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สารจากประธานกรรมการธนาคารออมสิน
Message from Chairman of the Board of Directors

(นายกุลิศ สมบัติศิริ)
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

(Mr. Kulit Sombatsiri)
GSB Chairman of the Board of Directors

การดำาเนินกิจการอย่างยั่งยืนเป็นวิธีการเชิงกลยุทธ์ระยะยาว ที่รวมเอาความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเข้าในลำาดับ
ความสำาคัญของการดำาเนินกิจการ ความพยายามในการดำาเนินกิจการอย่างยั่งยืนของธนาคารออมสินจึงได้นำาเอาประเด็นการพัฒนาประเทศ 
ความผาสุก และผลประโยชน์ของสังคม มาเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ธนาคาร ให้ความสำาคัญกับการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
รวมไปถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝา่ย ควบคูไ่ปกบัการกำากบัดแูลกจิการและวฒันธรรมองคก์รท่ีด ีโดยเนน้การปฏบัิตงิานท่ีมคีวามโปรง่ใส เป็นธรรม 
การบริหารจัดการที่มุ ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการดำาเนินแนวทางตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำาและ
ขจัดความยากจน มุ่งให้เกิดประโยชน์และเติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม มุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
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ในปีที่ผ่านมา ธนาคารออมสินนับเป็นฟันเฟืองสำาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้พลิกฟื้นเดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง โดย
มีการดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำาและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก มาตรการ
แก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ให้สินเชื่อพัฒนาชนบทสำาหรับกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำา พร้อมกับสร้างโอกาสทางการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย
ในระดับสากล มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

ในโอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผมขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภารกิจของธนาคาร ที่ให้
ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ตลอดจนขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ ในการที่จะรวมใจสู่ความเป็นเลิศ ในการที่จะมุ่งสู ่จุดหมายความยั่งยืนขององค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างคุณคา่
ด้วยความรับผิดชอบให้กับสังคม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายร่วมกันสืบไป

Sustainable operations with a long-term strategic approach incorporating with social responsibility, economic and environmental 
priorities in the implementation of the Bank’s mission of sustainable development has brought the country’s well-being and the interests 
of society. The focus is on community, social and environmental development to all stakeholders. Corporate good governance is 
applied with the focus on performance that is transparent and fair management that customer-centric is put as priority including 
the implementation of the government policy to reduce inequality and poverty. It is aimed to benefit all stakeholders to achieve 
sustainable development.

In recent years, GSB is one of the vital keys to drive the economy forwards by having implementation of concrete projects driven 
strategies to solve inequality and stimulate economic foundations. Samples of concreate projects i.e. debt problem of teachers 
and educational personnel, measures to promote the well-being of the village, lending fund for rural development and housing and 
many more.

On this occasion, on behalf of the Board of Directors, I would like to thank business partners and those involved in the mission of 
the Bank. The trust and support is all to be thanked including the management and employees who are all dedicated to work at 
full capacity to strive for excellence and sustainability goals of the organization, along with the creation of value to society for a 
sustainable future for all stakeholders together.
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สารจากประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Message from Chairman of the Good Governance
and Corporate Social Responsibility Committee

 (นางวรรณิภา ภักดีบุตร)
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(Mrs. Wannipa Bhakdibutra)
Chairman of the Good Governance

and Corporate Social Responsibility Committee

ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่เติบโตเคียงคู่กับสังคมไทย และมีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจระดับฐานราก
มาตลอดระยะเวลากว่า 103 ปี ธนาคารได้ดำาเนินงานตามแนวทางการสร้างองค์กรที่มีความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ ซึ่งเน้นการสร้างความ
สมดุล 2 ประการท่ีสำาคัญคือ การสร้างมูลค่าให้กับองค์กร และการสร้างคุณค่าให้กับสังคม ภายใต้หลักกฎหมายและมาตรฐานที่คำานึงถึง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืน

ในปีท่ีผ่านมา ธนาคารออมสินได้นำาแนวทางการพัฒนาสู่ความย่ังยืนไปปรับใช้ในทุกกระบวนการดำาเนินธุรกิจของธนาคาร ได้แก่ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม การดำาเนินกิจกรรมเพ่ือ
การส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินให้กับเยาวชนและประชาชนท่ัวไป การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนและ
เศรษฐกจิฐานรากให้เติบโตและพึ่งพาตนเองได้ การดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและคำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการดำาเนินนโยบาย
อนุรักษ์ลดการใช้ทรัพยากรและของเสีย ในด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ยังคงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆ ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรม 



11G o v e r n m e n t  S a v i n g s  B a n k S U S T A I N A B I L I T Y 

R E P O R T  2 0 1 5

สำาหรบัปี 2559 ธนาคารออมสนิไดน้ำาแนวทาง Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาต ิท่ีธนาคารออมสนิรว่มกบัสถาบัน
ไทยพัฒน์ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDNB) จับมือเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ในอันที่จะตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมกัน ภายใต้วาระ ‘สังคม 2020’ นำาเอาเป้าหมายโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนจำานวน 17 ข้อ มาใช้
เป็นกรอบการขับเคลือ่นการพัฒนาท่ีย่ังยืนในสงัคมไทย เพือ่มุง่ไปสู ่“สงัคมท่ีเราตอ้งการ” (The Society We Want) ควบคูไ่ปกบัแนวปฏิบัตติาม
หลกัมาตรฐานวา่ดว้ยความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ISO 26000 ขององคก์ารระหว่างประเทศ และตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ซ่ึงครอบคลมุ
ผลกระทบ 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และมอบหมายให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ทำาหน้าที่ดูแลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำาหนดให้การกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ในนามของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดิฉันใคร่ขอขอบคุณเพื่อนพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า 
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ท่ีร่วมกันทำาให้ผลการดำาเนินงานในปีท่ีผ่านมาบรรลุเป้าหมายตามท่ีหวังไว้ ซ่ึงเท่ากับเป็นการช่วยยืนยัน
ถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อพันธกิจของธนาคารว่าการดำาเนินกิจการให้ประสบความสำาเร็จและเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนนั้น จำาต้องคำานึงถึง
ความอยู่ดีมีสุข ความมั่นคงและก้าวหน้าในการทำางานของพนักงาน ตลอดจนต้องให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กันสืบไป

GSB is a financial institution of the state that grows along with Thailand and plays a key role in the development of social and 
economic foundations for over 103 years. The bank has operated in accordance with the organization to create a sustainable 
system, which is focused on a combination of the 2 aspects; creating value for the organization and create value for society 
under the law and taking into account the social and environmental standards to achieve a balanced sustainable development.

Last year, GSB has adopted a sustainable development approach adapted to each bank’s business processes, including 
product development and services, risk management efficiency, taking care and treat employees fairly, conducting activities 
to promote savings and financial discipline to the youth and the general public, developing and strengthening the foundations 
of economic growth and self-sufficiency, doing business focusing on environmental friendliness, applying Conservation of 
resources policy in the field of social development and the community by encouraging participation of all sectors to achieve 
sustainable development. The missions have been processing through various projects such as social, environment, education, 
sports and cultural activities.

For 2016, the Bank has adopted a Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations together with the Institute 
Thaipat Institute as a Sustainable Development Network Board (SDNB) Partner to cooperate in order to meet the goals of 
sustainable development (SDGs) under the agenda item ‘Society 2020’ apply with sustainable development goals according 
to the Article 17 of the United Nations to apply in the operation to use as a framework to drive sustainable development in 
Thailand leading to “The Society We Want” along with the main standards that comply with the ISO 26000 social responsibility 
of international organizations as well as applying the principles of the sufficiency economy philosophy, which covers 3 areas: 
economic, society and environment. The Board of Directors are assigned to operate the corporate good governance as part of 
its social responsibility, and create benefits for stakeholders on the principles of corporate good governance.

On behalf of the good governance and corporate social responsibility committee, I would like to thank our customers, partners, 
employees and all stakeholders taking part in all activities together. It shows that the results of operations in recent years 
achieved as hoped. This is further testimony to our commitment to the mission of the bank that the operation’s success and 
growth that are sustainable. We take into account the well-being, stability and progress in the work of the employee as well 
as give priority to participation in social development and the environment together.
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สารจากผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
Message from President and CEO

ปี 2559 เป็นปีท่ีธนาคารออมสินมีอายุครบ 103 ปี เป็นองค์กรร้อยปีท่ีมีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย แม้ธนาคารออมสินจะมีข้อได้เปรียบ
ในฐานะธนาคารของรัฐ แต่ด้วยความผันผวนและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทุกองค์กรต้องเผชิญหน้า
กับความยากในการรักษาองค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืนทางธุรกิจ การปรับองค์กรให้มีความ “ร่วมสมัย” ด้วยการดำาเนินงานท่ีมุ่งเน้นลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง (Customer Centric) และการก้าวไปสู่การเป็น “ธนาคารออมสินยุคใหม่ GSB NEW ERA” จึงเป็นสิ่งที่ธนาคารออมสินให้ความ
สำาคัญ สำาหรับการขับเคลื่อนธนาคารออมสินให้เป็นผู้นำาในการส่งเสริมการออมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างความสุขและ
อนาคตที่มั่นคงของประชาชน

สิง่สำาคญัในวนันีข้องธนาคารออมสนิ คอืการดำาเนนิธรุกจิอย่างมีความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม มุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาเยาวชน ชุมชน และ
สังคมให้มีความมั่นคง เราจะทำาให้เห็นภาพของ “การออม” ที่ไม่ได้หมายถึงการออมเงินเพียงอย่างเดียว แต่จะทำาให้เห็นภาพของ “การออม” 
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามมิติการสร้างความยั่งยืนของธนาคาร
อย่างตอ่เนือ่ง โดยมุง่เนน้ท่ีจะพฒันาเยาวชน ชุมชน และสงัคมให้มีความม่ันคง ภายใตส้ภาพสงัคมและสิง่แวดลอ้มท่ีด ีควบคูไ่ปกบัการยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืนด้วยการสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
บริการทางการเงิน ตลอดจนดำาเนินโครงการตามนโยบายรัฐ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมตั้งแต่ระดับฐานราก 

(นายชาติชาย พยุหนาวีชัย)
ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน

(Mr. Chatchai Payuhanaveechai)
GSB President and CEO
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สำาหรบัปี พ.ศ. 2559 นี ้ธนาคารออมสนิมภีารกจิท่ีตอ้งทำาเพือ่ขับเคลือ่นประเทศไทย โดยเช่ือมโยงยุทธศาสตรข์องชาตแิละยุทธศาสตรก์ระทรวง
การคลงั ท่ีตอ้งการลดความเหลือ่มล้ำาทางเศรษฐกจิและสง่เสรมิศกัยภาพขีดความสามารถทางการแขง่ขันของประเทศผา่นแผนงาน 7 ดา้น คอื 
1. การสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศไทย 2. การเป็นสถาบันการออมและแหล่งเงินให้รัฐ 3. การแก้ไขความ
ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนฐานราก 4. การตอบสนองความต้องการลูกค้าทุกกลุ่ม 5. การเป็นธนาคารเพื่อสังคม ทำา CSR in 
Process และจะเป็นธนาคารแรกที่นำาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางสหประชาชาติ 17 ข้อ มาปรับใช้ในการทำางาน 6. การเป็นผู้นำา
ในกลุ่มธนาคารรัฐเพื่อการขับเคลื่อน e-Payment และ 7. การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนของ SMEs  

ในนามของธนาคารออมสิน ผมถือโอกาสน้ีขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภารกิจของธนาคารท่ีให้ความ
ไว้วางใจ ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา พร้อมมีส่วนผลักดันให้ธนาคารเติบโตก้าวหน้าได้อย่างสง่างามและยั่งยืน และขอให้คำามั่นสัญญาว่า 
ธนาคารออมสนิจะมุ่งมัน่ในพนัธกจิการเป็นธนาคารเพือ่การออมและบรกิารท่ีครบวงจร สรา้งความสขุและอนาคตท่ีม่ันคงให้กบัประชาชน พรอ้ม
ทั้งช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจไทยเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ 

As of 2016, GSB has reached the age of 103 years, the few organizations that last up to hundred years in Thailand. Although 
GSB has an advantage as a state bank, with the fast volatility and changes in technology, all organizations would face difficulty 
in maintaining a sustainable business. Adjusting the organization to be “Contemporary” with the focus on Customer Centric and 
become the “GSB NEW ERA” , so it is important to drive the bank to be a leader in promoting savings to develop the country 
and promote sustainable and stable future of the people.

Today’s business of GSB is operating responsibly towards society and the environment by focusing on youth development, 
community and social stability. We will present the “savings” that does not mean the money alone but to create the picture 
of the “savings” of economic, social and environmental context. GSB is working according to the terms of the bank’s ongoing 
sustainability by focusing on youth development, community and social stability under the good social and environmental 
surroundings. People’s quality of life and sustainable community is concentrated in overall operation by creating opportunities 
for people of all professions to have access to capital and financial services as well as operating the project, according to state 
policy, to strengthen the foundations of the economic and society.

In the year 2016, GSB’s mission is to drive Thailand by linking national strategy with Ministry of Finance’s policy. With an 
aim to decrease inequality and promote economic competitiveness of the country, GSB has scoped 7 practical aspects to be 
accomplished; 1. Respond to the policy of the government to support people and economy of Thailand 2. Be state institutions 
for savings and state’s capital 3. Decrease poverty and improve people’s quality of life 4. Satisfy all groups of customers 5. 
Be a social banking institution to do CSR in Process and aimed to be the first bank to bring about the goal of sustainable 
development according to the Article 17 of the United Nations to apply in the operation 6. Be a leader in banking sector to 
drive the e-Payment and 7. Promote the access to capital for SMEs.

On behalf of GSB, I would take this opportunity to thank our customers, business partners and those who trust and get involved 
in the mission of the bank and has helped the bank grow gracefully and sustainable. GSB is committed to be a bank for savings 
and provide comprehensive services as well as creating a happy and stable future for people. This will further strengthen 
Thailand’s economy to move towards a fully AEC.
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ออมสิน..เติบโตเคียงคู่สังคมไทย
เพื่อความยั่งยืนสู่ระดับสากล 

มากไปกว่าการเป็นสถาบันการเงินท่ีอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน ธนาคารออมสินยังยึดมั่นท่ีจะสาน
ปณิธานแห่งการออมเคียงคู่กับประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายท่ีจะ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ร่วมพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับการนำานวัตกรรมไปใช้ทั้งใน
เชิงกลยุทธ์และการดำาเนินงานให้ทันสมัยสอดคล้องกับความเป็นไปของสังคมปัจจุบัน 

ธนาคารออมสินยังมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติตามกรอบของการพัฒนาระดับโลก เป็นการขับเคล่ือน
โดยใช้เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท่ีได้รับการรับรองแล้วจากท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
แสดงเจตนำานง โดยธนาคารออมสินจับมือเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือในอันท่ีจะตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ร่วมกันภายใต้วาระ “สังคม 2020” กับสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDNB) เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 
นับเป็นองค์กรในหมวดธรุกจิธนาคารรายแรกท่ีไดน้ำาเอาเป้าหมายโลกท่ีวา่ดว้ยการพฒันาท่ีย่ังยืน 
Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีการรับรอง
อย่างเป็นทางการในการประชุมเม่ือวันท่ี 25 - 27 กันยายน 2558 ณ กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมี 
193 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ มีประเด็นหลักทั้งหมด 17 ข้อ ซึ่งมี 169 เป้าหมาย (Target)

17 ประเด็นหลักแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ ธนาคารออมสินได้ใช้เป็นกรอบในการดำาเนินงาน
ในทุกด้าน ท้ังน้ีเพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารในทุกกระบวนการ ด่ังวิสัยทัศน์
ของธนาคารออมสิน ซ่ึงระบุชัดเจนถึงความเป็นผู้นำาในการส่งเสริมการออมเพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างย่ังยืน เสริมสร้างความสุขและอนาคตที่มั ่นคงของประชาชน ควบคู่กับการร่วมพัฒนา
ประเทศให้เติบโตไปพร้อมกับสังคมโลก
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Rather than a financial institution along with the society for 
Thailand, GSB’s commitment to achieve the mission of 
inculcating savings habits to Thai people and support economy 
at all levels. The goal is to raise the quality of life and 
development of the country along with bringing innovation to 
both strategic and operational access in line with today’s society.

GSB is committed to comply with the framework for global 
development. It is driven by the goal of sustainable development 
which has been approved by the UN General Assembly. 
GSB is a cooperative partnership to meet sustainable 
development goals (SDGs) under the term “Society in 
2020” with Thaipat Institute as a Sustainable Development 
Network Board (SDNB) on Tuesday, January 5, 2016. GSB 
is the first corporate banking business that has embraced 
the Sustainable Development Goals (SDGs) as the goal of 
sustainable development, with certification of the official 
meeting on 25 - 27 September 2015 in New York, USA, with 
193 UN member states, a total of 17 issues of 169 targets.

17 issues of sustainable development, GSB has been applied all 
those as a framework for the implementation of all aspects 
of works to create value for all stakeholders of the bank. As 
defined in the GSB’s vision to be a leader in promoting the 
development of sustainable savings, GSB is strengthening 
happiness and secures future for the people along with 
developing the country to grow in the world community.

GSB . . . Growing with Thailand.
Sustainable Globalization
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1. No Poverty
 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่
 End poverty in all forms everywhere.

2. Zero Hunger
 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและ  
 โภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
 End hunger, achieve food security and improved nutrition 
 and promote sustainable agriculture.

3. Good Health and Well-Being
 ทำาให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดำารงชีวิต และส่งเสริม
 ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ
 Ensure healthy lives and promote well-being for all ages.

4. Quality Education
 ทำาให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพ อย่างเท่าเทียม
 และทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
 Ensure inclusive and quality education for all and 
 promote lifelong learning.

5. Gender Equality
 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรี
 และเด็กหญิงทุกคน
 Achieve gender equality and empower all women and girls.

6. Clean Water and Sanitation
 ทำาให้แน่ใจว่าเรื่องน้ำาและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่าง
 ยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำาหรับทุกคน
 Ensure access to water and sanitation for all.

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) 17
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Affordable and Clean Energy
ทำาให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย 
ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามกำาลังซื้อของตน
Ensure access to affordable, reliable, sustainable and 
modern energy for all.

Decent Work and Economic Growth
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง
ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทำาและ
การจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าสำาหรับทุกคน
Promote inclusive and sustainable economic 
growth, employment and decent work for all.

Industry, Innovation and 
Infrastructure
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและ
ทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
Build resilient infrastructure, promote sustainable 
industrialization and foster innovation.

Reduce Inequalities
ลดความเหลื่อมล้ำาทั้งภายในและระหว่างประเทศ
Reduce inequality within and among countries.

Sustainable Cities and Communities
ทำาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย 
ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน
Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable.

Responsible Consumption and 
Production
ทำาให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
Ensure sustainable consumption and production patterns.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Climate Action
ดำาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
Take urgent action to combat climate change and 
its impacts.

Life below Water
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเล สำาหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Conserve and sustainably use the oceans, seas and 
marine resources.

Life on Land 
พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของ
ระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับ
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความ
เสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลาก
หลายทางชีวภาพ
Sustainably manage forests, combat desertification, 
halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss.

Peace, Justice and Strong 
Institutions
ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และ
สร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล 
และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
Promote just, peaceful and inclusive societies.

Partnerships for the Goals
เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
Revitalize the global partnership for sustainable 
development.
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ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่
Eradicate poverty in all its forms and places
- การขยายช่องทางการให้บริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 และส่งเสริมการออมทั่วประเทศ
- Expand service channels to enhance access to the capital and encourage 
 savings nationwide.
- พัฒนาสังคมด้วยเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 ของประเทศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาความยากจนในระดับฐานราก
- Develop economic foundation through financial literacy training given to the public 
 and SMEs.
- โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ส่งเสริม ปลูกฝังการออมให้กับเยาวชน
- GSB School Bank to promote and instill saving habits to the youth.
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพแก่ลูกค้าฐานรากและประชาชนท่ัวไป (ตลาดนัดออมสินสินค้าชุมชน)
- Enhance the potential for clients and the public (Market Savings Products Community)

26 / 46-48 

54-55

94-95

100-101

158

172-173

139

144-145

27 / 55

ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น
Eliminate hunger and achieve food security and nutrition improvement
ธนาคารออมสินจัดทำาโครงการที่ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร ผ่านการอนุรักษ์สัตว์น้ำา
GSB conducts the project to promote food security through water conservation.
- โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำา 60 พรรษา สร้างบ้านปลาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 สยามบรมราชกุมารี (ภายใต้โครงการ “บวร” รอบรั้วออมสิน)
- Aquarium conservation 60 years program is to build the fish house dedicated to 
 H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn (under the Borworn project, fence around GSB).
- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการเยี่ยมเยียนติดตามผลโครงการธนาคารปูม้า 
- Environmental Conservation in a follow-up visit to the crab banks.

