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

ณ สถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดนครปฐม

“ออมสินรักษ์เล ดูแลสิ่งแวดล้อม”
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มอบเตาเผาขยะแบบไร้ควัน เสื้อชูชีพ และถังขยะ 

ให้แก่แหลมนาวโฮมสเตย์ จังหวัดระนอง และโฮมสเตย์เสลียงแห้ง จังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการดูแลสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนโดยรอบ 

“ออมสินอาสา ท�าดีเพื่อน้อง”
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 มอบทุนการศึกษาจ�านวน 34 ทุน

ให้แก่เด็กที่อยู่ในความอุปการะของหมู่บ้านเด็ก

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม
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จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล “GSB Foundation Family Rally 2019”
เพื่อน�ารายได้ส่วนหนึ่งจัดซื้ออุปกรณ์ของใช้จ�าเป็นให้แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิง 

ธัญบุรี คลอง 5 ปทุมธานี และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ มูลนิธิชัยพัฒนา วันเสาร์ที่  

30 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เส้นทางกรุงเทพฯ – นครนายก

จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
“GSB Foundation Charity Bowling Tournament 2019”
เพื่อน�ารายได้สมทบทุนมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมส�าหรับภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ 

และสาธารณกุศล วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ Blu-O สาขาเอสพลานาด 

รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “Infinite Love… ภักดีมิรู้คลาย”
เพื่อน�ารายได้สมทบทุนมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม 

ส�าหรับภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล 

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 

งาน “GSB Pink Christmas Carnival 2019”
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ธนาคารออมสิน ส�านักงานใหญ่
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GRI
Content Index

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือรายงานเล่มนี้ กรุณาติดต่อที่
ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน  
470 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

โทร. 0-2299-8680 (Call Center 1115) www.gsb.or.th

Should you require more information regarding this Sustainability Report, please contact:
Social and Environment Development Department, Government Savings Bank 

470 Phahonyothin Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400  
Tel. 0-2299-8680 (Call Center 1115) www.gsb.or.th
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Disclosure Description Page SDGs Mapping Linkage  
to Disclosure

Sustainability 
Report

Annual  
Report

GRI 102: General Disclosures

Organisational Profile

102-1 Name of the organisation 26

102-2 Activities, brands, products, and services 28

102-3 Location of headquarters 29

102-4 Location of operations 29

102-5 Ownership and legal form 26

102-6 Markets served 28, 29 Goal 1, 10

102-7 Scale of the organisation 28, 29, 30 Goal 5, 8

102-8 Information on employees and other workers 131

102-9 Supply chain

102-10 Significant changes to the organisation and its supply chain 40

102-11 Precautionary Principle or approach 90, 116

102-12 External initiatives 37, 68

102-13 Membership of associations 75, 85

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 6

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 40 - 41, 42

Ethics and Integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behaviour 27, 147

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 37, 85

Governance Goal 16

102-18 Governance structure 75, 76 - 77

102-19 Delegating authority 75, 76 - 77

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social 
topics

35, 42, 47, 50, 
75, 76 - 77, 80

Goal 9

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 68

102-22 Composition of the highest governance body and its committees 76 - 77

102-23 Chair of the highest governance body 76 - 77

102-24 Nominating and selecting the highest governance body 75, 78

102-25 Conflicts of interest 80, 87

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values,  
and strategy

35, 75, 78, 80

102-27 Collective knowledge of highest governance body 75, 78

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 75

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 42, 47 , 50, 90 Goal 1, 9

102-30 Effectiveness of risk management processes 90, 116

102-31 Review of economic, environmental, and social topics 42, 47, 50 Goal 9

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 58

102-33 Communicating critical concerns 90, 116

102-34 Nature and total number of critical concerns 58, 68, 90

102-35 Remuneration policies 75

102-36 Process for determining remuneration 75
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Disclosure Description Page SDGs Mapping Linkage  
to Disclosure