ทำาให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดำารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน
Make sure to have a good life and promote the well-being of everyone.
-  โครงการบวร นำาการจัดตรวจสุขภาพให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆ
 The “Borworn” project leads to the public health inspection in different regions.
- มอบเงินสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ และโรงพยาบาลต่างๆ 
 ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีสุขภาพดี เช่น 
 • มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลสังคมรองรับผู้ป่วย-พระภิกษุสามเณร
 • สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสังขละบุรี
 • สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช หล่มเก่า
- Donate funds to develop medical support and hospitals. This helps promote 
 public health for Thai people, such as 
 • Provide fund to support the construction of hospitals for public patients and monks.
 • Support the purchase of medical equipment at Sangklaburi Hospital, Kanchanaburi.
 • Project development of Lom Kao Crown Prince Hospital

ทำาให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพ
Make sure to get quality education
- ช่วยยกระดับการศึกษา มาตรการแก้ปัญหาหนี้ครูและการศึกษา 
 โดยดำาเนินการ 44,935 ราย เป็นเงิน 23,231 ล้านบาท
- Help raise the level of education for teachers and provide educational measures 
 to solve the debt carried by 44,935 cases amounting to 23,231 Million Baht.

การดำาเนินงานของธนาคารออมสิน
GSB ACTIVITY
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ทำาให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
Make sure to get quality education
- สร้าง website GSB Gen เป็นแหล่งความรู้ต่างๆ สำาหรับเยาวชนเพื่อการเรียนรู้
- Create a website GSB Gen to be a source of knowledge for young people to learn.
- ธนาคารภูมิปัญญา เป็นการคงไว้ซึ่งความรู้ทางวิชาชีพ ความรู้คุณค่าสำาหรับคนไทยทุกคน
- Bank of Thai Wisdom to maintain professional knowledge which is valuable for 
 everyone in the country.
- การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)
- Provide financial literacy program.
- โครงการ “เงินออมเพื่อน้อง” ดอกไม้บาน สร้างอนาคตให้ลูกหลานท่าน 
 เป็นจำานวนเงิน 17.9 ล้านบาท
- The “Savings for Children Flowers” project created a future for your children 
 amounting to 17.9 Million Baht.
- การส่งเสริมศักยภาพเยาวชน โครงการสานฝันเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ 
 (ด้านดนตรี กีฬา และวิชาการ)
- The “Youths towards Excellence” project, to promote the youth’s potential 
 (music, sports and academic). 
- มอบเงินสนับสนุนทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ปี 2558
- Donate Queen Sirikit Fund 2015.
-  โครงการนำาร่องการพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ ตามแนวทางพระราชดำาริของสมเด็จ
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- A pilot project to develop a new generation of philology talent according to 
 the initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.
- การจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จังหวัดจันทบุรี
- The Establishment of GSB Vocational College in Chantaburi Province

เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

SDGs
หน้า
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บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน
Achieve gender equality and empowerment for all women and girls
- อัตรากำาลังและจำานวนบุคลากร ธนาคารออมสินมีการจ้างงานสตรีเข้ามาทำางาน 
 คิดเป็น 64% (13,334 คน) จากพนักงานทั้งหมด 20,690 คน โดยมีทั้งในส่วนพนักงาน
 และลูกจ้าง ซึ่งแสดงถึงการที่ธนาคารออมสินสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่กลุ่มสตรี
- Manage manpower of the bank. GSB is hiring women to work for 64% 
 (13,334 people) of the total workforce by 20,690 people for both officials and 
 employees to support job opportunity for women.

ทำาให้แน่ใจว่าเรื่องน้ำาและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน
Make sure that water and sanitation are managed sustainably
- โครงการ “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” มอบน้ำาดื่มและเครื่องบำาบัดน้ำาเสียในชุมชนที่ห่างไกล
 ถือเป็นการจัดการเรื่องน้ำาให้มีพร้อมใช้สำาหรับทุกคน
- The “Holding Hands and Go Together” project provides drinking water and wastewater 
 treatment in remote communities. Water management is considered to be available 
 for everyone.

การดำาเนินงานของธนาคารออมสิน
GSB ACTIVITY

ทำาให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน
Make sure that everyone has access to modern and sustainable energy
-  อาคารนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงาน (Green Office) ของธนาคารออมสิน สาขามวกเหล็ก 
   นั้นถูกออกแบบให้ใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ และยังเลือกใช้วัสดุ
 ที่ลดการแผ่รังสีความร้อนอีกด้วย
- GSB’s building with innovative energy conservation (Green Office) at Muak Lek 
 branch is designed to use clean energy like solar power. The choice of materials 
 used helps reduce the radiant heat.

156
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ลดความเหลื่อมล้ำาทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
Reducing inequality both domestic and across the countries
- พัฒนาสังคมด้วยเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มความเข้มแข็งให้ประชาชนผ่านโครงการต่างๆ เช่น
  • โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำาและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพแก่ลูกค้าฐานรากและประชาชนทั่วไป เป็นต้น
- Develop society with economic foundation to strengthen the public through the following 
 programs: • Strategic project to solve inequality and stimulate economic foundations
      • Capacity building programs for clients and the general public. 
- พัฒนาสังคมด้วยเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มความเข้มแข็งให้ประชาชนผ่านสินเชื่อธนาคารออมสิน
- Economic Foundation Development to strengthen public through bank loans

ทำาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน
Make cities and human settlements to be safe and ready with the change and 
sustainable development.
- โครงการสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อประชาชน ช่วยทำาให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัย
  ที่ปลอดภัยและเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น 
- Home loans projects helps people to have access to the safe and affordable housing.
- มอบเงินโครงการพัฒนาสถานีตำารวจเพื่อประชาชน จำานวน 1.5 ล้านบาท
- Donate 1.5 Million Baht to develop police stations.

การดำาเนินงานของธนาคารออมสิน
GSB ACTIVITY

รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
Certification for sustainable consumption and production
- โครงการสลากเพื่อสังคม Social Lottery (ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SMEs ที่สนับสนุนสังคมและ
 สิ่งแวดล้อม) สนับสนุนกิจการที่มีการจัดการพลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 เช่น พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด หรือพวกเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
- The Social Lottery Project (SMEs loan products that support society and environment) 
 to support the efficient management of energy and resources, such as clean energy, 
 renewable energy or organic farming, etc.
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ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทำา
และการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าสำาหรับทุกคน
Promote sustainable economic growth and full employment with proper work for all.
- โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำาเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 
 วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท โครงการเหล่านี้ก่อให้เกิดการสร้างงานทั่วประเทศ
- The low-interest loans to provide capital to entrepreneurs and SMEs. The total amount 
 of 100,000 Million Baht, these projects contribute to creating jobs across the country.
- โครงการ “ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน”
- The “Public Market for the Community” project 
- ธนาคารออมสินมีการจ้างงานบุคลากรในทุกระดับการศึกษา
- GSB is hiring employee in all levels of education.

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
Infrastructure development ready for the changes. Promote adaptation to 
sustainable industry and support innovation
- สนับสนนุการพัฒนานวัตกรรม โครงการประกวด ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย   
  เพื่อต่อยอดสู่ผู้ประกอบการรายย่อย Startup Thailand ของรัฐบาล
- Support innovation development through GSB contest of ultimate lifestyle business 
 concept to further help small entrepreneurs and government’s Startup Thailand.
- สินเชื่อกิจการเพื่อสังคมร่วมกับสำานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)
- Social enterprise loans working with Thai Social Enterprise Office (TSEO) 
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ดำาเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
Implement urgent measures to cope with climate change and its impacts
- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการลดและเลิกใช้สารทำาลายชั้นบรรยากาศโอโซน 
 ถือเป็นการลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลกทางตรง
- Environmental Conservation Project by reducing ozone depleting substances. 
 This reduces the impact on the world’s climate.

เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

SDGs
หน้า
Page

ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน
Protect, restore and promote the use of ecologically sustainable land
- ดำาเนินนโยบายเพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดการสูญเสียและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
 (ECO-Efficiency) เช่น ลดการใช้กระดาษ ด้วยการนำากระดาษกลับมาใช้ซ้ำา เป็นต้น
- Apply the policies to reduce the use of resources as well as minimize waste and 
 decrease environmental impacts (ECO-Efficiency). For example, reducing 
 the use of paper in big amount by re-using it.
- กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน “ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ”
- Activity of Youth Relationship of GSB School Bank, “Gardening to Celebrate 
 the 5th Anniversary of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn”.

ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Promote peace, social justice, and no discrimination for sustainable development
ธนาคารออมสิน ส่งเสริมการทำาความดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ในโครงการต่างๆ เช่น
GSB promotes good morality and ethics in many projects, for instance
- เงินฝากเผื่อเรียก “ออมเงิน ออมธรรม”
- Savings deposit “Saving Money Saving Dhamma”
- โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
- The “Promise of Good Auspicious Year” project
- โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และโครงการ
 ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
- Contest for outstanding school and student with morality and ethics

การดำาเนินงานของธนาคารออมสิน
GSB ACTIVITY

สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Creating power of partnerships on global sustainable development
- ธนาคารออมสินพร้อมให้การสนับสนุนประชาชนและการลงทุนของธุรกิจรายย่อย (SMEs)
 ใน AEC ซึ่งเป็นการส่งเสริมประเทศกำาลังพัฒนา
- GSB provides support to public investment and retail businesses (SMEs) 
 in the AEC, which encourage developing countries.
- Venture Capital มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กันยายน 2558 เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
 มีการเพิ่มอัตราการส่งออก ส่งผลให้การค้ามีความเสมอภาคมากขึ้นในอนาคต
- Venture Capital is used to support SMEs according to the Cabinet on 
 September 8, 2015. The project encourages entrepreneurs to increase exports 
 and create trade with greater equality in the future.
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อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Conservation and use of oceans and marine resources for sustainable development
- โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำา 60 พรรษา สร้างบ้านปลาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 สยามบรมราชกุมารี (ภายใต้โครงการ “บวร” รอบรั้วออมสิน)
- Aquarium conservation program 60 years is to build the fish house dedicated to H.R.H. 
 Princess Maha Chakri Sirindhorn (under the “Borworn” project fence around GSB).
- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการเยี่ยมเยียนติดตามผลโครงการธนาคารปูม้า 
- Environmental Conservation in a follow-up visit to the crab bank project.
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เปิดบ้านออมสิน
ธนาคารเคียงคู่การออมของคนไทย
The Bank is adjacent to savings
of Thai People
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Bทุกย่างก้าวของธนาคารออมสิน
คือก้าวที่เดินเคียงคู่กับสังคมไทย

เพื่อให้การออมเป็นรากฐานของความสุขที่มั่นคง
และยั่งยืน เพื่อสร้างรอยยิ้มให้คนไทยตลอดไป

Every step of GSB is a pace along with Thai society.
Savings is the foundation of stable and lasting joy

to bring smiles to people all over Thailand.



ธนาคารออมสิน 
เคียงคู่ทุกการออมของคนไทย
The Bank is adjacent to savings of Thai People
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วิสัยทัศน์และพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งหวังให้ราษฎร์ไทยมีที่เก็บทรัพย์สินที่มั่นคง
และปลอดภัย คือปฐมเหตุของการก่อตั้งธนาคารออมสิน สถาบัน
การเงินที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ในช่วงการสถาปนาแรกเร่ิมน้ัน ล้นเกล้ารัชกาลท่ี 6 ได้ทรงพระราชทาน
ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จำานวน 1 แสนบาท เป็นทุนประเดิมของ 
“คลังออมสิน” และเริ่มตราพระราชบัญญัติคลังออมสินขึ้น เมื่อวันท่ี 
26 มีนาคม พ.ศ. 2455 ก่อนจะประกาศใช้เป็น “พระราชบัญญัติคลัง
ออมสิน พุทธศักราช 2456” อย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2456 โดยมีภารกิจรับฝากเงินของราษฎร์

จากเงินทุนพระราชทานจำานวน 1 แสนบาทเม่ือคร้ังแรกเร่ิม คลังออมสิน
ได้ดำาเนินการส่งเสรมิสวสัดภิาพทางทรพัย์สนิให้แกป่ระชาชนเร่ือยมา
ตามพระราชปณิธาน จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติธนาคาร
ออมสิน พ.ศ. 2489 อันส่งผลให้คลังออมสินถูกเปลี่ยนช่ือเป็น 
“ธนาคารออมสิน” มีสถานะเป็นนิติบุคคลภายใต้การกำากับดูแล
ของกระทรวงการคลัง พร้อมดำาเนินงานตามพันธกิจที่ระบุไว้ใน
กฎหมายและแนวนโยบายของรัฐวิสาหกิจ (Statement of Direction) 
โดยไม่ลืมที่ยังคงไว้ซึ่งการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการประหยัด 
เก็บออม ซึ่งเป็นรากฐานที่สำาคัญของประเทศ

ไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบัน ธนาคารออมสินยังเป็นท่ีพ่ึงของประชาชนไทย
มาช้านาน ซึ่งกว่า 103 ปีที่ดำาเนินการมา ธนาคารยังมุ่งเนน้การ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการ
ออมของประชาชน มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
เพื่อให้คุณค่าแห่งการออมอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

The intention and vision of His Majesty King Mongkut or 
King Rama VI wishing Thai people to have a safe and secured 
place of property is the first reason of founding GSB. This 
is a financial institution that has been abreast with Thailand 
from the past to the present. 

During the inaugural establishment, His Majesty the King put 
endowment of One Hundred Thousand Baht as the initial 
capital “Savings Office”. GSB Finance Act then held on 26 
March 1912 prior to the announcement of the Royal Treasury 
Act of B.E. 2456 (1913) which became effective on April 1 of 
that year.

As the royal capital of One Hundred Thousand Baht since the 
first start, Savings Office was carried out to promote financial 
welfare of the people. Then the Savings Office was upgraded 
the status to a public organization which was considered a 
legal entity that was operated under the Government Savings 
Bank Act B.E. 2489 (1946). The Bank operated its business 
with liberty under the supervision of the Ministry of Finance 
following the mission outlined in Law and Statement of Direction 
by continuing to encourage people to recognize the economic 
savings which is the cornerstone of the country. 

Whether in the past or present, GSB has relied for more than 
103 years, with a focus on adding value to the community 
and economic foundations and promote public savings so 
as to create the value of savings along with Thai society.

ธนาคารออมสิน 
เคียงคู่ทุกการออมของคนไทย

GSB is adjacent to savings 
of Thai People

ข้อมูลที่สำาคัญ GSB Information
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ตลอด 103 ปี ธนาคารออมสิน
ได้มุ่งมั่นทำางาน ขยายช่องทางการให้บริการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงแหล่งทุน 
และส่งเสริมการออมให้กับประชาชน
ทั่วประเทศ ก่อให้เกิดผลการดำาเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

Throughout 103 years, GSB has committed 
to provide excellent services i.e. to expand 
service channels, to increase access to 
capital and encourage savings behavior to 
citizens across the country. It could make 
concrete operational results.

ออมสินไม่คิดหยุดออม
GSB savings forever

บุคลากร (คน)
Employee

แบงเปน พนักงาน 15,653 คน
และลูกจาง 5,037 คน

20,690 employees are divided 
into 15,653 employees and 
5,037 workers

20,690

สาขา 
Branches

1,043

เครื่อง ATM
ATM

6,077

สินทรัพยรวม (ลานบาท)
Total asset (MB)

2,404,166 

สินเชื่อ (รวมสินเชื่อ
ระหวางสถาบันการเงิน) (ลานบาท)
Loans (including loans across 
Financial Institutions) (MB)

1,923,607 

เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
ทั้งสิ้น (รอยละ)
Capital to risk assets of (%)

11.24%

เงินฝาก (ลานบาท)
Deposits (MB)

2,082,706
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รัฐบาลคิด ออมสินทำา
GSB Action

ผลการดำาเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่สำาคัญ 
ในปี 2558 ธนาคารออมสินดำาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำา พร้อมกับสร้างโอกาส
ทางการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยในระดับสากล ซึ่งสามารถอธิบายจากแนวทางดังต่อไปนี้

Performance of Key Government Policies
In 2015, GSB implemented of government policies with an aim to stimulate the economy and reduce inequality. The bank also 
created Thailand’s economic opportunities to compete internationally. It could be explained as the followings :

เงิน 83,162 ล้านบาท 
สำาหรับ 2,080,236 ราย
ได้นำามาแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำา
และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

เงิน 78,562 ล้านบาท 
ได้นำามาแก้ปัญหาหนี้ครู
และช่วยยกระดับการศึกษา
78,562 Million Baht 
were raised to help solve teachers’ 
debt problem and help raise 
the level of education.

98,864 Million Baht 
were applied to promote 
economic growth. As a result, 
employment is increasing.

83,162 Million Baht were 
paid to fix the disparity for 
2,080,236 cases 
and stimulate economic 
foundations.

เงิน 98,864 ล้านบาท 
ช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการจ้าง
งานเพิ่มมากขึ้น

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำาและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานราก วงเงิน 35,000 ล้านบาท ยอดอนุมัติสะสม 404,115 ราย เป็นเงิน 
34,361 ล้านบาท
A strategic project to solve inequalities and stimulate the economy 
foundations is applied with the amount of 35,000 Million Baht and total 
cumulative approvals amounting 34,361 Million Baht for 404,115 cases.

มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าธนาคาร (ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำาระ
หนี้) โดยมีลูกค้าลงทะเบียน 95,634 ราย ภายใต้วงเงิน 45,116 ล้านบาท ดำาเนิน
การแล้ว 44,935 ราย เป็นเงิน 23,231 ล้านบาท
Measures to help the bank’s customers (Lenient Repayment Terms), with 
95,634 customers registered under the limit of 45,116 Million Baht and 
processed 44,935 cases amounting to 23,231 Million Baht.

มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ให้สินเช่ือพัฒนาชนบทสำาหรับ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็นยอด
อนุมัติสะสม 25,570 ล้านบาท จำานวนกองทุน 25,728 แห่ง จำานวนประชาชนที่
ได้รับสินเชื่อทั้งหมด 1,631,186 ราย
Measures to promote the well-being of the village by providing credit for 
Rural Development and Urban Housing Fund totaling 30,000 Million Baht 
with a cumulative 25,570 Million Baht of the total fund of 25,728 and a number 
of individuals receiving loans 1,631,186 cases in total.

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงทะเบียน 56,700 ราย 
รวมเป็นเงิน 78,562 ล้านบาท
Measures to solve the debt problems of teachers and educational 
personnel registered 56,700 cases with the total 78,562 Million Baht.

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำาเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 
วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท ยอดอนุมัติสะสม 98,864 ล้านบาท
The low-interest loans project was created to support capital loan to 
SMEs, with a total amount of 100,000 Million Baht by having total cumulative 
approvals of 98,864 Million Baht.
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ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
Financial Product Information

ธนาคารมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินท่ีสำาคัญ 3 ด้าน คือบริการ
เงินฝาก บริการสินเชื่อ และบริการทางการเงินอื่นๆ ซึ่งตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในทุกระดับ

The bank offers financial products and services at 3 main 
areas: banking services, credit services and other financial 
services which meet the needs of people at all levels.

* บริษัท ไปรษณีย์ไทย Counter Service TOT-Just Pay ศูนย์บริการ DTAC และศูนย์บริการ TRUE
** บริษัท ไปรษณีย์ไทย และ Counter Service 

* Thailand Post Counter Service, TOT-Just Pay, DTAC Service Center and TRUE Service Center
** Thailand Post and Counter Service

เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากเผื่อเรียก
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
เงินฝากประจำา

Current Deposit
Savings Deposit
Special Savings Deposit
Fixed Deposit

สลากออมสินพิเศษ
Premium Savings Certificate

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
โอนเงินระหว่างประเทศ 
Foreign Exchange and Money Transfer

รับชำาระเงินออนไลน์/ บริการโอนเงินภายในประเทศ
On-line Payment, Domestic Money Transfer

นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน
Unit Trust Broker

GSB LIFE เงินฝากคุ้มครองชีวิตแบบคุ้มครองชีวิต
และแบบลงทุน
Life Insurance and Investment Deposit

สินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ, สินเช่ือเพ่ือธุรกิจ
ขนาดใหญ่, สินเชื่อเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs), สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อเศรษฐกิจฐานราก
Public Sector Loan, Corporate Loan, 
SMEs Loan, Personal Loan, Grassroots
Economy Loan

บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต
Visa Debit Card

ผลิตภัณฑ์และบริการ
Products and Services

กลุ่มผลิตภัณฑ์
และบริการ

Products and 
Services Group

เงินฝาก
Deposits

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
Credits

ผลิตภัณฑ์บัตร
Card Products

สลากออมสิน
Premium Savings 
Certificate

บริการเงินตรา
ต่างประเทศ
Foreign Exchange

บริการทางการเงิน
อื่นๆ  
Other Financial
Services

สงเคราะห์ชีวิตและ
ครอบครัว
Life Insurance

*

* *

ประเภท/รายละเอียด
Types/Description

สาขา / 
หน่วยให้บริการ

Branch /
Exchange

Booth

Internet 
Banking/ 

Mobile
Banking

ATM /
CDM /
PUM

รถ / เรือ
ธนาคาร
ออมสิน
Mobile 

Vans/ Boats

บริการนอก
สถานท่ี

Outdoor
Services

ตัวแทนรับ
ชำาระเงิน 
Agent

กลไกการส่งมอบ/ช่องทางการให้บริการ
Service Delivery and Channels

บริการด้านเงินฝาก / Deposit Service

บริการด้านสินเชื่อ / Loan Service

บริการทางการเงิน / Financial Service

จำาหน่ายบัตรเครดิต เคทีซี-ออมสิน
KTC-GSB Credit Card
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วัตถุประสงค์ในการดำาเนินธุรกิจ
The Objective of the Business Operating

ธนาคารมีวัตถุประสงค์ในการดำาเนินธุรกิจ ประกอบไปด้วย
The purposes of the Bank are as follows :

ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนตระหนักถึง
ความสำาคัญและประโยชน์
ของการออม นำาไปสู่การมี
วินัยทางการเงินและการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

To encourage children, 
youth and people to be 
aware of the importance 
and benefits of savings 
to lead to financial 
discipline and improve 
quality of life.

เพ่ิมและขยายขอบเขตการ
ให้บริการธุรกรรมทางการ
เงินที่หลากหลาย ทันสมัย 
ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าทุกกลุ่ม 

Expand the scope of 
financial services with 
modern and diversified 
adjustment to meet the 
needs of all customers.

พัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันและประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหารจัดการ
ภายในให้ทัดเทียมกับ
สถาบันการเงินอ่ืน และ
สร้างความเช่ือม่ันในกลไก
การดำาเนินงานของธนาคาร
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Improve 
the competitiveness 
and efficiency of the 
management to be 
equal to other financial 
institutions and build up 
confidence of 
the Bank’s stakeholders.

สนับสนุนให้ประชาชนและ
ชุมชนในระดับฐานรากมี
โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในระบบ และได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ ทักษะการ
บริหารจัดการ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้เข้มแข็ง
และม่ันคงบนพ้ืนฐานของ
ความพอเพียง

To promote individuals 
and communities at the 
bottom level to have 
access to capital along 
with learning literacy 
and management skills 
to enhance the quality 
of life on the basis of 
self-sufficiency.

1.

3.
4.

2.



30ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น ร า ย ง า น ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น

ป ร ะ จํ า ปี  2 5 5 8

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
Vision, Mission and Core Value

เป็นผู้นำาในการส่งเสริมการออม เพื่อการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเสริมสร้าง
ความสุขของประชาชน

To be a leader in promoting savings for 
sustainable development and enhancing 
people’s happiness

1. ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน
2. สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนา 
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจ
 ขนาดกลางและขนาดย่อม 
4. ให้บริการทางการเงินที่ตอบสนองต่อ
 ความต้องการของประชาชน
5. รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

1. Promote savings and instill financial 
 discipline
2. Support for investment and 
 development
3. Promote grassroots economy and 
 small and medium enterprises
4. Provide financial services that 
 respond to the needs of the people.
5. Have responsibility towards society 
 and community

•  รับผิดชอบต่อสังคม 
 (Social Responsibility) 
• อุทิศตนเพื่อองค์กร (Allegiance)
• ยืนหยัดในความถูกต้อง (Virtue)
• สู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน (Excellence)

• Social Responsibility
• Allegiance
• Virtue
• Excellence

วิสัยทัศน์ 
พ.ศ.2558 - 2562 
Vision 2015-2019

พันธกิจ
Mission

ค่านิยม
Core Value
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ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
ลักษณะบุคลากรที่พึงประสงค์ของธนาคารออมสิน
Overall Criteria of Employees
The Desirable Characteristics of Personnel Organizational Structure

S

V
E

A

รับผิดชอบต่อสังคม : Social Responsibility

ยืนหยัดในความถูกต้อง : Virtue

สู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน : Excellence

อุทิศตนเพื่อองค์กร : Allegiance

ให้ความสำาคัญกับผลกระทบที่มีต่อสังคม
มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่น
มีจิตสำานึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และร่วมมือ
ในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ซี่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม
ยืนหยัดในความถูกต้อง
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ส่งเสริมการปฏิบัติที่มีคุณธรรม

ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า 
(Customer Driven Excellence)
ประพฤติตนให้มีความน่าเชื่อถือ
ร่วมใจ ร่วมคิด ทำางานเป็นทีม
ปรับปรุง พัฒนาตนเอง และริเริ่มสิ่งใหม่
กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผลงาน

Customer Driven Excellence
Conduct credible behavior
Be collaborative and supportive 
as a teamwork
Self-improve and be initiative
Be able to make decisions and responsible 
for work

คำานึงถึงประโยชน์องค์กรเป็นที่ตั้ง 
มีใจเป็นเจ้าของ
ขยัน ทุ่มเททำางานด้วยเป้าหมายที่ท้าทาย
เต็มใจทำางานแม้ไม่ใช่งานในหน้าที่ตน
รู้รักสามัคคี
รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร

Focus on the impact on society
Volunteer to help others
Awareness of using resources efficiently
Assistance and support cooperation, 
community, social and environmental 
development

Be honest, faithful and ethical
Insist on accuracy
Be transparent and accountable
Promote moral practice

Regard organization’s benefit as priority 
and have sense of ownership
Hard working with challenging goals
Willing to work even it is not own duty
Be united
Protect reputation and corporate image   

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
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ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Customers and Stakeholders

ธนาคารกำาหนดส่วนตลาดตามผลิตภัณฑ์และบริการท่ีสำาคัญ ได้แก่ 
ส่วนตลาดเงินฝาก ส่วนตลาดสินเชื่อ และส่วนตลาดบริการ
ทางการเงิน และกำาหนดกลุ่มลูกค้า โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มลูกค้า 
และกำาหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสำาคัญตามบทบาทหน้าท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้องกับธนาคาร โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม

GSB has many important products and services i.e. cash 
deposits, loans, and financial services. The bank’s customers 
are divided into 3 segments. Stakeholders are also divided 
into 7 groups according to their key roles involved with 
the bank. 

ลูกค้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ

1.

2.

3.

ความคาดหวัง

กลุ่มลูกค้า

บุคคล

ฐานราก

ธุรกิจและภาครัฐ

•  สะดวกในการเดินทาง (ใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำางาน)
• เพิ่มสาขามีจำานวนมาก
•  เพิ่มเครื่องอัตโนมัติเช่น ATM/ADM 

•  ความรวดเร็วในการบริการ
•  เพิ่มเครื่องอัตโนมัติ เช่น ATM/ADM 
•  การบริการจากพนักงาน การยิ้มแย้มแจ่มใส 
  ต้อนรับทักทาย พูดจาดี

• อัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทนคุ้มค่า
• ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
• เพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรม
 เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับประชาชน

• อัตราดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยสูง และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำา
• สมุดบัญชีที่มีลวดลายสวยงาม หรือเป็นรูปการ์ตูน
• บัญชีฟรีค่าธรรมเนียมในการทำาธุรกรรมต่างๆ
• พนักงานมี Service Mind ให้บริการอย่างรวดเร็ว
  และสามารถแก้ไขปัญหาได้
•  มีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง

• สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำา 
• สะดวกในการเดินทาง (ใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำางาน)
• พนักงานให้การช่วยเหลือ สนใจ ใส่ใจ
• เครื่องอัตโนมัติ เช่น ATM/ADM ที่ใช้งานได้
 ตลอด 24 ชั่วโมง (ฝาก/ โอน/ ถอน)

• สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำา 
• สะดวกในการเดินทาง (ใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำางาน)
• พนักงานให้การช่วยเหลือ สนใจ ใส่ใจ
• เครื่องอัตโนมัติ เช่น ATM/ADM ที่ใช้งานได้
 ตลอด 24 ชั่วโมง (ฝาก/ โอน/ ถอน)
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ลูกค้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ

1.
2.

3.

4.

5.

7.

6.

ความคาดหวัง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รัฐบาล

หน่วยงานกำากับ
ดูแล

ผู้ส่งมอบ

คู่ค้า

คู่ความร่วมมือ

พนักงาน

ชุมชนสำาคัญ

•  สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

•  ปฎิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด 
•  เป็นสถาบันทางการเงินที่มีความมั่นคง 
 เข้าถึงกลุ่มประชาชนฐานราก โดยเฉพาะเน้น
 เรื่องการออม

• ปฏิบัติต่อผู้ส่งมอบทุกรายอย่างเท่าเทียม 
 โปร่งใสและเป็นธรรม
• ให้ความร่วมมือในการดำาเนินงานร่วมกัน
 อย่างเต็มความสามารถ
• ต้องการให้ธนาคารออมสินมีผลิตภัณฑ์
 และการบริการที่ดี 
• ให้มีการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
 ให้ความร่วมมือในการดำาเนินงาน

• ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม 
 โปร่งใสและเป็นธรรม
• ให้ความร่วมมือในการดำาเนินงานร่วมกัน
 อย่างเต็มความสามารถ
• ต้องการให้ธนาคารมีผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดี 
• มีการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
 ให้ความร่วมมือในการดำาเนินงาน

• ให้ความร่วมมือในการดำาเนินงานและแก้ไขปัญหา
 หนี้ค้างชำาระร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ
• ต้องการให้ธนาคารมีผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดี 
• มีการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
 ให้ความร่วมมือในการดำาเนินงาน

•  การประเมินผลการทำางานที่เป็นธรรม 
• โอกาสก้าวหน้าในตำาแหน่งที่เป็นธรรม

• ส่งเสริมและสนับสนุนวินัยการเก็บออมเงิน 
• การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงินออม
• จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม/สนับสนุนให้นักเรียน
 ได้พัฒนาศักยภาพในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
 สังคม และสติปัญญา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

• สนับสนุนความรู้การบริหารการเงินและ
 วิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กร
 การเงินชุมชน ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับธนาคาร
• สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
 สมาชิกในชุมชน
• จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่สร้างประโยชน์
 ให้กับชุมชน

• พัฒนากระบวนการทำางานภายในของธนาคาร
 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

• การสรรหาและการจัดการอัตรากำาลัง
• ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ

• สิทธิพิเศษ/สิทธิประโยชน์สำาหรับผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่
 ธนาคารโรงเรียน
• ส่งเสริม/สนับสนุนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร 
 ให้เข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศ/ระดับสากล
• ความรู้ ประสบการณ์ และรางวัลความสำาเร็จที่ได้จากการ
 เข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร สามารถเป็นคุณสมบัติใน
 การรับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ 

• ส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมชุมชนที่ตรงกับความต้องการ
 ของแต่ละชุมชนอย่างต่อเน่ือง เช่น สนับสนุนการใช้ Internet
• รับฟังความคิดเห็นของชุมชนในประเด็นที่อาจมีผลกระทบ
 ต่อการดำาเนินชีวิตของคนในชุมชน
• เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

• มีความโปร่งใส ไม่เกิดข้อผิดพลาด และปฎิบัติตามกฎระเบียบ 
 Good Governance

• พัฒนากระบวนการทำางานภายใน โดยเฉพาะขั้นตอน
 การตรวจรับงานของธนาคารออมสิน ให้มีประสิทธิภาพ
 และประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
• คาดหวังให้ธนาคารออมสินแต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
 โดยตรงในการประสานงาน และมีอำานาจการตัดสินใจเบื้องต้น

• จัดเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ให้สอดคล้องและรองรับการดำาเนินงานร่วมกับคู่ค้า
• พัฒนากระบวนการทำางานภายในของธนาคาร 
 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

6.1

6.2

ชุมชนนักเรียน
ของธนาคาร
โรงเรียน

ชุมชนที่เป็น
สมาชิกของ
กลุ่มองค์กร
การเงินชุมชน
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Customers and
Stakeholders Needs

1.

2.

3.

Expectation

Customer Groups

Personal
Customer

Grassroots
Customer

Business 
and Public 
Organization

• Ease of travel (near home and workplace) 
• Have more branches
• Have more ATM/ADM

• Speed   of service
• Have more ATM/ADM
• Staff provides services with a smile 
 and welcome greeting

• Worth of interest rate and return
• A variety of financial products
• Increase the frequency of professional 
 activities to the public

• Provide high interest rates on deposits and low 
 interest loans
• Beautiful passbook or may have a cartoon on it
• Charge-free transactions
• Service-minded staff who could provide services 
 quickly and be able to fix any problems
•  Have various PR channels

• Low-interest loans
• Ease of travel (near home and workplace) 
• Supportive and attentive staff
• Automatic machines such as ATM/ADM should be 
 active 24 hrs. (deposit/transfer/withdrawal) 

• Low-interest loans
• Ease of travel (near home and workplace) 
• Supportive and attentive staff
• Automatic machines such as ATM/ADM should be 
 active 24 hrs. (deposit/transfer/withdrawal)

1. รัฐบาล
Government

5. คู่ความร่วมมือ
Co-operators

2. หน่วยงานกำากับดูแล
Control Units

6. ชุมชนสำาคัญ
Core Community

6.1 ชุมชนนักเรียนของ
ธนาคารโรงเรียน

Community
School Banks

3. ผู้ส่งมอบ
Providers

6.2 ชุมชนที่เป็นสมาชิกของ
กลุ่มองค์กรการเงินชุมชน

Community
Financial Organization

4. คู่ค้า
Partners

7. พนักงาน
Employees

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stakeholders
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Customers and
Stakeholders Needs

1.
2.

3.

4.

5.

7.

6.

Expectation

Stakeholder Groups

Government

Control Units

Providers

Partners

Co-operators

Employees

Core Community

•  Government support

• Follow the laws and regulations strictly
• Stable financial institutions accessing to 
 the grassroots citizen particularly focusing 
 on savings

• Treat all suppliers with equality, 
 transparency and fairness
• Cooperate in operations at full capacity
• To provide bank products and good service
• Communicate with public relations and 
 cooperate in ongoing operations

• Treat all partners with equality, 
 transparency and fairness
• Cooperate in operations at full capacity
• To provide bank products and good service
• Communicate with public relations 
 and cooperate in ongoing operations

• To cooperate in the operation and resolve 
 unpaid debts with full support
• To provide bank products and good service
• Communicate with public relations and 
 cooperate in ongoing operations

• Evaluate work fairly
• Have a fair opportunity in career 
 advancement

• Promote and support the discipline of saving
• Educate how to manage savings
• Conduct the activities that promote / 
 encourage the students to develop their 
 physical, mental, emotional and social 
 intelligence as well as to spend time usefully

• Support knowledge in financial management 
 and operation to make the financial 
 corporate of the community have similar 
 performance of the bank
• Support activities to strengthen community 
 members
• Conduct CSR activities that benefit to 
 the community

• Develop internal operation especially the procedure 
 for inspection of the Bank to be more efficient

• Recruit and manage manpower
• Have a system of career advancement

•  Provide privileges/benefits for those who work as 
 school bank officials
• Promote/support the students who participate
 in the bank activities to enter the competition 
 nationally/internationally
• Use knowledge, experience and achievements 
 from the bank’s activities as references to be 
 elected to study in various educational institutions

• Promote/support community activities that meet 
 the needs of each community i.e. supporting the 
 continued use of internet
• Listen to community feedback on the issues that 
 may have an impact on the lives of people in the 
 community
• Increase the involvement of the executive

• Transparent, no error, and abide by the rules of 
 Good Governance

• Develop internal operation especially the procedure 
 for inspection of the Bank to be more efficient
• Expect the bank to appoint a responsible authority 
 to directly coordinate and be able to make initial 
 decision

• Prepare information and technology to operate in 
 accordance with its partners
• Develop internal operation especially the procedure 
 for inspection of the Bank to be more efficient

6.1

6.2

Community
School Banks

Community
Financial
Organization
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
GSB Award

รางวัลระดับองค์กร

Awards for Organization

รางวัลด้านผลิตภัณฑ์ 
จาก MyMo ได้รับรางวัล
ในระดับนานาชาติ

International Awards 
for Outstanding 
Product from MyMo

รางวัลด้านผู้นำาองค์กร

Corporate 
Leadership Award

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประเภทการบริหาร
จัดการองค์กรดีเด่น จากสำานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
กระทรวงการคลัง

รางวัล Bank of the Year 2015 

รางวัลเชิดชูเกียรติ “กนกนาคราช” 
องค์กรดีเด่นที่บำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ ประจำาปี 2558

รางวัล Thailand’s Most Admired Brand 
2015-2016 

รางวัลยอดเยี่ยม บูธสวยงาม 
MONEY EXPO 2015

State Enterprise Award in Excellent Good 
Governance from State Enterprise Policy 
Office (SEPO), Ministry of Finance

Bank of the Year 2015

Award of Honor “Kanok Nakaraj” to 
Outstanding Organization in Benefit to 
Society and the Nation 2015

Thailand’s Most Admired Brand 
2015-2016

Excellent Booth in Money Expo 2015

รางวัล Winner of Digital Channel 
Category จาก IDC Financial Insights 

รางวัล Excellence in Mobile Banking จาก 
Retail Banker International 

Winner of Digital Channel Category from 
IDC Financial Insights

Excellence in Mobile Banking from Retail 
Banker International

รางวัล CEO Thailand Awards 2015 

รางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 

CEO Thailand Awards 2015

Business Role Model of the Year
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สถานที่ตั้งธนาคารออมสิน สำานักงานใหญ่ เลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
เนื้อที่ 39 ไร่ มุ่งเน้นให้บริการทางการเงินที่รวดเร็ว ถูกต้อง ลูกค้าสามารถใช้บริการได้สะดวกและง่าย ทั้งยังมี 
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 1115 ตลอด 24 ชั่วโมง อุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารสำานักงานได้รับการดูแลบำารุง
รักษาเพื่อให้พร้อมในการให้บริการ ทุกสำานักงานผ่านการตรวจประเมนิตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั
ในสถานที่ทำางานและสภาพแวดล้อมในการทำางาน อย่างน้อยปีละ 4 ครั้งหรือไตรมาสละ 1 ครั้ง ด้านความปลอดภัยมี
การติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมระบบแจ้งเตือนภัยไปยังสถานีตำารวจ รวมกว่า 10,014 เครื่อง ในสำานักงานใหญ่ 
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำานวน 64 คน และสาขามีเจ้าหน้าที่ตำารวจ/ทหารรักษาความปลอดภัย 1,020 คน

GSB Head Office is located at 470 Phaholyothin Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok, with an area of   
39 rais. The Bank is aimed to facilitate financial services with fast, accurate and easy access for customers. 
Call Center: 1115 for customer relations is provided 24 hours. All equipments in the building has been 
maintained to the full capability. All offices are checked and audited according to the standard of Occupational 
Health and Safety in the workplace and in the working environment at least four times per year or once in a 
quarter. For security concern, offices are equipped with closed circuit cameras and alarm systems to police 
stations for more than 10,014 machines. At the headquarters, there are 64 security staffs to check around, 
and 1,020 police and military staff to take care of all branches. 