Sustainability 
Report

Annual  
Report

102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration 75

102-38 Annual total compensation ratio

102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups 68

102-41 Collective bargaining agreements

102-42 Identifying and selecting stakeholders 68 Goal 1, 8, 10

102-43 Approach to stakeholder engagement 68

102-44 Key topics and concerns raised 68

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements

102-46 Defining report content and topic boundaries 58, 60

102-47 List of material topics 58

102-48 Restatements of information 58

102-49 Changes in reporting 58

102-50 Reporting period

102-51 Date of most recent report

102-52 Reporting cycle 6

102-53 Contact point for questions regarding the report 64 - 67

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 6

102-55 GRI content index

102-56 External assurance 6

GRI 103: Management Approach

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 42, 119, 185, 
187

103-2 The management approach and its components 42, 119, 185, 
187

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 201: Economic Performance

201-1 Direct economic value generated and distributed 30, 119 Goal 1

201-2 Financial implications and other risks and opportunities due to climate 
change

90, 116

201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans Goal 1, 4

201-4 Financial assistance received from government

GRI 202: Market Presence

202-1 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum 
wage

130 - 131, 132 Goal 8, 9

202-2 Proportion of senior management hired from the local community 132

GRI 203: Indirect Economic Impacts

203-1 Infrastructure investments and services supported 96, 116, 119, 
153

203-2 Significant indirect economic impacts 96, 116, 119, 
153

ธนาคารออมสิน

202

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562



Disclosure Description Page SDGs Mapping Linkage  
to Disclosure

Sustainability 
Report

Annual  
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GRI 204: Procurement Practices

204-1 Proportion of spending on local suppliers

GRI 205: Anti-corruption

205-1 Operations assessed for risks related to corruption 85 Goal 9, 16

205-2 Communication and training about anti-corruption policies  
and procedures

85 Goal 16

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 85 Goal 16

GRI 206: Anti-competitive Behaviour

206-1 Legal actions for anti-competitive behaviour, anti-trust,  
and monopoly practices

GRI 301: Materials

301-1 Materials used by weight or volume 187 Goal 7

301-2 Recycled input materials used

301-3 Reclaimed products and their packaging materials

GRI 302: Energy

302-1 Energy consumption within the organisation 188 Goal 7

302-2 Energy consumption outside of the organisation

302-3 Energy intensity 188 Goal 7

302-4 Reduction of energy consumption 188 - 189 Goal 7, 9

302-5 Reductions in energy requirements of products and services 183 - 184, 187, 
188 - 189

Goal 7, 9, 13

GRI 303: Water

303-1 Water withdrawal by source Goal 6

303-2 Water sources significantly affected by withdrawal of water Goal 6

303-3 Water recycled and reused Goal 6

GRI 304: Biodiversity

304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected 
areas and areas of high biodiversity value outside protected areas

304-2 Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity

304-3 Habitats protected or restored Goal 2, 14

304-4 IUCN Red List species and national conservation list species with habitats 
in areas affected by operations

GRI 305: Emissions

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 187

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 187

305-4 GHG emissions intensity

305-5 Reduction of GHG emissions 183 - 184, 187

305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS)

305-7 Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other significant air  
emissions
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to Disclosure
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GRI 306: Effluents and Waste

306-1 Water discharge by quality and destination

306-2 Waste by type and disposal method

306-3 Significant spills

306-4 Transport of hazardous waste

306-5 Water bodies affected by water discharges and/or runoff

GRI 307: Environmental Compliance

307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations

GRI 308: Supplier Environmental Assessment

308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria 187 Goal 15

308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken 187

GRI 401: Employment

401-1 New employee hires and employee turnover 130, 133 Goal 5, 8

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to  
temporary or part-time employees

149

401-3 Parental leave

GRI 402: Labour/Management Relations

402-1 Minimum notice periods regarding operational changes

GRI 403: Occupational Health and Safety

403-1 Workers representation in formal joint management-worker health and 
safety committees

139 ,145 Goal 3

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and 
absenteeism, and number of work-related fatalities

139

403-3 Workers with high incidence or high risk of diseases related  
to their occupation

403-4 Health and safety topics covered in formal agreements  
with trade unions

127, 139 Goal 3, 8

GRI 404: Training and Education

404-1 Average hours of training per year per employee

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance  
programs

133, 136, 138, 
143

404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career  
development reviews

136, 143

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity

405-1 Diversity of governance bodies and employees 130 Goal 5, 8

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men 136, 143

GRI 406: Non-discrimination

406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken 136

GRI 407: Freedom of Association and Collective Bargaining

407-1 Operations and suppliers in which the right to freedom  of association and 
collective bargaining may be at risk