อาคารสถานที่
และอุปกรณ์สำาคัญ 

Building and
Key Equipments
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ปีแห่งความมุ่งมั่นสู่สถาบันการเงินที่มั่นคง
Years of Secured Financial Institution103

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการดำาเนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น
กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน (กลับรายการ) 
 จากการด้อยค่า และการปรับโครงสร้างหนี้
กำ�ไรสุทธิ 1/

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

1,772,111
197,800

1,351,990
1,655,423
1,525,756

116,688

1.12
14.25
2.66

57.45
88.61
11.38
10.57
0.94

206.56

1,962,550
249,177

1,585,145
1,828,834
1,679,764

133,716

1.16
17.21
2.69

56.93
94.37
10.63
9.75
1.06

171.21

2,176,901
250,633

1,678,309
2,040,042
1,879,425

136,859

1.07
16.13
2.62

56.28
89.30
10.56
9.88
1.14

168.60

 6.4
(8.4)

6.7
6.7
6.7
3.2

2,404,416
246,126

1,923,607
2,252,661
2,082,706

151,755

80,108
38,780
41,328
2,251
5,046

28,291
20,334
2,714

17,620
 (7,506)
10,114

99,226
50,083
49,143
2,705
3,106

31,258
23,696
2,402

21,294
 4,494 
25,788

105,620
51,713
53,907
3,741
2,636

33,908
26,376
4,467

21,909
 (4,948)
16,961

(2.9)
(10.8)

4.3
14.5

132.8
2.7

14.2
71.5

2.1
138.3
(1.7)

103,815
45,749
58,066
4,590
3,070

34,985
30,741
8,042

22,699
(1,437)
21,262

สินทรัพย์รวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 
เงินให้สินเชื่อ 2/

หนี้สินรวม
เงินฝาก 2/

ส่วนของทุน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (ROA) 1/ 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย (ROE) 1/

อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย (NIM)
ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานต่อรายได้รวมสุทธิ (Cost/Income)  1/ 

เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/D)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น (CAR) 3/

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงชั้นที่ 1 (Tier I Ratio) 3/

อัตราส่วนสินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อเงินให้สินเชื่อรวม (Gross NPLs) 2/

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ (LLR/NPLs)

1/ ตั้งแต่ปี 2554 มีค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในอดีต ตามมาตรฐาน IAS 19 ทยอยรับรู้ 5 ปี ปีละ 5,346.7 ล้านบาท และเงินประเดิมเข้าโครงการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพทยอยจ่าย 10 ปี  
2/ เงินให้สินเชื่อและเงินฝากได้รวมธุรกรรมที่ทำากับสถาบันการเงินและสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ซึ่งบันทึกในรายการระหว่างธนาคาร และตลาดเงิน ทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สินด้วย
3/  คำานวณตามเกณฑ์ Basel II ตั้งแต่ปี 2554            
4/ ประกอบด้วย หน่วยให้บริการบนอำาเภอ EXIM Bank รถ และเรือเคลื่อนที่

งบกำาไรขาดทุน

งบดุล

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ (ร้อยละ)

พนักงาน  

สาขา  

หน่วยให้บริการ 4/ 

เครื่อง ATM  

ธนาคารโรงเรียน  

12,737

867

140

3,549

613

13,787

932

160

4,821

733

14,666

1,001

156

4,901

853

2554 2555 2556 เปลี่ยนแปลง
(% YoY)

ผลประกอบการและข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญของธนาคาร ในปี 2558

2,259,016 
268,815 

1,802,971 
2,111,917 
1,952,504 

147,099

1.01
16.03
2.51

55.98
92.34
11.11
10.21
1.37

148.22

1.01
15.37
2.56

53.35
92.36
10.78
10.22
1.61

142.84

106,955
51,301
55,654
4,008
1,319

34,062
26,919
4,688

22,231 
(603)

21,628

15,366

1,025

152

5,894

973

15,653

1,043

163

7,764

1,086

2557 2558
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Interest income
Interest expense
Net interest income
Net fees and service income  
Other operating income
Other operating expenses
Operating Profit Margin
Bad debts, doubtful accounts and loss (reversal) 
 on devaluation & TDR
Net profit 1/

Other comprehensive profit (loss) - net
Total comprehensive profit (loss)

1,772,111
197,800

1,351,990
1,655,423
1,525,756

116,688

1.12
14.25
2.66

57.45
88.61
11.38
10.57
0.94

206.56

1,962,550
249,177

1,585,145
1,828,834
1,679,764

133,716

1.16
17.21
2.69

56.93
94.37
10.63
9.75
1.06

171.21

2,176,901
250,633

1,678,309
2,040,042
1,879,425

136,859

1.07
16.13
2.62

56.28
89.30
10.56
9.88
1.14

168.60

 6.4
(8.4)

6.7
6.7
6.7
3.2

2,404,416
246,126

1,923,607
2,252,661
2,082,706

151,755

80,108
38,780
41,328
2,251
5,046

28,291
20,334
2,714

17,620
 (7,506)
10,114

99,226
50,083
49,143
2,705
3,106

31,258
23,696
2,402

21,294
 4,494 
25,788

105,620
51,713
53,907
3,741
2,636

33,908
26,376
4,467

21,909
 (4,948)
16,961

(2.9)
(10.8)

4.3
14.5

132.8
2.7

14.2
71.5

2.1
138.3
(1.7)

103,815
45,749
58,066
4,590
3,070

34,985
30,741
8,042

22,699
(1,437)
21,262

Total assets
Net investment in securities Loans 
Net loans 2/

Total liabilities
Deposits 2/

Equity

Return on assets (ROA) 1/ 

Return on equity (ROE) 1/

Net interest and dividend income to total assets (NIM)
Total cost to total income ratio 1/

Loan-to-deposit ratio (L/D) 
Capital Adequacy Ratio (CAR) 3/

Tier 1 capital adequacy ratio (Tier I Ratio) 3/

Non-performing loans to total loans (Gross NPLs) 2/

Allowance for doubtful accounts to non-performing loans (LLR/NPLs)

1/ Since 2011, the Bank has recorded extra expense items, i.e. employee benefit obligations in accordance with IAS19 recognized as expense for 5 years at 5,346.7 Million Baht each, 

   and initial contributions for employees entering the provident fund program recognized for 10 years.  
2/ Loans and deposits include transactions with financial institutions and cooperatives under the Act of Loan Interest from financial institutions. The notes between the bank and financial markets 

   include assets and liabilities.
3/  Calculated according to Basel II criteria since 2011.           
4/ Including full branches, sub-branches and community bank branches.

Income Statements

Balance Sheet

Key Financial Ratios (in percentage)

Number of employees

Number of branches 

Number of service units 4/ 

Number of ATMs 

Number of school banks 

2011

12,737

867

140

3,549

613

13,787

932

160

4,821

733

14,666

1,001

156

4,901

853

2012 2013 2014 Change
(% YoY)

GSB performance and financial highlights in 2015

2,259,016 
268,815 

1,802,971 
2,111,917 
1,952,504 

147,099

1.01
16.03
2.51

55.98
92.34
11.11
10.21
1.37

148.22

1.01
15.37
2.56

53.35
92.36
10.78
10.22
1.61

142.84

106,955
51,301
55,654
4,008
1,319

34,062
26,919
4,688

22,231 
(603)

21,628

15,366

1,025

152

5,894

973

15,653

1,043

163

7,764

1,086

2015
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สร้างคุณค่าให้องค์กร
Corporate Value Creation

ธนาคารออมสินจริงใจท่ีจะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยใน
ทุกระดับ พร้อมยึดม่ันหลักการสำาคัญของการเป็นสถาบันการเงิน
ท่ีเคียงคู่สังคมไทย โดยสนับสนุนให้ประชาชนได้ออมเงิน สร้าง
ความมั่นคงในชีวิต ผลักดันเศรษฐกิจในทกุระดับ ซึง่ในปีพ.ศ. 2558
ธนาคารออมสินได้กำาหนดนโยบายและแนวทางการดำาเนินงาน 
โดยเนน้ความสมดลุท้ังเรือ่งการสรา้งมลูคา่ขององคก์รและการสรา้ง
ประโยชน์กับสังคม ซึ่งในทุกยุทธศาสตร์ที่ธนาคารออมสินได้ปฏิบัติ
ล้วนเกิดจากการพิจารณาประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันเป็น
การแสดงออกถึงการคำานึงถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเสริมสมรรถนะหลกั 
และความย่ังยืนในระยะยาวของธนาคาร โดยไม่ลืมท่ีจะร่วม
ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับสากล 
ผลักดันให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าในสังคมโลก พร้อมๆ กับ
การปรับโฉมขององค์กร ให้เป็น GSB NEW ERA ธนาคารแห่ง
อนาคตของคนไทย

Committing to the principles to be the national financial 
institution, GSB intends to improve Thai people’s quality of 
life at all levels: supporting money-saving, bringing stability 
to life, and driving the country’s economy. In 2015, GSB has 
established policies and guidelines focusing on both corporate 
value creation and social benefits. All GSB’s strategies 
respect shareholder benefits, concerning about factors 
that affect the bank’s performance and long-term 
sustainabi l i ty. The bank also promotes the country’s 
economic competitiveness in international level, in the 
meantime, rejuvenating the organization itself to be the 
GSB NEW ERA - the bank of the future.

องค์กรแห่งอนาคต
The Organization of the Future
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ห่วงโซ่คุณค่า Value Chain

ห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain

ปัจจัยนำาเข้า
Input

การปฏิบัติการ
Operation

ผลผลิต
Output

•  ความต้องการลูกค้า
 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 Customer and 
 Stakeholder Needs

• นโยบายภาครัฐ
 Government Policy

• วิสัยทัศน์
 Vision

• กรอบนโยบายและ
 ทิศทาง
 Policy Framework 
 and Direction

• การปฏิบัติตาม
 กฎเกณฑ์
 Conformity

ระบบงาน
การนำาองค์กร
Leadership
System

ระบบงานหลัก
Primary
Operation

การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์
Strategic Planning

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบัญชี การเงินและกฏหมาย 

การบริหารและพัฒนาความสามารถทางธุรกิจ 

การจัดซ้ือจัดหาและบริหารสินทรัพย์ 

การสนับสนุนท่ัวไป

Human Resources Management and Development

Information Technology Management

Accounting, Finance and Legal Issue

Management and Development of Business Competency

Asset Procurement and Management

General Supporting Activities

การบริหารและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการ
Management and 
Development for 
Products and 
Services

การตลาดและ
การขายผลิตภัณฑ์
และบริการ
Marketing and 
Sales for Products 
and Services

การให้บริการ
ธุรกรรมทาง
การเงิน
Financial
Transaction
Service

การบริหาร
การให้บริการ
ลูกค้า
Customer
Service
Management

การกำากับดูแลและบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร
Risk Assessment 
and Management

คุณค่า
ที่นำาเสนอ
แก่ลูกค้า

Customer
Value

Proposition
(CVP)

ผลกำาไร
และความยั่งยืน

 
Profit and

Sustainabilityระบบงาน
สนับสนุน
Supporting
Operation

ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ
Product and Service
Design and 
Development

คุณค่าที่นำาเสนอต่อลูกค้า
(Customer Value 
Proposition : CVP)

• ผลิตภัณฑ์และบริการ
• คุณภาพการให้บริการ
• ภาพลักษณ์

• Product & Service
• Quality of Service
• Brand Image

ช่องทางการให้บริการ
Channel of services

• Direct Sale/Sale Force
  (การส่งพนักงานออกไปขาย)
• การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  Sales Promotion
• สาขา/หน่วยให้บริการ
  Branch/Service Unit
• เครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์
  Electronic Service Machine
• Internet Banking
• Mobile Banking

ICT Service Provider
บริษัทวิจัยตลาด

ICT Service Provider
Marketing Research Company

บริษัทผลิตและวางสื่อฯ

Media Solutions

บริษัทขนส่งเงิน
บริษัทประเมินหลักทรัพย์
บริษัทศูนย์ข้อมูลเครติตบูโร
บริษัทฟ้องร้องดำาเนินคดี
บริษัทติดตามหนี้

Money Shipping Company
Realty Appraisal Company
Credit Bureau Company
Accusation Company
Debt Collection Agency

กลุ่มลูกค้า
Customer

• ลูกค้าบุคคล
• ลูกค้าฐานราก
• ลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

• Ordinary Individuals
• Grassroots Individuals
• Business and Public 
  Organization

ผู้ส่งมอบที่สำาคัญ
Primary Distributors



43G o v e r n m e n t  S a v i n g s  B a n k S U S T A I N A B I L I T Y 

R E P O R T  2 0 1 5

ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน
Promote savings and instill financial discipline

ขยายกลุ่มลูกค้ารายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
Expand individual and SMEs customer groups

เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันภายใต้หลักธรรมาภิบาล
Enhance organizational efficiency and competitiveness under corporate governance principles

พัฒนาการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้า
Develop researching and customer database

บริหารและพัฒนาบุคลากร ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และการแข่งขัน
Train employees to get ready for change and competition

• สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
• พัฒนาไปสู่ความเป็นธนาคารในยุค Digital
• Promote customer centric business
• Develop into the bank of digital age

ยกระดับการบริหารความเสี่ยงและการกำากับดูแล
Increase level of risk assessment and management 

M
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Customer Centric

Understanding Customer Needs

HRD & HRM

IT & IS

Long-Term Risk Management

เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน
Enhance financial stability

เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมระดับฐานราก 
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Enhance grassroots economic and social capabilities and 
community environment regarding the philosophy of 
Sufficient Economy

GSB NEW ERA :
Digital Transformation Banking

GSB NEW ERA

1.

3.

5.

4.

2.
ปลูกฝัง เสริมสร้างนิสัย และค่านิยมการออมในกลุ่มเยาวชน
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อจูงใจและ
ส่งเสริมให้เกิดการออมอย่างต่อเนื่องสำาหรับทุกช่วงอายุ
Educate and encourage savings and financial 
discipline among youth
Develop financial products and services that 
motivate long-life savings

พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้สอดคล้องกับ Lifestyle ของแต่ละ Segment 
Develop products, services and electronic channels 
responding to lifestyle of each segment

Channels
มีช่องการให้บริการ
ที่สะดวกสบายทันสมัย
Modern and convenient service 
channels

IT
เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย
ให้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา
Always-available information 
technology

Process
กระบวนการการให้บริการมีมาตรฐาน
ระดับสากล
International standard process

Employee
พนักงานมีทักษะเชี่ยวชาญและ
เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินมืออาชีพ
Professional and skillful employees

เพิ่มอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอ
ต่อการขยายธุรกิจในระยะยาว
Increase BIS ratio to support long-term business expansion

ประชาชนฐานรากมีความสุขและมีความเข้มแข็งและคุณภาพที่ดี
สนับสนุนเงินทุนและความรู้
Make grassroots people self-reliant and own a good quality of life
Enable fund and knowledge

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

กลุ่มลูกค้าฐานราก
Grassroots Customer

(4 Sub-Segments)

กลุ่มลูกค้าบุคคล
Personal Customer Group

(6 Sub-Segments)

กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
Business and Public Organization

(4 Sub-Segments)
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นอกจากนี้ธนาคารได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบริหารบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางและการดำาเนินกลยุทธ์แบบมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำาคัญ 
(Customer Centric) ภายใต้ระบบงานโดยรวมใหม่ (Work System) แบ่งเป็น 10 กลุ่มตามภารกิจสำาคัญ เพื่อรองรับการดำาเนินงานทั้งใน
ระดับนโยบายรัฐบาลและการดำาเนินธุรกิจ และเพื่อให้เกิดการทำางานในรูปแบบคณะทำางานแบบข้ามสายงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับ
แบ่งหน่วยงานย่อย เพื่อการทำางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แบ่งเป็น 28 สายงาน 18 ภาค และ 78 ฝ่าย และมีสายงานตรวจสอบภายใน
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

GSB has also modified organizational structure and human resource management, aiming at the customer centric strategy. 
The new work system is divided into 10 mission-based groups in order to follow government policies and business direction, as well as 
make collaboration between operation lines more efficient. Moreover, there are sub-units: 28 lines, 18 regional offices and 
78 departments with internal audit under the control of Audit Committee.

โครงสร้างองค์กรของธนาคาร 
Organizational Structure

1. Customer Centric

ในปี 2558 ธนาคารมีการจัดกลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และเข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้น จึงมีการทบทวนและแบ่งกลุ่มลูกค้าใหม่
เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  1. กลุ่มลูกค้าบุคคล  2. กลุ่มลูกค้าฐานรากและ
สนับสนุนนโยบายรัฐ และ 3. กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ  

In 2015, GSB re-categorized customers for more efficiency 
and better approach, which consist of 1. ordinary individuals 
2. grassroots individuals and 3. business and public 
organizations.

กลุ่มลูกค้าบุคคล
Personal Customer Group

(6 Sub-Segments)

Student
Start Working
Government officials
Middle income 

High net worth

Retired people

กลุ่มนักเรียน
กลุ่มวัยเริ่มทำางาน

กลุ่มข้าราชการ
กลุ่มผู้มีรายได้

ปานกลาง
กลุ่มมีรายได้/
สินทรัพย์สูง

กลุ่มเกษียณอายุ

ผู้มีรายได้น้อยและลูกหนี้
ตามนโยบายรัฐ

อาชีพอิสระรายย่อย
เช่น หาบเร่ แผงลอย

องค์กรวิสาหกิจชุมชน
และกลุ่มออมทรัพย์

ผู้เริ่มประกอบธุรกิจรายย่อย
เช่น ห้องแถว โชห่วย

Low income people
and debtors
Self-employed

Community
Enterprise and
Savings Group 
Startups

SMEs 

Corporations 

Local Administrative 
Organizations and Savings 
Co-operatives
Public and State 
Enterprises

ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)

องค์กรเอกชนขนาดใหญ่ 
(บรรษัท)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสหกรณ์ออมทรัพย์

หน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
Grassroots Customer

(4 Sub-Segments)

กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
Business and Public Organization

(4 Sub-Segments)

ÇÔ¹ÁÍä«µ� 22

GSB NEW ERA ประกอบด้วยการพัฒนาการดำาเนินงานใน 7 ด้านสำาคัญ ได้แก่
GSB NEW ERA includes 7 key developments:
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คณะกรรมการธนาคารออมสิน
Board of Directors

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์

Employee Relations
Committee

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาเมือง

ในภูมิภาค
Regional Urban

Development Fund
Committee

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

Audit
Committee

สายงาน
ตรวจสอบภายใน
Internal Audit

สายงาน
กำากับและควบคุม

Compliance
and Control

สายงานบังคับบัญชา
Commanding Line

สายงานรายงาน
Reporting Line

สายงาน
เลขาธิการธนาคาร

Corporate
Secretariat

กลุ่มลูกค้าบุคคล
Personal

Customer Group

กลุ่มปฏิบัติการ
Operation

Support Group

กลุ่มทรัพยากรบุคคล
Human Resources

Group

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
และภาครัฐ

Business & Public
Sector Customers 

Group

กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ

Information
Technology

Group

กลุ่มลงทุนและ
บริหารการเงิน
Investment

and Financial
Management

Group

กลุ่มยุทธศาสตร์
Corporate Strategy

Group

กลุ่มบริหาร
ความเสี่ยง

Risk Management
Group

กลุ่มลูกค้าฐานราก
และสนับสนุนนโยบายรัฐ
Grassroots Customer

and Government’s
Policy Supporting

Group

สายงานกิจการ
สาขา 1-6
Branch
Operations 1-6

• สายงานบริหารธุรกิจ
 ลูกค้าบุคคล
• สายงานบริหารการขาย
• สายงานปฎิบัติการลูกค้าบุคคล

• Personal Customer Business
  Management
• Sales Management
• Personal Customer Operation

• สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
• สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• Human Resource Management 
• Human Resource Development 

• สายงานวางแผนและพัฒนา
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
• สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยี
 สารสนเทศ

• IT Planning and Development
• Information Technology

• สายงานบริหารหนี้และกฏหมาย
• สายงานบริหารงานกลาง

• Debt and Legal Management 
• General Administration

• สายงานลูกค้าธุรกิจ SMEs
• สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
   และภาครัฐ
• สายงานปฏิบัติลูกค้าธุรกิจ
 และภาครัฐ

• SMEs Business
• Corporate and Public Sector
• Business and Public 
  Organization Operation

• สายงานลูกค้าฐานราก

• Grassroots Customer

• สายงานบริหารการเงิน
• สายงานการลงทุน
• สายงานการเงิน

• Financial Management 
• Investment 
• Finance 

• สายงานนโยบายและกลยุทธ์

• Corporate Policy 
  and Strategy 

• สายงานบริหารความเสี่ยง
• สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
  สินเชื่อ

• Risk Management 
• Credit Risk Analysis

สำานักงานกองทุนพัฒนา
เมืองในภูมิภาค

The Office of Regional and
Urban Development Fund

คณะกรรมการ
บริหาร

Executive
Committee

ผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน

President
& CEO

กลุ่มกำากับ
และธรรมาภิบาล

Compliance and
Good Governance

Group

คณะกรรมการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ของผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสิน
Performance

Evaluation and 
Remuneration of 

the President & CEO 
Committee

คณะกรรมการ
การบริหารความเสี่ยง
Risk Management

Committee

คณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดล้อม
Good Governance

Committee
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2. Branding & Marketing

ตลอดปี 2558 ธนาคารออมสินได้กำาหนดนโยบายและสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการ กำาหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมภาพลักษณ์ พร้อมสร้างนวัตกรรมการตลาดให้กับองค์กร 
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ของธนาคารออมสินซ่ึงอยู่คู่สังคมไทย
มากกว่า 102 ปี การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของธนาคาร การขยาย
สาขาและพัฒนารูปแบบทางการสื่อสารใหม่ๆ เพื่อตอกย้ำาความเป็น
ธนาคารออมสินให้ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง

Throughout 2015, GSB employed integral marketing and 
communication (IMC), defining marketing strategies for public 
relation and image creation along with inventing corporate 
marketing innovation. The results are GSB’s 102-year-old 
national bank branding, identity creation, branch expansion, 
and novel communication methods which highlight GSB 
brand.

ในประเทศ 

Domestic

ASEAN

ในภูมิภาคอาเซียน

วัตถุประสงค์ (Objective)

ธนาคารของประชาชน

ธนาคารไทยที่แข็งแกร่ง ที่พร้อมให้การสนับสนุนประชาชน 
และการลงทุนของธุรกิจรายย่อย (SMEs) ใน AEC

The People’s Bank 

เป็นแกนหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฐานราก

•  เป็น “ธนาคารของประชาชน” โดยการส่งเสริมการออม พัฒนา
 และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของประชาชน เศรษฐกิจและสังคม 
 ตั้งแต่ระดับฐานราก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

• ยกระดับบริการทางการเงินและคุณภาพการให้บริการสู่มาตรฐานสากล 
 ก้าวสู่การเป็น “ผู้นำาธนาคารประชาชนแห่งภูมิภาคอาเซียน”

• Become the people’s bank that promotes savings, strengthens 
 grassroots economy and society, and encourages 
 the country’s sustainable growth.

• Improve quality of financial service to reach international 
 standard, aiming at being the leading public bank of ASEAN.

การวางกลยุทธ์ของธนาคารออมสิน
GSB Strategic Positioning

Become a core in 
developing grassroots 
economy and society

วัตถุประสงค์ (Objective)

ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้วยบริการที่ครบวงจร
(Universal Banking) ด้วยคุณภาพบริการระดับสากล
Respond to all needs with comprehensive services

Become a powerful bank for supporting Thai people 
and SME’s investment in AEC
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สติ๊กเกอร์ Line ถูกออกแบบมาให้เข้ากับยุคสมัยดิจิตอลในปัจจุบัน 
เพื่อสื่อสารกับกลุ่มคนรุ่นใหม่

GSB’s Line Sticker has been designed to enhance 
communication with new-gen users.

โครงการ “GSB Brand Ambassador and GSB Smart MC 2015” 
เพ่ือเฟ้นหาหนุ่มสาวสายเลือดออมสินจากท่ัวประเทศ ท่ีมีบุคลิกภาพดี 
ทันสมัย มั่นใจในตนเองเพื่อคัดเลือกเป็น GSB Brand Ambassador 
และ GSB Smart MC 2015 เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารถึง
ความเป็นยุคใหม่ของธนาคารออมสิน

GSB held “GSB Brand Ambassador and GSB Smart MC 2015” 
campaign to recruit young blood with good, trendy personality 
and self-confidence to be GSB Brand Ambassador and GSB 
Smart MC 2015, representing the new era of GSB.

เปิดตัว “ออม-บอท” หุ่นยนต์เอทีเอ็มธนาคารออมสิน และ “ออม-โม่” 
หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการ
ทางการเงินและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน
ยุคใหม่ GSB NEW ERA 

GSB launched ‘OM-BOT’-GSB’s ATM robot and ‘OM-MO’-
GSB’s PR robot, the latest innovation to provide financial service 
and promote GSB NEW ERA.

จะเห็นว่าการวางกลยุทธ์เพื่อเป็น “ธนาคารของประชาชน” และการจัดกลุ่มลูกค้าใน Customer 
Centric นั้นครอบคลุมทั่วถึงคนในทุกชนชั้น สื่อถึงจุดประสงค์ของการขจัดความยากจน
ในทุกรูปแบบ สร้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหักับทุกคน
People’s bank and customer centric strategies make GSB reach people in all levels, 
emphasizing the bank’s intention to solve poverty problems and provide financial 
access to everyone.

ธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนประชาชนและการลงทุนของธุรกิจรายย่อย (SMEs) ใน AEC
ถือเป็นการช่วยเหลือประเทศกำาลังพัฒนาให้เพิ่มอัตราการส่งออก ช่วยให้ประสบผลสำาเร็จใน
หลักเกณฑ์สากลและสร้างระบบการค้าที่เสมอภาค
GSB is keen to support people’s and SME’s investment in AEC: promoting export 
and fair trade among developing countries.

• GSB Line Official Account

• GSB Brand Ambassador

• OMMO & OMBOT
  ธุรกรรมสุดล้ำา สัมผัสได้จริง
  Modern and Practical Financial Transaction

การปรับภาพลักษณ์องค์กรสู่ GSB NEW ERA
GSB NEW ERA
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3. Product & Sale Service

ในปี 2558 ธนาคารมีการทบทวน ปรับปรุง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
และบริการ ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกคา้ 
(Customer Centric) โดยจะนำาผลจากการจำาแนกกลุ่มลูกค้าและ
ส่วนตลาด พฤติกรรมของลูกค้า ความต้องการ ความคาดหวังที่
แตกต่างกันตามกลุ่มลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนตลาด 
คู่แข่ง นโยบายธนาคาร ผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและความกังวล
ของสาธารณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ   เพื่อให้มั่นใจว่าการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้มีการวิเคราะห์ ระบุ ประเมิน และป้องกันความเส่ียง
ไว้เป็นอย่างดี เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
กลุ่มลูกค้า และยังได้มีการปรับปรุงหน่วยงานเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้
เป็นแบบ Customer Centric ทำาให้การออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถ
ตอบสนองแต่ละกลุ่มลูกค้าได้ตรงตามความต้องการมากย่ิงข้ึน ควบคู่
กับการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลลูกค้าแต่ละกลุ่ม
ได้ชัดเจนมีประสิทธิภาพ

In 2015, GSB revised and improved its product and service 
innovation to suit customer’s behaviors and needs. The 
studies about segmentation, customer behaviors and needs, 
customer expectation, target groups, competitors, bank 
policies, negative effects to the society, and public concerns 
towards products and services were performed. And the 
results were analyzed and applied in product development to 
ensure that the risk of new products were identified and 
prevented, fulfilling customer needs and expectations. 
Customer centric idea was adopted to make sure all customers 
get what they need, while specific service units are assigned 
to take care of their customers.

พัฒนาช่องทางการให้บริการให้มีความแปลกใหม่ และทันสมัย (Multi Sales Channel) 
ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา
Improve service channels to be interesting, trendy and always responsive to 
customers’ needs.

• เปิดสาขา/ หน่วยให้บริการ 8 แห่ง
  ในอำาเภอที่ไม่มีธนาคาร 
• Opened 8 branches/service 
 units in a district in which 
 there was no bank.

• เปิดให้บริการ MyMo
• Launched MyMo service

• ขยายศูนย์ธุรกิจ SMEs
• Expanded SMEs Centre

ศูนย์
Branches

แห่ง
Branches

แห่ง
Branch

เกาะกูด
Kood Island

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
In 3 border sounthern
provinces.

18
7 1

• MyMo + สลากออมสิน
• MyMo + GSB Lotto

• สินเชื่อเคหะ + MRTA/LLA
• Housing Loan + MRTA/LLA

• สินเชื่อธุรกิจ SMEs สุขใจ พลัส
• SMEs Loan Sook-Jai Plus

• สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
 4 ประเภท
• 4 types of loans in People’s 
  Bank campaign

• Trade Finance
• GSB Gen Card
• Debit Card

• ปรับปรุงกระบวนการสินเชื่อ SMEs 
  อนุมัติภายใน 20 วัน
• New SMEs loan approved within 
  20 days

• การรับรองราคาประเมินหลักทรัพย์
• Price guarantee for security 
  valuation

Channel

Product Bundle New Product Service Quality
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ในปี 2558 ธนาคารได้เพิ่มช่องทางในการสนับสนุนลูกค้าท้ังการ
ค้นหาสารสนเทศและการทำาธุรกรรมกับธนาคารผ่าน Smart Device 
ตามพฤติกรรมของลูกค้า (Lifestyle) ท่ีมีรูปแบบการใช้ชีวิตท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ในการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้โดยเฉพาะการ
ใช้บริการทางการเงินผ่าน Internet Banking/Mobile Banking อาทิ

In 2015, GSB added more channels for searching information 
and conducting financial transactions via smart devices, owing 
to customers’ current lifestyle and behavior. New technologies 
have been employed, especially for Internet banking or mobile 
banking.

The 24-hour transaction and information searching are able to 
be performed by self-service with alert message when account 
activities occur and call center service (1143) if there is any 
technical problem or transaction error. 

ช่องทางทำาธรุกรรมดว้ยตนเองและสบืคน้ข้อมลูไดต้ลอดเวลา 24 ชม. 
ม ีMessage Alert รู ้ความเคลื่อนไหวของบัญชี และมีช่องทาง 
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center โทร.1143 พร้อมแก้ไขปัญหาเมื่อ
ลูกค้ามีปัญหาทางเทคนิคและกรณีที่ลูกค้าทำาธุรกรรมผิดพลาด 

เพ่ือให้ลกูคา้สามารถคน้หาสารสนเทศของธนาคารไดง้า่ยและสะดวก
ยิ่งขึ้น ผ่าน Line Official โดยที่มีการออกแบบ Platform ให้สามารถ
เช่ือมโยงไปยังช่องทางการให้บรกิารและมรีายละเอียดผลติภณัฑแ์ละ
บริการตามท่ีลูกค้าสนใจ รวมทั้งยังได้เพิ่มข้อมูลที่เป็นความรู้ใน
ด้านการส่งเสริมการออม ด้านการประกอบธุรกิจ SME และทักษะ
ในด้านการเงินให้กับลูกค้า

GSB’s Line official has been established to enable users to 
access the bank’s information more easily and conveniently. 
The platform is designed to link with other service channels 
and provide required details of products and services. It 
promotes savings and offers information about SME businesses 
and financial skills to followers as well.

Application 
“My Mobile My Money (MyMo)” 

ขยายช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์
Expand PR channels

คือ จำานวนผู้สมัครใช้บริการ MyMo
Now, there are 352,107 users

who subscribed MyMo.

คน (Persons)

352,107
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พัฒนา ปรับปรุงหน้า Web Page  www.gsb.or.th 
Improve the web page: www.gsb.or.th

พัฒนาให้สอดคล้องกับ Customer Centric มีข้อมูลครบถ้วนและ
สะดวกต่อการใช้งาน 

Make the web Customer-centric, Information-loaded and 
Easy-to-use.

เงินฝากออมเงินออมธรรม 
Dhamma Savings Deposit
ผู้ฝากต้องให้คำาปฏิญาณว่าจะประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม

Depositors need to promise to be moral and honest.

ปรับปรุงระบบหน้าจอ ATM 
Improve ATM Screen

รองรับภาษาต่างชาติ (AEC) จากแนวโน้มแรงงานในกลุ่มประเทศ
ประชาคมอาเซียนท่ีเข้ามาทำางานในประเทศไทยมากข้ึน

To facilitate AEC employees, GSB adds more foreign languages 
to its ATM screens.

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
Distinctive Products

สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ส่วนลดสินค้าและบริการจากพันธมิตรเว็บไซต์ รวมถึงสถาบันเสริม
ทักษะและโรงเรียนกวดวิชา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเด็กและ
เยาวชน 3 วัย 

Member application to gain privileges in joining activities 
and discounts of products and services offered by partners. 
The web aims at three young groups:

สร้าง Website GSB Gen 
GSB Gen Website

•

•

•

•

•

•

Kid Club คลับของเด็ก มีเกมส์ท่ีสร้างสรรค์ พร้อมข่าวสาร
กิจกรรมสำาหรับครอบครัว

Teen Club คลับของวัยรุ่น ศูนย์กลางสถาบันกวดวิชา 
และกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ 

Youth Club คลับของคนรุ่นใหม่ ศูนย์รวมเรื่องอาชีพ
และการทำางาน ทั้งอาชีพอิสระ Part-Time และ Full-Time 
พร้อมข่าวสารสร้างแรงบันดาลใจ 

Kid Club creative games with news and activities 
for family

Teen Club tutor centers and skill-enhancement 
activities

Youth Club career center, both Part-Time and 
Full-Time, and motivational contents

คือ จำานวนยอดสมาชิก gsbgen.com
ของปี 2558

There are 27,000 members of 
gsbgen.com in 2015

คน (Persons)

27,000
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ดอกไม้บาน สร้างอนาคตให้ลูกหลาน
Blossom the Future

จัดทำา Debit Card ลายดอกไม้ 77 จังหวัด ที่มาพร้อมกับโครงการ 
“เงินออมเพ่ือน้อง” สมัครบัตรเดบิต 1 ใบ ธนาคารออมสินร่วมสมทบ 
10 บาท เพื่อทุนการศึกษาของเด็กและเยาวชน

Issued a debit card with 77 provincial flower patterns along 
with “Savings for the Young” campaign. 10 Baht is donated 
for scholarship when each debit card is applied.

ธนาคารออมสินเปิดตัว GSB Gen Card บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต 
อินสแตนท์ บัตรเดบิตท่ีตอบสนองไลฟส์ไตลค์นรุน่ใหม่ ดว้ยลวดลาย
หน้าบัตรภาพลิขสิทธิ์เกมออนไลน์คุกกี้รัน

GSB has launched GSB Gen Card, VISA debit card with 
licensed Cookie Run pattern responding to new-gen lifestyle.

MyMo by GSB ประสบการณ์ใหม่ของการทำาธุรกรรม
ทางการเงินท่ีช่วยอำานวยความสะดวกท้ังเช็คยอด โอนเงิน 
จ่ายบิล เติมเงิน จ่ายค่างวด

MyMo by GSB is a new financial transaction 
experience, assisting in monitoring account balance, 
transferring money, paying a bill, doing top-up, 
and paying an installment.

“สุขแบบไทย ใช้แบบพอเพียง” กับบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

Launched the ‘Happy & Adequate Spending’ campaign with 
GSB credit card.

บัตร Credit ธนาคารออมสิน
GSB Credit Card

GSB Gen Card บัตรเดบิตสำาหรับคนรุ่นใหม่
GSB Gen Card: Debit Card for the New-Gen

Application “My Mobile My Money (MyMo)” 
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การรับฟังเสียงจากลูกค้า
Voice of Customers (VOC)

ธนาคารกำาหนดให้มีช่องทางการรับฟังเสียงจากลูกค้า 11 ช่องทาง 
ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มลูกค้า ครอบคลุมส่วนตลาด ทั้งเงินฝาก 
สินเชื่อ และบริการทางการเงิน รวมทั้งกลุ่มลูกค้าธนาคารออมสิน 
กลุ่มลูกค้าคู่แข่ง กลุ่มอดีตลูกค้าธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าใน
อนาคตที่มีศักยภาพและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะ
ถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบ

รายละเอียดช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้า 11 ช่องทาง ดังนี้

1.  พนักงาน : วิธีการรับฟังด้วยการพบปะ 
 เยี่ยมเยียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการใช้บริการที่สาขา
2.  กิจกรรม : วิธีการรับฟังด้วยการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 
 การประชุม การอบรม และการสัมมนา
3.  การสำารวจ : วิธีการรับฟังผ่านการวิจัย ทั้งสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ทำาแบบสอบถาม และจัดทำา Focus Group เพื่อตรวจสอบ
 ความพึงพอใจ และความต้องการอย่างแท้จริง
4.  โทรศัพท์ : วิธีการรับฟังด้วยการสนทนาทางวาจา 
 ผ่าน  - Call Center 1155
  - Call Center 1143 (เฉพาะบริการ MyMo)
  - ธนาคารออมสิน 0-2299-8000 และ 0-2283-8533
  - ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
5.  Website : วิธีการรับฟังด้วยการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 ผ่าน www.gsb.or.th/www.gsbgen.com
6.  Email : วิธีการรับฟังผ่าน news@gsb.or.th
7.  Social Network : วิธีการรับฟังผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 ผ่าน Facebook GSB Society, Twitter, Youtube, 
 Pantip, Instagram  
8. หน่วยงานภายนอก : วิธีการรับฟังผ่านสำานักงานนายก 
 (GCC111) กระทรวงการคลัง และศูนย์ดำารงธรรม 
 (กระทรวงมหาดไทย)
9. จดหมายถึงผู้อำานวยการธนาคารออมสิน
10. สื่อสาธารณะ : วิธีการรับฟังผ่านทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
 แผ่นพับ ใบปลิว โทรทัศน์ วิทยุ
11. กล่องแสดงความคิดเห็น : วิธีการรับฟังผ่านทางสาขาต่างๆ

GSB has opened 11 channels to welcome customers’ 
feedback-no matter what service they use: savings, loan or 
other financial services, and no matter who they are: 
customers of GSB and other banks, ex- and to-be-GSB’s 
customers, or stakeholders. All comments are welcomed to 
the system. 

The feedback channels include:

1.  Employee : shareholders visiting and interviewing at the 
 branches
2.  Activities : interactive activity, meeting, training and 
 seminar
3.  Survey : research, in-depth interview, questionnaire and 
 focus group, entirely aiming at customers’ satisfaction and 
 needs
4.  Phone Call : conversation 
 via  - Call Center 1155
  - Call Center 1143 (only for MyMo)
  - GSB office 0-2299-8000 and 0-2283-8533
  - Information center
5.  Website : www.gsb.or.th/www.gsbgen.com
6.  Email : news@gsb.or.th
7.  Social Network : Facebook GSB Society, Twitter, Youtube, 
 Pantip, Instagram
8.  Outside Organizations : The Prime Minister’s Office 
 (GCC111), Ministry of Finance and Damrong Dhamma 
 Center, Ministry of Interior
9.  Letters to GSB President & CEO
10. Public Media : newspaper, magazine, brochure, leaflet, 
 TV and radio
11. Suggestion Box : in branches
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การจัดการเรื่องร้องเรียน
Complaints Management
ธนาคารมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างทันท่วงทีและสามารถ
ลดความไม่พึงพอใจของลูกค้า โดยดำาเนินการตามขั้นตอนของการ
บริหารจัดการข้อร้องเรียน ได้แก่

GSB has dealt with the complaints immediately to reduce 
customers’ dissatisfaction, employing these following processes:

กำาหนดให้ทุกหน่วยงาน 
สามารถรับฟังและบันทึกข้อมูล
เสียงโดยกำาหนดให้มีหน่วยงาน
รับผิดชอบทำาหน้าท่ีร่วมกับ 
คณะทำางานวิเคราะห์เร่ือง
ร้องเรียนและรับฟังเสียงของ
ลูกค้า ดำาเนินการวิเคราะห์
และพิจารณา แยกประเด็น
การร้องเรียนออกเป็นเร่ืองท่ัวไป 
และเร่ืองสำาคัญเร่งด่วน 
ก่อนจะดำาเนินการแก้ปัญหา

All units are able to access 
customers’ audio record. 
But there is the specific 
authority assigned to 
analyze and prioritize 
complaints to solve the 
problems orderly and 
properly.

เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจต่อ
การแก้ไขข้อร้องเรียน ลดความ
สูญเสียทางธุรกิจ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบจะดำาเนินสอบถาม
ความพึงพอใจกับผู้ร้องเรียน
ทันที และพร้อมปรับปรุง
การทำางาน 

The responsible unit 
requests a comment from 
customers who make 
a complaint once the 
problem is solved to assure 
customers’ satisfaction, 
reduce business loss 
and provide better further 
service.

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สรุปข้อ
ร้องเรียนและจัดทำาเป็นรายงาน
เสนอคณะกรรมการพิจารณารับ
ฟังเสียงของลูกค้าและกล่ันกรอง
เร่ืองร้องเรียน เพ่ือกำาหนด
หลักเกณฑ์แนวทางในการจัดการ
ข้อร้องเรียน ให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องนำาข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
บริการ ปรับปรุงระบบงานและ
กระบวนการทำางาน พัฒนา
บุคลากร

The responsible unit 
reports to the committee 
in order to share problems 
and solutions with relevant 
units, as well as apply 
knowledge and experience 
in improving product, 
service, work system, 
operational process and 
human resource.

การจัดการข้อร้องเรียนเพ่ือให้ได้
รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที จะมี
หน่วยงานเฉพาะในการติดตาม
ความคืบหน้าด้วยระบบ Early 
Warning ส่ง E-mail เพ่ือแจ้ง
เตือนหน่วยงาน 

The assigned authority 
monitors the complaining 
process and sends early 
warning to the responsible 
unit via E-mail, in order to 
ensure the complaints are 
immediately solved.

1. 3. 4.2.