116

GRI 408: Child Labour

408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labour 127, 187

ธนาคารออมสิน
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Sustainability 
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GRI 409: Forced or Compulsory Labour

409-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or 
compulsory labour

127, 187

GRI 410: Security Practices

410-1 Security personnel trained in human rights policies or procedures

GRI 411: Rights of Indigenous Peoples

411-1 Incidents of violations involving rights of indigenous peoples

GRI 412: Human Rights Assessment

412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or impact 
assessments

127 Goal 4, 16

412-2 Employee training on human rights policies or procedures

412-3 Significant investment agreements and contracts that include human rights 
clauses or that underwent human rights screening

GRI 413: Local Communities

413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and 
development programs

90, 104, 113, 
172, 179, 189

413-2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local 
communities

90, 179

GRI 414: Supplier Social Assessment

414-1 New suppliers that were screened using social criteria 187

414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken 116

GRI 415: Public Policy

415-1 Political contributions

GRI 416: Customer Health and Safety

416-1 Assessment of the health and safety impacts of product and service 
categories

90, 116, 160

416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of 
products and services

160

GRI 417: Marketing and Labeling

417-1 Requirements for product and service information and labeling 148, 161

417-2 Incidents of non-compliance concerning product and service information 
and labeling

162

417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing communications 162

GRI 418: Customer Privacy

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and 
losses of customer data

116

GRI 419: Socioeconomic Compliance

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562 ธนาคารออมสิน
Questionnaire for Readers of Government Savings Bank Sustainability Report 2019

 2. ท่านเคยอ่านรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนของธนาคารออมสนิ 
 มาก่อนหรือไม่*  
 Have you ever read GSB Sustainability Report?*

 เคย / Yes, I have.
 ไม่เคย / No, I have not.

3. ท่านอ่านรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจ�าปี 2562 
 โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อ*
 What is your purpose of reading GSB Sustainability 
 Report 2019?*

 รู้จักธนาคารออมสิน / To get to know GSB
 หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อการใช้บริการ /

 To gather more information before deciding whether
 to use any service provided by GSB
 การวิิจัย / การศึึกษา / To do research/study
 อื่น ๆ / Other: 

 1. ความเกี่ยวข้องของท่านกับธนาคารออมสิน* 
 Your relation with GSB*

 ลูกค้า / Customer
 หน่วิยงานราชการ / Government Agency
 หน่วิยงานก�ากับดูแลธุรกิจธนาคาร / Banking Regulator
 คู่ค้า / Business Partner
 ชุมชนรอบสถานประกอบการ / Surrounding Community
 พนักงาน / ลูกจ้าง / Employee / Staff
 นักวิิชาการ / Academia
 นักเรียน/นักศึึกษา / Students
 สถาบันพาณิิชย์ / สถาบันการเงินอ่ืน / 

 Commercial Institution / Other Financial Institution
 ประชาชนทั่วิไป / General Public
 สื่อมวิลชน / Press
 อื่น ๆ / Other: 

* Required

 มาก ปานกลาง น้อย ควิรปรับปรุง  
 High Moderate Low Improvement needed

ท่านทราบและเข้าใจการด�าเนินงานด้านควิามรับผิดชอบต่อสังคม      
เศึรษฐกิจ และสิ่งแวิดล้อมของธนาคารออมสินได้มากยิ่งขึ้น / 
You have more knowledge and understanding about GSB’s  
responsibilities on the social, economic, and environment aspects.

ควิามสมบูรณิ์ของเนื้อหา / Completeness of the content    

การก�าหนดประเด็นของรายงาน / Determination of topics in the report    

เนื้อหาน่าสนใจ / Attractiveness of the content    

เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย / Understandability of the content    

รูปเล่มสวิยงาม / Attractiveness of the report’s appearance    

ควิามพึงพอใจต่อรายงานในภาพรวิม / Overall satisfaction    

4. เน้ือหารายงานและการน�าเสนอข้อมลูรายงาน*
 Content and Presentation of the Report*

 การก�ากับดูแล การบริหารควิามเส่ียง การควิบคุม และการตรวิจสอบภายในโดยมีธรรมาภิบาล / Corporate Governance, Risk Management, Internal Control and 
Audit with Good Governance