สำาหรับคู่ค้าและคู่ความร่วมมือ เมื่อลูกค้ามีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเชิญตัวแทนของคู่ค้า คู่ความร่วมมือ 
มาหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน และร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ
และแนวทางแก้ไข 

As for complaints concerning with business partners, responsible 
and relevant authorities discuss with the partners and find 
the solution together.
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4. พัฒนาสังคมด้วยเศรษฐกิจฐานราก
Social Development with Grassroots Economy

ในปี 2558 ธนาคารออมสนิพัฒนาและเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้แก่
ประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตและพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development) ภายใต้แนวคิด “เติบโต ย่ังยืน 
ตอบแทนคืนสู่สังคม” ซ่ึงเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของธนาคารในการ
เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมระดับฐานราก และส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนองตอบความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มธุรกิจและภาครัฐ กลุ่มลูกค้าบุคคล และกลุ่มลูกค้า
ฐานราก เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กรในปัจจุบันที่
มุ ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยกำาหนด
แผนการดำาเนนิงานดา้นการพฒันาสูค่วามย่ังยนื ดว้ยแผนการดำาเนิน
กิจกรรม “ออมสินสร้างโลกสีชมพู” ด้วยหลัก 3 ออม คือ ออมเศรษฐกิจ 
ออมสังคม และออมสิ่งแวดล้อม

In 2015, GSB introduced sustainable development to 
grassroots people and economy under the concept of “Growing, 
Sustainability and Giving Back to Society,” following the 
strategy to strengthen grassroots economy and society, as 
well as improve community environment based on the 
Sufficiency Economy. Thanks to customer centric strategy, 
the bank also aimed at responding to all customers’ needs 
-both organizations and individuals. The operation plan for 
sustainable development was employed under the campaign 
of “GSB Creates the Pink World” which includes three 
aspects of savings: economy, society and environment.

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น
Outstanding Results

โครงการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำา
และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการ
ให้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
Loan from People’s Bank for 
solving economic disparity and 
driving grassroots economy

มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับ
หมู่บ้าน
Loan for better living in villages

โครงการสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อประชาชน
Home loan for people

ราย (Persons)

กองทุน (Funds)

อนุมัติ
Customers 
Approved

อนุมัติ
สินเชื่อ
Loan
Approved

จำานวนเงิน
Valued at 

จำานวนเงิน
Valued at 

วงเงิน
Limit 

ล้านบาท (Million Baht)

ล้านบาท (Million Baht)

ล้านบาท (Million Baht)

425,501

25,728 

36,188

25,570

10,000
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โครงการดอกเบี้ยต่ำาให้
แก่ผู้ประกอบการ SMEs
ช่วง กันยายน-ธันวาคม 2558
Low-interest loan for SMEs during 
September-December 2015

มาตรการแก้ปัญหาหนี้ครู
และการศึกษา
Aid for teacher and student debt

มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้
ลูกค้าธนาคาร (พักชำาระหนี้)
Aid for GSB customers 
(Debt Moratorium)

Venture Capital มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กันยายน 2558
Venture Capital Supporting SMEs according to the cabinet 
resolution on 8 September 2015

โครงการ  “ตลาด
ประชารัฐเพื่อชุมชน”
Pracharath Market 
in two provinces

จัดอบรมให้ความรู้ทางการเงิน 
Training on Financial Literacy

ราย (Persons)

ราย (Persons)

ราย (Persons)

จังหวัด
(Provinces)

ราย (Persons)

อนุมัติ
Customers 
Approved

อนุมัติ
Customers 
Approved

อนุมัติ
Customers 
Approved

ประชาชน
เข้าอบรม
Individual
Applicants 

จำานวนเงิน
Valued at

จำานวนเงิน
Valued at

จำานวนเงิน
Valued at

ผู้ประกอบการ
SMEs เข้าอบรม
SMEs
Entrepreneurs

ล้านบาท (Million Baht)

ล้านบาท (Million Baht)

ล้านบาท (Million Baht)

ราย (Persons)

11,809

21,745 

44,996

2

10,788

98,867

31,968

23,280

107

• คัดเลือก บลจ.กรุงไทย เป็น Trustee ของกองทุน
• คัดเลือก บ.เอ็น-เว็นเจอร์ จำากัด เป็น Trust Manager
• ยื่นจัดตั้งกองทุนต่อ กลต. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 48
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงทุนในกองทุนกับธนาคารออมสิน
• Assigned Krungthai Asset Management as the trustee. 
• Assigned Venture Engineering Co., Ltd. as the trust manager.
• Registered the fund with The Securities and Exchange Commission 
  On 29 December 2005.
• The Stock Exchange of Thailand has invested in GSB fund.

• จังหวัดอุบลราชธานี
• จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• Ubon Ratchathani
• Surat Thani



56ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น ร า ย ง า น ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น

ป ร ะ จํ า ปี  2 5 5 8

ในปี 2558 ธนาคารออมสินมีนโยบายและกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลงทนุด้าน
พัฒนาบุคลากร สร้างทักษะความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพ
การแข่งขันทางธุรกิจ และพัฒนาพนักงานด้านบริการ และสามารถเป็น
ท่ีปรึกษาด้านการเงินอย่างมืออาชีพ

ธนาคารได้สำารวจความต้องการด้านอัตรากำาลัง (Demand Side) ของ
ทุกหน่วยงานเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนต่อความ
ต้องการที่แท้จริง รวมถึงใช้ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน พร้อม
รับฟังเสียงของลูกค้า มาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน 
Demand Side เปรียบเทียบกับข้อมูลด้าน Supply Side พร้อม
จัดทำาแผนบริหารอัตรากำาลัง 5 ปี เพ่ือรองรับความต้องการด้านอัตรา
กำาลังและขีดความสามารถของบุคลากรท้ังปัจจุบันและในอนาคต นำาไป
กำาหนดแผนการสรรหา คัดเลือก พนักงาน ให้สามารถบรรจุพนักงาน
ได้สอดคล้องตามแผนบริหารอัตรากำาลัง 

พัฒนาผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานรุ่นใหม่แบบคู่ขนาน (Dual 
track of employee development)
วางแผนทุนมนุษย์ เพื่อรองรับธุรกจิในอนาคตและทดแทนอัตรา
กำาลังแบบคู่ขนาน (Dual mode human capital planning)
ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำาลัง เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นการบริหารอัตรากำาลังในเชิง
คุณภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรสำาหรับรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
พัฒนาระบบงาน กระบวนการทำางานและโครงสร้างองค์กร เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
ปรับปรุงความสามารถด้าน ICT ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจ 
เพื่อรองรับการแข่งขัน 
พัฒนาระบบการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือก้าวสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรม 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบสรรหาเชิงรุก เพื่อให้ได้ซึ่งบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมาร่วมงาน 
สร้างความผูกพันพนักงาน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งหวังและ
ทุ่มเทร่วมมือต่อองค์กร มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้บุคลากรภายใน
องค์กรมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของหรือความมีส่วนร่วม
ในองค์กร  

Dual track of employee development
Dual mode human capital planning
Improve structure and manpower to increase efficiency 
and effectiveness of human resource, focusing on qualitative 
manpower management in order to get employee ready 
for future changes
Develop work system, operation process and organization 
structure to increase competitive advantage
Improve ICT capability to increase business competence
Develop learning process to become innovative organization
Employ proactive recruitment strategy to reach target 
human resource
Build employee engagement to create the culture that 
everyone is devoted to the organization. Encourage 
employee to feel belonging to the organization

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

In 2015, GSB implemented policies and strategies in Human 
Resource management, investing to increase knowledge, 
skills, creativity and competitive advantage in order to create 
professional service employee and financial consultants.

GSB has performed annual study of the manpower of all 
units to see the actual demand. Also, internal and external 
factors, as well as customers’ comments, are used for 
analyzing and comparing between demand and supply 
side. The five-year manpower management is planned based 
on manpower demand while employees’ skills become the 
main factor in assignment and recruitment plan.

นโยบายและกลยุทธ์ การดำาเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
Policies and Strategies of Human Resource Management

อัตรากำาลังและจำานวนบุคลากร 
Manpower and Number of Personnel

5.พัฒนาบุคลากร
Human Resource Development
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เพศหญิง Female เพศชาย Male

พนักงานออมสินทั้งหมด
 Total GSB Employees

สัดส่วนอัตรากำาลังส่วนกลาง และสายงานกิจการสาขา
Proportion of Central and Branch Manpower

คน (People)
20,690

64.45%
จากจำานวน 13,334 คน

แบ่งเป็นพนักงาน 10,534 คนและลูกจ้าง 2,800 คน
With the total of 13,334 people,

The number of employees is
10,534 and 2,800 are workers.

จากจำานวน 7,536 คน
แบ่งเป็นพนักงาน 5,119 คนและลูกจ้าง 2,237 คน

With the total of 7,536 people,
The number of employees is

5,119 and 2,237 are workers.

รวมพนักงานและลูกจ้าง
สายงานกิจการสาขา

Including employees 
and workers for

branch operation

รวมพนักงานและลูกจ้าง
ส่วนกลาง

Including employees 
and central workers.

35.55%

78.49%21.51%

สาขาวิชา
Education

บุคลากร Employees & Workers จำานวน Number

กลุ่มอำานวยการ
Director

-

1

20

10

3

4

-

-

38

1

-

38

40

5

8

-

-

92

-

-

-

-

-

-

1

-

8

115

124

62

834

5,038

-

-

47

13

11

7

-

-

78

-

3

196

73

67

37

1

6

383

3

2

1,720

456

1,462

478

78

36

4,235

6

7

327

297

1,855

1,663

5,149

1,485

7,741

4,321

574

1,407

20,691

46

54

78

22

64

36

29

71

100

2

1

2,801

596

4,337

2,124

426

416

10,703

กลุ่มปฏิบัติการ
Operation

ผู้บริหารระดับสูง
Senior

Management

กลุ่มบริการ
Services

ผู้บริหารระดับกลาง
Middle

Management

ผู้บริหารระดับต้น
Junior

Management

กลุ่มวิชาการ
Academic 

กลุ่มลูกจ้าง
Workers

การบัญชี การจัดการ การเงิน
การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
Accountings, Management,
Finance, Business 
Administration, Economics

พนักงาน  Employees

ลูกจ้าง Workers

15,653

5,037

20,690

การบัญชี การจัดการ การเงิน
การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
Accountings, Management,
Finance, Business 
Administration, Economics

การบัญชี การจัดการ การเงิน
การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
Accountings, Management,
Finance, Business 
Administration, Economics

การบัญชี การจัดการ การเงิน
การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
Accountings, Management,
Finance, Business 
Administration, Economics 

อื่นๆ / Others

อื่นๆ / Others

อื่นๆ / Others

อื่นๆ / Others

รวม / Total

รวม
Total

สัดส่วน
(ร้อยละ)

(%)

สัดส่วนพนักงานและลูกจ้างแยกตามระดับการศึกษา / Employees Grouped by Education

จำานวนบุคลากร / Numbers of Employees & Workers

กลุ่มตำาแหน่งงาน Positions

ระดับปริญญาเอก / Doctor of Philosophy

ระดับปริญญาโท / Master’s Degree

ระดับปริญญาตรี / Bachelor’s Degree

ต่ำากว่าระดับปริญญาตรี / Lower than Bachelor’s Degree

รวม / Total
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สัดส่วนการลาหยุด
ของพนักงาน
Proportion of 
Employee’s Leave

สัดส่วนการลาหยุด
ของลูกจ้าง
Proportion of 
Employee’s Leave

รวมการลาหยุดของพนักงาน = 208,837 วัน
Total Employee’s Leave 208,837 Days

รวมการลาหยุดของลูกจ้าง = 42,083 วัน
Total Worker’s Leave 42,083 Days

คือสัดส่วน
ของพนักงานลาอื่นๆ 

(149,466 วัน)
71.6% Other Leave 

(149,466 Days)

คือสัดส่วน
ของพนักงานลาอื่นๆ 

(26,794 วัน)
63.7% Other Leave 

(26,794 Days)

คือสัดส่วน
ของพนักงานลาป่วย 

(59,372 วัน)
28.4% Sick Leave 

(59,372 Days)

คือสัดส่วน
ของพนักงานลาป่วย 

(15,288 วัน)
36.3% Sick Leave 

(15,288 Days)

71.6% 63.7%28.4% 36.3%

บุคลากร Employees & Workers รวม Total
อายุงาน (ปี) Duration of Employment (Year)

<= 5 >= 366-10 16-2011-15 21-25 26-30 31-35

พนักงาน  Employees

ลูกจ้าง Workers

6,538

4,605

15,653

5,037

1,691

201

913

135

1,606

83

2,329

13

1,585

-

816

-

175

-

บุคลากรแยกตามอายุงาน (ปี) / Personnel by Duration of Employment (Years)

ธนาคารออมสินมีการจ้างงานสตรีเข้ามาทำางานถึง 64.45% 
(13,334 คน) จากพนักงานทั้งหมด 20,690 คน โดยมีทั้งในส่วน
พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งแสดงถึงการที่ธนาคารออมสินใส่ใจ
และสนับสนุนพลังสตรี ด้วยการให้โอกาสสร้างอาชีพแก่กลุ่มสตรี

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังมีการจ้างงาน
พนักงานและลูกจ้างในทุกระดับการศึกษา 
ตั้งแต่ต่ำากว่าปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก 
รวมถึงเป็นงานที่เหมาะสมทั้งเพศหญิงและเพศชาย

Moreover, GSB has employed employees with 
all education levels, ranging from Bachelor’s 
Degree to Ph.D., as well as all genders.

GSB has hired 13,334 female employees of total 20,690 
(64.45%), including workers, which represents support of 
woman power and career opportunity provision.
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การดำาเนินการด้านการประเมินขีดความสามารถของบุคลากร 
ธนาคารได้กำาหนด Competency Model ให้เป็นขีดความสามารถ
ของบุคลากร (Workforce Capability) ซ่ึงประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 
(Core Competency: CC) สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial 
Competency: MC) และสมรรถนะตามหน้าท่ีงาน (Functional 
Competency: FC) โดยได้จัดทำาคู่มือสมรรถนะทั้ง 3 สมรรถนะ 
พร้อมคู่มือการประเมินสมรรถนะ เพ่ือส่ือสารให้บุคลากรท่ัวท้ังองค์กร
ได้รับทราบและเป็นแนวทางในการนำาไปปฏิบัติ รวมทั้งใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในปัจจัยการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี

For Workforce capability assessment, GSB has defined 
competency model which consists of Core Competency (CC), 
Managerial Competency (MC) and Functional Competency 
(FC). The bank has published and distributed the manual to 
employee as guidelines for working and criteria for an annual 
performance appraisal.

การพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากร
Human Resource Development: Workforce Capability, Skill and Competency

การสรรหา ว่าจ้าง การวางตำาแหน่งพนักงานมีการจัดทำาแบบแผน
ดำาเนินงานการสรรหาพนักงานท้ังภายในและภายนอกประจำาทุกปี 
ซ่ึงดำาเนินการ 2 รูปแบบ ดังน้ี

• การสรรหาภายใน เป็นการสรรหาเพื่อเลื่อนตำาแหน่งพนักงานโดย
การทดสอบมีระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่งเดิมและได้รับเงินเดือน
ไม่ต่ำากว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ำาของระดับตำาแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
ทั้งนี้ ในปี 2558 มีการทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการคัดเลือก
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการปรับโครงสร้างองค์กร

• การสรรหาภายนอก เป็นการสรรหาพนักงานใหม่ในตำาแหน่งและ
สาขาวิชาท่ีธนาคารต้องการเพ่ือข้ึนบัญชีสำารองไว้รองรับอัตราว่าง 
โดยพิจารณาจากความต้องการอัตรากำาลัง และได้กระจายอำานาจให้
ธนาคารออมสินภาคเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกในแต่ละพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 
โดยไม่จำากัดด้านเช้ือชาติ ศาสนา และสถาบันการศึกษา

ท้ังน้ี การสรรหาพนักงานใหม่จากท้ังภายในและภายนอก กำาหนดให้
เข้าสู่กระบวนการสรรหาเดียวกัน ประกอบไปด้วย 2 ข้ันตอนหลัก คือ 
การทดสอบข้อเขียนตาม Core Competency ทดสอบวิชาภาษา
อังกฤษ และการสัมภาษณ์ผู้สมัครด้วยวิธี Competency-Based 
Interview (CBI) ทั้งจาก HR และ Line Manager เพื่อให้เกิด
ความหลากหลายของกลุ่มพนักงานใหม่ ที่มีการนำาความรู้และ
ประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน

There is an annual operation plan for recruiting internal and 
external employees, divided into two following sections:

• ‘Internal Recruitment’ is recruiting existing employee for 
promotion. The selected ones have a probation period and 
earn minimum level of promoted position salary. In 2015, 
GSB revised the recruitment criteria to conform to new 
organization policies and direction.

• ‘External Recruitment’ is recruiting new employee for 
required position or to be registered in substitution list. The 
manpower demand is considered and regional branches are 
responsible for recruitment-with no exception of race, religion 
and educational institute.

Both internal and external recruitment share the same process 
including two primary steps which is Core Competency exam 
and Competency-Based Interview (CBI) conducted by HR and 
line managers. The process is intended for recruiting new 
employee with diverse knowledge and experience.

การสรรหา ว่าจ้าง วางตำาแหน่ง และรักษาบุคลากร
Recruitment, Employment, Assignment and Treatment of Human Resource
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ธนาคารให้ความสำาคัญต่อการรักษาบุคลากรใหม่ โดยกำาหนดเป็น
หน่ึงในแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ในกลยุทธ์พัฒนาผู้บริหาร 
พนักงาน และพนักงานรุ่นใหม่แบบคู่ขนาน โดยแบ่งพนักงานใหม่ 
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มพนักงานท่ีมีอายุงาน 1-3 ปี และ 
2.พนักงานเข้าใหม่ที่มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี ซึ่งการพัฒนา
พนักงานใหม่ท้ัง 2 กลุ่มใช้กรอบในการพัฒนาเหมือนกัน แต่สัดส่วน
ของการพฒันาตามหลักสูตรมีความแตกต่างกัน โดยมุ่งเน้นให้พนักงาน
เข้าใหม่ท่ีมีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี มีความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรและ
วัฒนธรรมแบบพ่ีน้องด้วยระบบพี่เลี้ยง ส่วนพนักงานกลุ่มพนักงาน
ที่มีอายุงาน 1-3 ปี จะมีการมอบหมายงานที่ท้าทาย เพื่อปลูกฝัง
วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร ให้เกิดความผูกพันและมุ่งม่ันในการ
ทำางานเพ่ือองค์กร 

ธนาคารออมสินพัฒนาขีดความสามารถและอัตรากำาลังบุคลากร
ตามปัจจัยต่างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ือความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยธนาคารมีแนวทางการดำาเนินงาน แต่ละ
หนว่ยงานท่ีเกีย่วข้องจดัทำาแผนบรหิารการเปลีย่นแปลงดา้นขีดความ
สามารถและอตัรากำาลงั ประกอบดว้ยการพัฒนาบุคลากร การสรรหา
และคัดเลือกพนักงาน การปรับกระบวนการทำางานและการสื่อสาร 
เพื่อให้การบริหารงานแต่ละส่วนมีความเหมาะสม 

อีกท้ังการบริหารบุคลากรขององค์กร ธนาคารใช้หลักการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล คือความเป็นธรรม ความสามารถ ความม่ันคง และ
ความเสมอภาค ผ่านกฎระเบียบของธนาคาร การบริหารบุคลากรของ
ผู้บริหารทุกระดับ การบริหารสายอาชีพ รวมทั้งใช้กลไกของกิจการ
สัมพันธ์และกลไกการสื่อสาร ซึ่งธนาคารได้กำาหนดไว้ในแผนแม่บท
ด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างความต้องการ
ของบุคลากรและองค์กร เช่น การทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ
สหภาพแรงงาน การสำารวจความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากรและนำามากำาหนดแนวทางในการตอบสนอง การเทียบเคียง
อัตราค่าจ้างกับอุตสาหกรรมเดียวกัน  การจัดสวัสดิการและค่าตอบแทน
ท่ีเหมาะสม สามารถติดต่อผู้บริหารสูงสุดผ่านสายตรงผู้อำานวยการ
ธนาคารออมสินและผู้บริหารต้ังแต่ระดับรองผู้อำานวยการฝ่ายข้ึนไป

Existed in the human resource master plan, in dual track of 
employee development, the treatment of new personnel 
becomes one of key concerns of GSB management. The 
new personnel is divided into two groups: 1-3 year experience 
and less than one year experience. Both share the same 
development framework but apply different development 
programs. The less than one year experience is intended to 
learn organization culture with mentor system while the other 
is assigned with challenging job in order to learn culture and 
value as well as increase engagement to the organization.

GSB has reinforced capability and manpower in order to 
increase strategic and IT competitive advantages. The bank 
assigns the relevant authorities to conduct change management 
plan of workforce capability and manpower, which is 
composed of human resource development, recruitment, 
adjusting work process, and cross-section communication. 

GSB has adopted fairness, capability, stability and equality 
as the principles for human resource management-in all 
subordinating levels. Relations affairs and communication, 
according to the human resource master plan, are adopted 
for balancing personnel and organization satisfaction: 
collaboration with Labor Union, survey of employee’s satisfaction 
and engagement, comparison of salary with compatible 
business, proper welfare and payment, and direct contact 
with management.

การรักษาบุคลากรใหม่
Treatment of New Personnel

การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
Change Management for Human Resource
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ธนาคารออมสนิมีกระบวนการทำาให้สถานท่ีทำางานมีสขุอนามัย ความ
ปลอดภัย และสวัสดิภาพอย่างเป็นระบบ และมีการทบทวนอย่าง
สม่ำาเสมอ ไม่น้อยกว่ามาตรฐานขั้นต่ำาตามกฎหมาย ซึ่งธนาคารได้
แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้ม
ในการทำางาน (คปอ.) ประจำาสำานักงานใหญ่และธนาคารออมสิน
ภาค 18 ภาค โดยมีการดำาเนินการ ดังนี้ 

GSB has managed workplace to be hygienic, safe and 
organized according to legal standard. The Committee of 
Safety, Occupational Health and Working Environment is 
assigned, both in headquarters and regional offices, to perform 
these following procedures:

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
Safety, Occupational Health and Working Environment

คปอ. ทุกส่วนงานทำาหน้าท่ีทบทวนกระบวนการ
ดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

The committee is responsible for 
reviewing operating procedures about 
safety, occupational health and working 
environment.

คปอ. มีแผนการพฒันาดา้นความปลอดภัย
ของธนาคารท่ีมีความแตกต่างกันตาม
สภาพพื้นท่ี โดยมีแผนปฏิบัติการประจำาปี 
ระบุโครงการท่ีแยกตามสภาพของแต่ละ
พื้นท่ี และกำาหนดกิจกรรมท่ีเจาะจงใน
ด้านมาตรการและอุปกรณ์ และการบริหาร
จัดการ การกำาหนดหลักเกณฑ์พิจารณา
พิเศษให้แก่บุคลากรในพื้นท่ี ท่ีมีความ
เสี่ยงภัยสูง ส่วนกรณีมีเหตุการณ์ความไม่
ปลอดภัยเกิดข้ึน คปอ. จะมีการทำางาน
รว่มกบัทีมงานจดัการเหตขัุดขอ้ง (Incident 
Response Working Team : IRWT) และ
คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจเพื่อรายงานให้ธนาคารทราบทันที  
โดยมีเป้าหมายให้ธนาคารมีสถิติการเกิด
อุบัติเหตุจากการทำางานถึงข้ันหยุดงาน
ติดต่อกัน 3 วันเป็นศูนย์

The committee must establish different 
safety plans for each working area, 
with an annual operation plan which 
determines specific activities, measures, 
equipment, management, and exception 
for employee working in high-risk area. 
In case of unsafe situation, the committee 
will collaborate with Incident Response 
Working Team (IRWT) and Business 
Continuity Management Committee 
in reporting to GSB headquarters 
immediately. The goal is to make the 
stat of occupational accident causing 
3 day sick leave to be zero.

ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน และ
นโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตการทำางาน
ให้กับพนักงานและลูกจ้างทุกคนทราบ
และยึดถือปฏิบัติโดยสื่อสารผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ภายในของธนาคารออมสิน
ทุกช่องทาง 

The committee is required to announce 
the policy about safety, occupational 
health and working environment, as well 
as the quality of work life development 
to employee through all GSB’s PR 
channels.

1. 3.2.

ทบทวนการดำาเนินงาน
ด้านความปลอดภัย
ในทุกภาคส่วน
Review the safety of 
entire operation ประกาศนโยบาย

ความปลอดภัยให้กับ
พนักงานและลูกจ้างทุกคน

 Announce safety
policy to all employees

พัฒนาแผนด้านความปลอดภัยแยกตามสภาพของแต่ละพื้นที่
โดยมีเป้าหมายให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์

 Develop proper safety plans for each area, aiming at 
zero accident stat

1

2

3
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ตัวชี้วัด
Indicators

ปัจจัย
Factors

ตัวชี้วัดในการตรวจประเมินมาตรฐานด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม 
Indicators for safety, health and environment assessment

1.

2.

3.

ความปลอดภัย
ในสถานที่
ทำางาน
Workplace 
Safety

สุขอนามัย
Hygiene

การป้องกันภัย
อาชญากรรม
และภัยพิบัติ
Crime and 
Disaster 
Prevention

-  ร้อยละการตรวจวิเคราะห์ความเข้มของ แสงสว่าง ของสำานักงาน
 Percentage of lighting illuminance level in office
-  ร้อยละการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฝุ่น 
 Percentage of particulate measure analysis 
-  ร้อยละการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่เหมาะสมและเพียงพอ
 ต่อการใช้งาน
 Percentage of practical and sufficient portable 
 extinguisher installation
-  ร้อยละการตรวจสอบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า
 Percentage of electric wires and appliance investigation
-  ร้อยละการสำารวจความปลอดภัย
 Percentage of safety survey
-  ร้อยละการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
 Percentage of fire fighting and evacuation training
-  มีการจัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยนอกงาน
 และกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 Activities held for educating about safety and promoting participation
-  มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ผ่านสื่อการเรียนรู้โดยจัดทำาคู่มือ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์
 Campaign broadcasting via learning media like electronic manual or media
-  มีการจัดทำาวารสารและคู่มือความปลอดภัย
 Publication of safety journal and manual 

100

100

100

100

100

100

100

1

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

100

100

-

ผ่านเกณฑ์
ทั่วทั้งองค์กร 
Overall Pass

ผ่านเกณฑ์
ทั่วทั้งองค์กร 
Overall Pass

ผ่านเกณฑ์
ทั่วทั้งองค์กร 
Overall Pass

-  การจัดตรวจสุขภาพประจำาปี
 Annual Check-up
-  จัดให้มีห้องพยาบาลในการปฐมพยาบาล
 Fundamental aid in hospital room
-  ตู้ยา ยา และเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาล
 Medicine and medical supplies for fundamental aid
-  จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
 Campaigns/Activities for good health
- จัดตรวจสอบคุณภาพอาหาร/จัดบรรยายให้ความรู้แก่ผู้จำาหน่ายอาหาร
 Food quality assessment / seminar for sellers

-  ร้อยละการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด, CCTV
 Percentage of CCTV installation
-  ร้อยละของการมีพนักงานรักษาความปลอดภัย/ ตำารวจรักษาการณ์
 Percentage of security officers
-  ร้อยละการติดตั้งระบบเสียงตามสายธนาคารออมสิน
 Percentage of voice system installation
-  มีการจัดทำาแผนรองรับภัยพิบัติตามธรรมชาติ
 Plan for nature disaster

พื้นที่สำารวจ
Survey Area ประเภทการวัดผล

Type of
Assessmentสำานักงานใหญ่

Head
Office

สายงานกิจการ
Branch

Operations
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ธนาคารมีนโยบายในการจัดสวัสดิการ บริการและสิทธิประโยชน์ 
ให้สอดคล้องกับกลุ่มบุคลากร โดยจัดสวัสดิการให้นอกเหนือจากท่ี
กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 
เพื่อเสริมสร้างความผูกพัน และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

เริ่มจากการศึกษาข้อมูลด้านบริการและสิทธิประโยชน์จากข้อมูล
ภายนอก ได้แก่ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบของราชการ พระราช
บัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ข้อมูลเปรียบเทียบ
กับสถาบันการเงินชั้นนำาประเภทเดียวกันและข้อมูลภายใน ได้แก่ 
ระเบียบฯ คำาส่ังฯ ธนาคารออมสิน ผลสำารวจความต้องการเก่ียวกับ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานและลูกจ้าง ผลสำารวจ
ความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้าง ข้อเรียกร้องของพนักงาน
และลูกจ้างผ่านสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน เพื่อนำา
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และกำาหนดแนวทางการให้บริการและ
สิทธิประโยชน์แก่พนักงาน ทำาให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เกิดความ
พึงพอใจและผูกพันกับองค์กร 

GSB has policies in providing proper welfare, service and 
advantage to each employee, beyond the State Enterprise 
Labor Relations Act B.E. 2543 (2000), for motivation and 
engagement. 

A wide range of labor services and advantages have been 
studied and applied in the policies: labor law, the Civil Service 
Act, the State Enterprise Labor Relations, regulation of GSB and 
other banks, employee requirement for welfare and advantages, 
employee satisfaction survey, and employee requests to labor 
union. The policies aims to give employee good quality of 
work life, satisfaction and organization engagement.

สิทธิประโยชน์สำาคัญข้อกำาหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย
Primary Health and Safety Advantages and Regulations
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การให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานออมสินอย่างเป็นธรรม
Fair Benefit for GSB Employees

ธนาคารให้การช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
แก่พนักงาน คู่สมรสพนักงาน 
บุตรพนักงาน บิดา-มารดา
พนักงาน ลูกจ้าง คู่สมรส
ลูกจ้างและบุตรลูกจ้าง

Medical fees for employees 
and workers spouse and 
parents

ธนาคารให้ความช่วยเหลือ
ค่าเช่าบ้านแก่พนักงานผู้ได้
รับคำาสั่งให้ไปปฏิบัติงานประจำา
ต่างท้องที่ ตามหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารกำาหนด

Support housing rent 
for employees assigned 
to work up-country

ธนาคารให้เงินช่วยเหลือค่า
เคร่ืองแบบสำาหรับพนักงานและ
ลูกจ้าง

Uniform purchase for 
employees

ธนาคารให้ความช่วยเหลือ
พนักงานเก่ียวกับสวัสดิการ
เงินกู้เคหะสงเคราะห์พนักงาน
เพ่ือจัดหาท่ีอยู่อาศัยในอัตรา
ดอกเบ้ียต้นทุนเฉล่ียสำาหรับ
บ้านหลังแรกและบ้านหลังท่ีสอง 
โดยกู้ได้ไม่เกินวงเงินท่ีธนาคาร
กำาหนด

Loan for the first and 
second house purchase 
with average interest rate

เงินช่วยเหลือค่าเล้ียงดูบุตร
ของพนักงานและลูกจ้าง

Child support for 
employee’s children

ธนาคารให้ความช่วยเหลือ
พนักงานเก่ียวกับสวัสดิการเงินกู้
ส่งเสริมสวัสดิภาพพนักงานโดย
ให้พนักงานกู้เงินไปใช้จ่ายใน
กรณีต่างๆ ท่ีธนาคารกำาหนด

Loan to employees for
any specific exspense

เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาของ
บุตรพนักงานและลูกจ้าง

Education support for 
employee’s children

ธนาคารให้ความช่วยเหลือแก่
พนักงานและลูกจ้างท่ีปฏิบัติงาน
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมีกำาหนดระยะเวลาตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศ
กำาหนด

For emplyees working in 3 
sounthern border provinces, 
according to Notifications 
of Ministry of Finance

1.

5.

3.

7.

4.

8.

2.

6.

ค่ารักษาพยาบาล
Medical Fee Support

ค่าเช่าบ้าน
Housing Rent

เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบ
Uniform Cost Support

เงินกู้เคหะสงเคราะห์พนักงาน
Housing Loans

เงินช่วยเหลือบุตร
Child Support

เงินกู้ส่งเสริมสวัสดิภาพ
พนักงาน
Employee Loans

เงินช่วยเหลือ
ค่าการศึกษาบุตร
Education Support

เงินช่วยเหลือพิเศษสำาหรับ
พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติ
งานในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้
Special Support

E-learning
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เพื่อให้พนักงานได้บริโภค
อาหารที่มีคุณภาพและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย

GSB provides a canteen 
with healthy and quality 
food with reasonable price

ธนาคารจัดช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning 
และ KM) สำาหรับให้พนักงานที่
สนใจศึกษาความรู้ในด้านต่างๆ 

GSB offers E-learning and 
KM system loaded with 
knowledge and information 
for interested employee

จัดให้มีสถานท่ีออกกำาลัังกาย
ให้กับพนักงานและลูกจ้าง
เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานและ
ลูกจ้างมีสุขภาพพลานามัยท่ี
แข็งแรง

GSB encourages good 
health by providing fitness 
for employee

ธนาคารจัดให้มีชมรมต่างๆ 
ตามความสนใจของพนักงาน 
เช่น ชมรมจักรยาน
ชมรมเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ 
ชมรมถ่ายภาพ ชมรมยิงปืน
ชมรมดนตรีไทย ชมรมโยคะ
ชมรมโบว์ล่ิง เป็นต้น

Many activity clubs are 
founded according to  
employee varied interests: 
biking, walk-running, 
photograph, shooting, 
Thai classical music, 
yoga, bowling, etc.

9.

13.

11.

15.

12.

16.

10.

14.

การประกันชีวิตให้แก่
พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติ
งานในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้
Life Insurance

การประกันชีวิตความเสี่ยง
สำาหรับการรับจ่ายเงินผิดพลาด
ของพนักงานเทลเลอร์
Risk Insurance for 
mistakes from money 
receipt and payment for 
bank tellers

โรงอาหาร
Canteen

การเรียนรู้ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์
E-leaning

เงินช่วยเหลือกรณีประสบ
วินาศภัย
Casualty Support

สถานที่ในการออกกำาลังกาย
Fitness

การเบิกจ่ายเงินค่าตู้ยา ยา 
และเวชภัณฑ์ปัจจุบันพยาบาล
The disbursement of 
medicine cabinet, medicine 
and medical supplies.

ชมรมสำาหรับกิจกรรมต่างๆ
Activity Clubs

E-learning

จัดทำาประกันชีวิตให้แก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
เสี่ยงภัยภาคใต้

For employees working in
3 sounthern border 
provinces

คุ้มครองกรณีรับจ่ายเงิน
ผิดพลาดโดยกำาหนดวงเงิน
ประกันตามจำานวนเฉล่ียการทำา
รายการต่อเดือนของแต่ละสาขา

Insured amount based on 
average monthly transactions 
each branch

ธนาคารให้ความช่วยเหลือแก่
พนักงานและลูกจ้างกรณีประสบ
วินาศภัย

Support for any losses 
happened to employee or 
spouse houses

ธนาคารให้ความช่วยเหลือใน
การเบิกจ่ายเงินค่ายา ให้แก่
พนักงานและลูกจ้าง ในกรณี
เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
เล็กน้อย

GSB supports some 
medical fee to employee 
in case of small injury or 
illness
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ธนาคารเสริมสร้างค่านิยมองค์กรเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม โดยมอบหมายให้
คณะทำางานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร 
(Core Value) ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงาน  

ธนาคารมีระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรและ
ผู้นำา บนพ้ืนฐานของการบริหารฐานสมรรถนะทรัพยากร
บุคคล (Competency-Based Management) ตาม
ลักษณะงาน (Job Family) และตอบสนองต่อนโยบาย 
ทิศทางและยุทธศาสตร์องค์กรท่ีมุ่งเน้นลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยมีการออกแบบ
ระบบการเรียนรู้ GSB Academy Framework Model 
ท่ีมีความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การดำาเนินงานของ
ธนาคารกับความสามารถหลักของบุคลากร (Core 
Capability Clusters) ที่ครอบคลุมบุคลากรในทุกระดับ
ตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรและผู้นำา 

ธนาคารมีการพัฒนาบุคลากรและผู้นำาระดับสูงตาม
ตำาแหน่งผ่านเคร่ืองมือในการพฒันาท่ีหลากหลาย ได้แก่ 
การพัฒนาผู้นำาองค์กร การพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่ง 
(Succession Development Plan) การพัฒนาศักยภาพ
พนักงานรุ่นใหม่ (GSB Young Talent) การพฒันา
บุคลากรผ่านโครงการ GSB Idea การจัดทำาแผนพัฒนา
พนักงานรายบุคคล (IDP) การฝึกอบรม (Training) การ
เรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) การ
ให้ทุนการศึกษาและการส่งบุคลากรไปอบรม ณ สถาบนั
ภายนอก โดยในปี 2558 มีกิจกรรมและข้ันตอนการนำาไป
ปฏิบัติตามแนวทางท่ีสำาคัญดังต่อไปน้ี 

GSB emphasizes on organization value and culture, intending 
to establish the high-performance organization with corporate 
governance and social responsibility. The committee, 
composed of several authority representatives, attempt 
to create the culture that conforms to the organization 
core value.

วัฒนธรรมองค์กร
Organization Culture

การเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร
Learning and Human Resource 
Development
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GSB has adopted the Competency
-Based Management in planning 
learning system and Human Resource 
development, fol lowing customer 
centric policy, direction and strategy. 
GSB Academy Framework Model has 
been designed to match operational 
strategies with core capability clusters 
-according to Human Resource 
development process. Many tools have 
been used in the process including 
Succession Development Plan, GSB 
Young Talent, GSB Idea campaign, 
Individual Development Plan (IDP), 
trainings, e-Learning, scholarship and 
internship. In 2015, there happened 
these following activities:

โครงการ GSB IDEA
GSB IDEA

การวางแผนผู้สืบทอดตำาแหน่ง 
Succession Plan

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานรุ่นใหม่
GSB Young Leadership

1.

4.

2.

3.

เข้าอบรมท้ังภายนอกและภายใน
พรอ้มจดังานสมัมนาประเดน็สำาคญั
ในปัจจุบัน

Internal and external trainings 
and seminars about current 
important issues

Preparation of potential 
management for substitution 
in case of retirement or 
changed structure

The sequence of GSB IDEA 
included in new personnel 
treatment policy, which aims 
at creating future leaders by 
adopting talent management 
criteria-welcoming all interested 
employee

Encouraging employee to create 
novel innovation which is 
divided into 5 types:
1. Product & Service Innovation
2. Process Innovation
3. Marketing Innovation
4. Business Model Innovation
5. Management Innovation

เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมผู้บริหารท่ี
มีศักยภาพพร้อมท่ีจะดำารงตำาแหน่ง
ทดแทนผู้บริหารเกษียณอายุหรือ
ว่างลง และรองรับการปรับเปล่ียน
โครงสร้างองค์กร 

เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการ 
GSB IDEA ซึ่งเป็นโครงการนำาร่อง
ในการรักษาบุคลากรใหม่ เพ่ือ
เป็นการพัฒนาผู้นำาในอนาคตอย่าง
เป็นระบบ โดยเป็นระบบการจัดการ
คนเก่ง (Talent Management) ที่
เปิดโอกาสให้พนกังานท่ีมีคณุสมบัติ
สมัครเข้าโครงการฯ

มุ่งส่งเสริมให้พนักงานคิดสร้างสรรค์
นวตักรรมมุ่งเนน้ดา้นนวตักรรมสมยั
ใหม่ โดยกำาหนดเป็นนวัตกรรม 5 
ประเภท ได้แก่
1. Product & Service Innovation
2. Process Innovation
3. Marketing Innovation
4. Business Model Innovation
5. Management Innovation

การพัฒนาผู้นำาองค์กร
GSB Leadership Development
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5.

6.

8.

7.

จัดทำา Training Roadmap และแผน IDP ของสายงานและออกแบบ
เครื่องมือในการพัฒนาพนักงานตามผลการประเมินสมรรถนะ 
(Competency Gap)  โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การ
เรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง เป็นต้น

ทบทวนและปรบัปรงุระบบการเรยีนรู ้ควบคูไ่ปกบัการพฒันาบุคลากร
ตามแนวทางของการพัฒนาผู้บริหาร พนักงานและพนักงานรุ่นใหม่
แบบคู่ขนาน (Dual Track of Employees Development) และการ
วางแผนทุนมนษุย์เพ่ือรองรบัธรุกจิในอนาคตและทดแทนอัตรากำาลงั
แบบคู่ขนาน (Dual Modes Human Capital Planning)

สง่เสรมิและสนบัสนนุให้พนกังานศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ เพือ่เพิม่
ขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น โดย
ในปี 2558 ประกาศให้ทุนการศึกษา ดังนี้
 1. ทุนปริญญาโทในประเทศ จำานวน 40 ทุน 
   2. ทุนการศึกษาระบบการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
  โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกับม.หอการค้าไทย 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Online) สาขาการเงิน 
  สาขาการตลาด และสาขาการจัดการ จำานวน 100 ทุน

เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยการจัดหาความรู้ท่ีเหมาะสม
ให้แกพ่นกังานเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ในรปูแบบสือ่ออนไลน ์ซ่ึงสะดวก 
และสามารถเข้าถึงได้ในทุกสถานที่ ทุกเวลา ที่พนักงานต้องการ
การตอบสนองพฤตกิรรม และ Lifestyle ของพนกังาน ซ่ึงมปีรมิาณ
ของพนกังานในช่วงอายุระหวา่ง 25-35 ปี (GEN Y) มากกวา่ 40% 
ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีทักษะความสามารถใน
การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง โดยดำาเนินการ
จดัฝึกอบรมออนไลน์ให้แก่พนักงานทุกระดับตำาแหน่ง

Creating training roadmap and IDP for each operation line, 
as well as competency-based tools for human resource 
development-using trainings, e-Learning and mentor system.