 การพัฒนานวัิตกรรมผลิตภัณิฑ์์ บริการ และขยายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสร้างและส่งมอบคุณิค่าและประสบการณิท่ี์ดีให้กับลูกค้าด้วิยช่องทางและการบรกิาร
ท่ีเหมาะสม / Development of Innovations, Products, and Services and Expansion of Electronic Transactions to Create and Pass on Values and Good Experience 
to Customers through Appropriate Channels and Services

 การพัฒนาควิามเข้มแข็งแก่ประชาชนและเศึรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาเศึรษฐกิจพอเพียง / Strengthening Grassroots People in Accordance with the 
Sufficiency Economy Philosophy

 การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศึให้รองรบัและสนบัสนนุธุรกิจในยคุดิจิทัล และการเพ่ิมประสทิธิภาพการรกัษาควิามม่ันคงปลอดภยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศึ 
/ Managing Information Technology to Accommodate and Support Businesses in the Digital Era and Enhancing the Efficiency of Information Technology 
Security

 ยกระดับการส่งเสริมการออมและสร้างวิินัยทางการเงิน / Promoting Savings and Creating Financial Discipline
 การเพ่ิมศัึกยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทัล / Enhancing the Organisation’s Fundamental Capabilities in Response to 

Changes in the Digital Age
 การพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัิตกรรม เพ่ือให้ลูกค้าได้รับควิามสะดวิก รวิดเร็วิ เข้าถึงง่าย และปลอดภัย / Technology and Innovation Development  

for Customer Convenience, Speed, Easy Access, and Security
 ด�าเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล โดยรับผิดชอบต่อเศึรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวิดล้อม ตามหลักปรัชญาเศึรษฐกิจพอเพียง / Operate with Good Corporate  

Governance, Responsibility towards the Economy, Society and Environment, in Accordance with the Sufficiency Economy Philosophy
 การสร้างและส่งเสริมจิตส�านึกในการดูแลและรักษาส่ิงแวิดล้อม / Creating and Promoting Consciousness of Environmental Conservation and Protection
 ด�าเนินนโยบายเพ่ือลดการใช้ทรัพยากร ลดการสูญเสีย และลดผลกระทบต่อส่ิงแวิดล้อม (Eco-efficiency) / Implementing Policies to Reduce Resource  

Consumption, Waste, and Environmental Impact (Eco-efficiency)
 อ่ืน ๆ / Other

5. ท่านสนใจประเด็นด้านความยั่งยืนของธนาคารออมสินในเรื่องใดบ้าง* (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 The topic (s) on GSB’s sustainability you are interested in* (You may choose more than one answer.)



แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562 ธนาคารออมสิน
Questionnaire for Readers of Government Savings Bank Sustainability Report 2019

 2. ท่านเคยอ่านรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนของธนาคารออมสนิ 
 มาก่อนหรือไม่*  
 Have you ever read GSB Sustainability Report?*

 เคย / Yes, I have.
 ไม่เคย / No, I have not.

3. ท่านอ่านรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจ�าปี 2562 
 โดยมวัีตถปุระสงค์เพื่อ*
 What is your purpose of reading GSB Sustainability 
 Report 2019?*

 รู้จักธนาคารออมสิน / To get to know GSB
 หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อการใช้บริการ /

 To gather more information before deciding whether
 to use any service provided by GSB
 การวิิจัย / การศึึกษา / To do research/study
 อื่น ๆ / Other: 

 1. ความเกี่ยวข้องของท่านกับธนาคารออมสิน* 
 Your relation with GSB*

 ลูกค้า / Customer
 หน่วิยงานราชการ / Government Agency
 หน่วิยงานก�ากับดูแลธุรกิจธนาคาร / Banking Regulator
 คู่ค้า / Business Partner
 ชุมชนรอบสถานประกอบการ / Surrounding Community
 พนักงาน / ลูกจ้าง / Employee / Staff
 นักวิิชาการ / Academia
 นักเรียน/นักศึึกษา / Students
 สถาบันพาณิิชย์ / สถาบันการเงินอ่ืน / 

 Commercial Institution / Other Financial Institution
 ประชาชนทั่วิไป / General Public
 สื่อมวิลชน / Press
 อื่น ๆ / Other: 

* Required

 มาก ปานกลาง น้อย ควิรปรับปรุง  
 High Moderate Low Improvement needed

ท่านทราบและเข้าใจการด�าเนินงานด้านควิามรับผิดชอบต่อสังคม      
เศึรษฐกิจ และสิ่งแวิดล้อมของธนาคารออมสินได้มากยิ่งขึ้น / 
You have more knowledge and understanding about GSB’s  
responsibilities on the social, economic, and environment aspects.

ควิามสมบูรณิ์ของเนื้อหา / Completeness of the content    

การก�าหนดประเด็นของรายงาน / Determination of topics in the report    

เนื้อหาน่าสนใจ / Attractiveness of the content    

เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย / Understandability of the content    

รูปเล่มสวิยงาม / Attractiveness of the report’s appearance    

ควิามพึงพอใจต่อรายงานในภาพรวิม / Overall satisfaction    

4. เน้ือหารายงานและการน�าเสนอข้อมลูรายงาน*
 Content and Presentation of the Report*

 การก�ากับดูแล การบริหารควิามเส่ียง การควิบคุม และการตรวิจสอบภายในโดยมีธรรมาภิบาล / Corporate Governance, Risk Management, Internal Control and 
Audit with Good Governance

 การพัฒนานวัิตกรรมผลิตภัณิฑ์์ บริการ และขยายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสร้างและส่งมอบคุณิค่าและประสบการณิท่ี์ดีให้กับลูกค้าด้วิยช่องทางและการบรกิาร
ท่ีเหมาะสม / Development of Innovations, Products, and Services and Expansion of Electronic Transactions to Create and Pass on Values and Good Experience 
to Customers through Appropriate Channels and Services

 การพัฒนาควิามเข้มแข็งแก่ประชาชนและเศึรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาเศึรษฐกิจพอเพียง / Strengthening Grassroots People in Accordance with the 
Sufficiency Economy Philosophy

 การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศึให้รองรบัและสนบัสนนุธุรกิจในยคุดิจิทัล และการเพ่ิมประสทิธิภาพการรกัษาควิามม่ันคงปลอดภยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศึ 
/ Managing Information Technology to Accommodate and Support Businesses in the Digital Era and Enhancing the Efficiency of Information Technology 
Security

 ยกระดับการส่งเสริมการออมและสร้างวิินัยทางการเงิน / Promoting Savings and Creating Financial Discipline
 การเพ่ิมศัึกยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทัล / Enhancing the Organisation’s Fundamental Capabilities in Response to 

Changes in the Digital Age
 การพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัิตกรรม เพ่ือให้ลูกค้าได้รับควิามสะดวิก รวิดเร็วิ เข้าถึงง่าย และปลอดภัย / Technology and Innovation Development  

for Customer Convenience, Speed, Easy Access, and Security
 ด�าเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล โดยรับผิดชอบต่อเศึรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวิดล้อม ตามหลักปรัชญาเศึรษฐกิจพอเพียง / Operate with Good Corporate  

Governance, Responsibility towards the Economy, Society and Environment, in Accordance with the Sufficiency Economy Philosophy
 การสร้างและส่งเสริมจิตส�านึกในการดูแลและรักษาส่ิงแวิดล้อม / Creating and Promoting Consciousness of Environmental Conservation and Protection
 ด�าเนินนโยบายเพ่ือลดการใช้ทรัพยากร ลดการสูญเสีย และลดผลกระทบต่อส่ิงแวิดล้อม (Eco-efficiency) / Implementing Policies to Reduce Resource  

Consumption, Waste, and Environmental Impact (Eco-efficiency)
 อ่ืน ๆ / Other

5. ท่านสนใจประเด็นด้านความยั่งยืนของธนาคารออมสินในเรื่องใดบ้าง* (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 The topic (s) on GSB’s sustainability you are interested in* (You may choose more than one answer.)
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ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ธนาคารออมสิน ส�านักงานใหญ ่
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Social and Environment Development Department, Social and Environment Responsibility Section, 
GSB Head Office 470 Phahonyothin Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400
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มากกว่าธนาคาร
ธนาคารเพื่อสังคม

www.gsb.or.th   Call Center 1115

ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน 
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2299 8680

Social and Environment Development Department Government Savings Bank
470 Phaholyothin Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400

Telephone : 0 2299 8680