Revising and improving learning system along with dual 
track of employees development and dual modes human 
capital planning.

Supporting further studies in order to increase competency 
and competitive advantage. 
In 2015, GSB granted these following scholarship:
 1. 40 Master’s Degree Scholarships
 2. 100 e-Learning Scholarships in collaboration with 
  University of the Thai Chamber of Commerce for 
  MBA Online program-with major in finance, 
  marketing and management.

• Increasing competitive advantage by providing proper and  
  convenient online self-learning to employee.
• Responding to Gen-Y behavior and lifestyle, as more than  
 40% of employee is aged at 25-35 years and good at  
  self-learning information technology.

การจัดทำาแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP)
Individual Development Plan

การฝึกอบรม
Training

ทุนการศึกษา
Scholarship

การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning)
e-Learning

•

•
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ธนาคารมีนโยบายและให้ความสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พนักงาน สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรท่ีเอ้ือต่อการสร้างสมดุล
ชีวิตของพนักงานและสร้างองค์กรแห่งความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆ 
โดยในปี 2558 มีโครงการและกิจกรรม ดังนี้

ธนาคารให้ความสำาคัญต่อการสร้างความผูกพันของพนักงาน 
(Employee Engagement) โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างให้
พนักงานและลูกจ้างธนาคารเกิดความรัก ความผูกพันต่อธนาคาร 

GSB has policies about employee’s quality of life development, 
promoting organization management that enhances work-life 
balance and arranging many activities for employee’s 
happiness.

GSB has concerned about employee engagement, holding 
activities to make employees feel belonging to the organization.

การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
Employee’s Quality of Life Development

ด้านการเสริมสร้างความรักความผูกพันกับองค์กร 
Employee Engagement

1. 2. 3.
การสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับพนักงาน
Employee Motivation

ผู้บริหารสื่อสาร 
สร้างความผูกพัน
Management Participation

กิจกรรมพนักงานออมสิน
สัมพันธ์ (GSB Gen Y) 
Employee Affairs (GSB Gen Y)

โครงการ GSB Awards เพื่อมอบรางวัลให้แก่พนักงานและ
หน่วยงาน สังกัดสายงานกิจการสาขา 1 - 6 ท่ีสามารถบริหารงาน
ในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการดำาเนินงาน ดเีดน่ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงการปัจฉิมนิเทศ และพิธีเชิดชูเกียรติพนักงานเกษียณอายุ 
ให้กับพนักงานที่เกษียณอายุการทำางาน
การมอบของที่ระลึกให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานมานาน ครบ 
25 ปี 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี เพ่ือเป็นขวัญกำาลังใจและเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการทำางาน ทำาให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
และทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติงาน

GSB Awards: giving awards to employees and units in 
Branch Operations 1-6, which demonstrate efficiency and 
excellent performance according to the organization’s 
vision and mission.
Farewell Party and Honorary Ceremony for valuable 
retired employees.
Gifts given to employee who have completed 25, 30, 35 
and 40 years of work in order to encourage and motivate 
further dedication to the organization.

•

•

•

•

•

•

ผู้บริหารระดับสูงเดินทางไป
ร่วมประชุม และทำากิจกรรมกับ
พนักงาน เพ่ือเสริมสร้างความ
รักความผูกพัน

Management joined meetings 
and activities with employees 
for better interaction.

เพ่ือให้พนักงานกลุ่มปฏิบัติการ 
Gen Y ซ่ึงเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เกิด
การรับรู้ เข้าใจนโยบายทิศทาง
การดำาเนินงานขององค์กร รวม
ท้ังเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรม 
ความรัก ความผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์กร 

Arrange activities to educate 
Gen-Y employee to realize 
the organization’s policies 
and direction, as well as 
instill organization culture 
and engagement.

ผู้อำานวยการธนาคารออมสินลงพื้นที่ธนาคารออมสินภาค 18 
เพื่อให้กำาลังใจพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.สงขลา

GSB President & CEO visited GSB Regional Branch 18 to meet 
and encourage employee working in Songkhla Province.
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4. 5.
เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำางาน
ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
Build a Good Working Environment and Atmosphere

เผยแพร่บทความด้านความผูกพันพนักงาน 
Employee Engagement

โดยจดัให้มบีรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการทำางานท่ีด ีพนกังาน
มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และขวัญกำาลังใจท่ีดี โดยได้มีการ
ปรับปรุงสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และการให้บริการ อาทิ การให้
บริการรักษาพยาบาลที่ทั่วถึงขึ้น โดยได้ติดต่อกับโรงพยาบาลใน
การให้พนักงานเข้ารับการรักษาโดยธนาคารออมสินเป็นผู้ชำาระเงิน 
การติดตั้ง Wi-Fi เพื่อให้บริการพนักงานในจุดต่างๆ

Build a good working environment and atmosphere, as well 
as a good quality of work life by providing proper welfare, 
advantage and service-such as aid in medical care or free 
wi-fi service in all working area.

จัดทำาจุลสารธนาคารออมสินทุกเดือน และทาง Website (GSB 
Employee Engagement & Core Value) โดยนำาเสนอบทความด้าน
ความผูกพันของพนักงานต่อธนาคารออมสิน

Publish GSB’s monthly booklet and feature GSB Employee 
Engagement & Core Value on website

ธนาคารได้บริหารระบบ IT ให้สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจแบบลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง โดยการพัฒนาระบบให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์
ลูกค้าในยุคที่ Internet และ Smart Device มีผลต่อการดำาเนินชีวิต 
พร้อมการออกแบบระบบ พัฒนาฐานลูกค้า พัฒนาการองค์กรเพ่ือนำาพา
ไปสู่การเป็นธนาคารในยุคดิจิตอล (GSB Digital Transformation) 
อันเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า นำาไปสู่การตัดสินใจใช้บริการ

ท้ังนี้ กรณีมีเหตุฉุกเฉิน ศูนย์คอมพิวเตอร์สำารองสามารถรองรับ
ธุรกรรมหลักท่ีสำาคัญได้อย่างสมบูรณ์ โดยธนาคารออมสินเป็นธนาคาร
แห่งแรกท่ีได้รับ Certification ISO/IEC 27001:2005 สำาหรับ Core 
Banking System (CBS) ตั้งแต่ปี 2554 โดยได้รับการตรวจรับรอง
ทุกปี จนถึงปี 2557 ได้รับ Certification ISO/IEC 27001:2013 
ซึ่งเป็น Version ล่าสุด และผ่านการตรวจรับรองในปี 2558 แล้ว 
เพ่ือให้ลูกค้าและผูใ้ช้มัน่ใจได้ว่า ระบบหลักของธนาคารมีความพร้อม
ให้บริการเสมอ อีกท้ังทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบยังได้รับการ Certified 
ทางด้าน Data Center เพ่ือให้การบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์นั้น
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานสากล

GSB has managed IT to support customer centric business 
model, developing the system to be modern and responsive 
to digital age in which Internet and smart device play a vital 
role. Also, customer database gets frequently updated, 
ensuring GSB to be ready for digital transformation as 
well as customers to get utmost benefits.

In case of emergency, Disaster Recovery Center is able to 
operate significant transaction. Hereby, GSB has become 
the first bank earning Certification ISO/IEC 27001:2005 for 
Core Banking System (CBS) since 2011 and Certification 
ISO/IEC 27001:2013 in 2014. The customers, therefore, 
are ensured that GSB system is always ready for service. 
Moreover, the responsible team gets certified in Data 
Center to make sure Computer Center Management reach 
international standard.

6. พัฒนา IT
IT Development
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ธนาคารออมสินยุคใหม่ 
GSB NEW ERA



72ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น ร า ย ง า น ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น

ป ร ะ จํ า ปี  2 5 5 8

ระบบคอมพิวเตอร์ที่สาขาและช่องทางบริการอัตโนมัติ (Self Service)
Branch Computer System and Self-Service Channels

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำาคัญของธนาคาร
Main IT System

PCTeller ในรถเคลื่อนที่
PCTeller mobile car

130 (คัน) (Cars)

ATM พรอม Skimming
และกลอง
ATM with skimming
and camera

6,069

Branch Server &
PC Teller & Back Office

1,061 PCTeller ในเรือเคลื่อนที่
PCTeller mobile boat

3
(สาขา) (Branches)

(ลำ) (Boats)

CDM

631 (เครื่อง)

10,014
(เครื่อง) (Machines)

Internet Banking
& Mobile Banking
(MyMo)

เครื่องปรับสมุดเงิน
ฝากอัตโนมัติ PUM 
Passbook Automated 
Machine - PUM 

1,029
(เครื่อง) (Machines)(เครื่อง) (Machines)

(Machines)

CDM

CCTV

ระบบคอมพิวเตอร์หลักที่สำาคัญที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DC) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำารอง (DR)
Main Computer System at Data Center (DC) and Disaster Recovery Center (DR)

ระบบข้อมูลสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ และส่งเสริมการเรียนรู้
Information System for Management, Decision Making and Learning

ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (Network System) หลัก และระบบสำารองในทุกพื้นที่ให้บริการสำาคัญ
Main Network System and in all Supporting System Important Areas

ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO27001:2013 และ PCI DSS
เช่น Firewall System, Data Encryption, Anti-Virus, Intrusion detection system เป็นต้น
Information Security Management System (ISMS) regarding ISO27001:2013 and PCI DSS 
Namely, Firewall System, Data Encryption, Anti-Virus, and Intrusion detection system

CBS

EIS / MIS / Cognos Data Warehouse OBA Early Warning System KMS / LMS

Investment Fraud Monitoring e-mail

LIIMS ERP-FIS

Internet

LOPs

Base 24 ATM ERP-HRIS Intranet

Credit Bureau FTP Server ICAS/ICMG

ระบบจัดการบริการเพื่อความพร้อมใช้และความปลอดภัยทางกายภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ตาม ITIL และ ISO27001:2013
เช่น Incident & Problem Management, ระบบป้องกันโจรกรรมและวินาศกรรม ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ควันไฟ ความชื้นและฝุ่น เป็นต้น
Service Management System for Physical Safety of Computer Center according to ITIL and ISO27001:2013, such as 
Incident & Problem Management, Robbery and Sabotage Prevention System, Fire Alarm, or Humid and Dust Protection
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ธนาคารออมสินตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการ
ท่ีดีมาโดยตลอด ซ่ึงในปี 2558 ได้เน้นความโปร่งใสในการทำางาน 
การสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มและมีผลงานเด่นๆ อาทิ การเพิ่มระดับเงินทุนให้เท่ากับ
ธนาคารพาณิชย์ การเพิ่มสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
การบริหารสินทรัพย์และควบคุม NPLs ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติการ และการสร้างการกำากับกิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
ในทุกกระบวนการทำางาน

ธนาคารออมสินตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานในการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและน่าเชื่อถือ มีความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ในการ
ดำาเนินธุรกิจ สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงนำาไปสู่การ
ส่งมอบคุณค่าที่ดีแก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การเพิ่มมูลค่า
ในกิจการและความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว สอดคล้องกับ 
“หลักการและแนวทางการกำากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552”  
ของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

GSB has been recognizing an important role of Corporate 
Governance and in 2015, the bank focused on honesty and 
benefit balance among stakeholders. Outstanding results 
include increase of fund to be comparable with commercial 
banks, increase of service fee and asset management service, 
NPLs control, credit risk management, operational risk 
management, and Corporate Governance implementation 
in entire operation process.

GSB has realized that Corporate Governance raises the 
operational standard and efficiency-making the process 
trustworthy and reliable, creating balance of benefits among 
shareholders, as well as presenting social responsibility. 
It brings benefits to shareholders and sustainable value 
to the organization, regarding the Guidelines on Corporate 
Governance of State-Owned Enterprises 2005 defined by 
State Enterprise Policy Office, Ministry of Finance.

ธนาคารมีนโยบายและให้ความสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พนักงาน สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรท่ีเอ้ือต่อการสร้างสมดุล
ชีวิตของพนักงานและสร้างองค์กรแห่งความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆ 
โดยในปี 2558 มีโครงการและกิจกรรม ดังนี้

GSB has policies about employees’ quality of life development, 
promoting organization management that enhances work-life 
balance and arranging many activities for employees’ happiness.

การกำากับดูแลกิจการที่ดี 
Corporate Governance

1. นโยบายและกลยุทธ์ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี
  Corporate Governance Policies and Strategies

7. การกำากับดูแลและบริหารความเสี่ยง
Risk Assessment and Management



74ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น ร า ย ง า น ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น

ป ร ะ จํ า ปี  2 5 5 8

Accountability ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติตามหน้าท่ี
Responsibility ความสำานึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ
Equitable Treatment การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย
สุจริตและจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน เช่น การ
จัดซ้ือจัดจ้างตอ้งให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน  
หากมีการร้องเรียน ต้องมีคำาอธิบายได้ 
Transparency ความโปร่งใส ต้องมีความโปร่งใสใน 2 ลักษณะ  
ดังนี้
• ความโปร่งใสในการดำาเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
• มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of Information 
  Disclosure) แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย
Value Creation การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการท้ังในระยะสั้น
และระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้น 
จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
Ethics การส่งเสริมพัฒนาการกำากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดี
ในการประกอบธุรกิจ
Participation การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจาย 
โอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการดำาเนินการใดๆ

คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน ทุกคนมุ่งม่ันท่ีจะนำา
เอาหลักสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล 
ท้ัง 7 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable 
Treatment, Transparency, Value Creation, Ethics และ 
Participation มาใช้ในการดำาเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารท่ี
มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
อย่างเป็นรูปธรรม
คณะกรรมการธนาคารจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและ
รับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่
ระหว่างประธานกรรมการธนาคารและผู้อำานวยการธนาคาร
ออกจากกันอย่างชัดเจน
คณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดวิสัยทัศน์ 
กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานท่ีสำาคัญของธนาคาร โดยจะ
ต้องพิจารณาถึงปัจจัยเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจัดการ
ท่ีมีความเหมาะสม รวมท้ังต้องดำาเนินการเพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบ
บัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเช่ือถือ

กำาหนดเป็นนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ
ธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  

Board committees, management and employee are required 
to follow these policies:

Accountability 
Responsibility for things happening from one’s operation
Responsibility 
Dealing with one’s duty with proper competency and 
efficiency
Equitable Treatment 
Fairness and equity among all stakeholders e.g. honest 
process in procurement and clear explanation in case 
of complaint
Transparency 
Transparency includes
• Transparency of verifiable working process
• Transparency of information disclosure
Value Creation 
Long and short term value creation by improving all 
aspects of competitive advantage
Ethics 
Promote and monitor business ethics
Participation 
Giving opportunity to the public in commenting and 
suggesting about the bank’s operation

Board committees, management and employee attempt to 
follow principles of Corporate Governance: Accountability, 
Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, 
Value Creation, Ethics and Participation. Concrete and 
obvious management structure is established to complete 
the principles.
Board committees are dedicated to and responsible for 
their duty, as well as independent from other authorities. 
The roles of president and director of GSB need to be 
obviously separated.
Board committees play a vital role in defining vision, 
strategies, policies and operation plan-based on 
consideration of risk factors and appropriate administration. 
They must ensure that accounting, financial report and 
audit are trustworthy.
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1.1  หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
Principles of Corporate Governance

1.2 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance Policies
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คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำาในเร่ือง
จริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของธนาคาร 
คณะกรรมการธนาคารอาจแต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองข้ึน
ตามความเหมาะสม  เพ่ือช่วยพิจารณากล่ันกรองงานท่ีมีความ
สำาคัญอย่างรอบคอบ
คณะกรรมการธนาคารต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี  เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณากำาหนดจรรยาบรรณของ
ธนาคาร  เพ่ือให้คณะกรรมการธนาคาร  ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับ
และระเบียบของธนาคาร
มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร ทั้งในเรื่องทาง 
การเงนิและท่ีไม่ใช่เร่ืองทางการเงินอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้ และ
ทันเวลา เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารได้รับสารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกัน รวมท้ังมีหน่วยงานรับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ลูกค้าและประชาชนท่ัวไป
มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในตำาแหน่ง
บริหารท่ีสำาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการ
สรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม

Board committees and management need to be an ethical 
model-a good sample in implementing corporate 
governance.
Board committees probably assign the specific committee 
to assist in particular, significant issue.
Board committees are required to pass annual evaluation 
- a framework for investigating their operation
Board committees are responsible for defining ethics 
and encouraging all management and employee to follow 
them, along with the bank’s rules and regulation
The bank’s information, both financial and non-financial, 
needs to be disclosed adequately, reliably and timely 
for equity among stakeholders. Also, necessary news 
and information must be publicized. 
The recruitment of management must be clear, appropriate 
and verifiable.
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้นำาองค์กร
เป้าประสงค์ เพ่ือให้ธนาคารสามารถพัฒนาผู้นำาองค์กรให้มีความรู้ 
ความสามารถ สามารถนำาพาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ และดำารงตน
เป็นแบบอย่างที่ดีด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนดี และมีความสามารถ
เป้าประสงค์ เพื่อให้พนักงานของธนาคารมีความตระหนักถึงความ
สำาคัญของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ และ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและโปร่งใส

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบงาน
เป้าประสงค์ เพื่อให้ธนาคารมีกระบวนการด้านการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำากับการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ และการตรวจสอบภายในที่รัดกุม มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

ธนาคารได้นำานโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยดำาเนินกลยุทธ์ผ่านแผนแม่บทการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
ปี 2558-2562 ซ่ึงได้กำาหนดยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่

GSB has turned Corporate Governance policies into realistic 
implementation through Corporate Governance Strategies 
Master Plan (2015-2019) with these four following strategies:

Strategy 1 Leadership Development
Objective to build leaders who are skillful and able to lead 
the organization to achieve the goals, as well as to become 
an ethical and moral model for other employees.

Strategy 2 Virtuous and Talent Employee Promotion
Objective to make employee realize an importance of corporate 
governance, morality, ethics, and honesty in working.

Strategy 3 Work System Development
Objective to ensure efficiency and effectiveness in corporate 
governance process, risk management, internal control, 
compliance, and internal audit.

1.3 กลยุทธ์การกำากับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance Strategies
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ทบทวนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำากับและสภาพการณ์
ปัจจุบัน ดังนี้

Corporate Governance-relevant criteria got revised to 
match with compliance authority and current situations as 
following:

2.1  การจัดทำาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
Relevant Criteria Establishment

2.2  การดำาเนินกระบวนการส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
Promotion of Corporate Governance

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
เป้าประสงค์ เพ่ือให้ธนาคารมีระบบการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่
ครอบคลมุตัง้แตก่ารรวบรวมกฎระเบียบ การนำาไปปฏบัิต ิการอบรม
และสื่อสาร การติดตามและการรายงาน

Strategy 4 Regulation Compliance Development
Objective to develop regulation compliance system to include 
regulation gathering, implementing, communicating, monitoring 
and reporting.

ตลอดปี 2558 ธนาคารออมสินได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

Throughout 2015, GSB has held Corporate Governance 
activities as following:

2. ผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
 Corporate Governance Performance

ระเบียบธนาคารออมสินว่าด้วยนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
เพ่ือเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือ
ปฏิบัติ เพ่ือให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง และมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป
กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะ
กรรมการมีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต 
อำานาจ หน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการ

การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
• จัดให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน เข้ารับการอบรมสัมมนา
หลักสูตรด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานต่างๆ 
ดังเช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 
Institute of Directors : IOD) 

• ให้การต้อนรับ พลตรีศิริชัย เทศนา กรรมการองค์การ
สวนสัตว์และประธานคณะอนุกรรมการด้านการกำากับดูแล
กิจการที่ดี กรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การสวนสัตว์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร
ออมสิน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของธนาคารออมสิน

GSB regulation about Corporate Governance: to be 
guidelines for management and employee to follow and 
to conform to other relevant regulation and changeable 
situation.
The Charter of Committees: to ensure the committees 
understand administrative objectives, scope of authorities, 
duty and role of the committees.

Corporate Governance Acknowledgement
• Board of committees attended seminars about 
Corporate Governance held by other organizations, 
such as Thai Institute of Directors (IOD).

• GSB welcomed MG Sirichai Dhesana, the director of 
the Zoological Park Organization and the president of 
GSB Corporate Governance subcommittee, accompanied 
with his team, to observe GSB’s Corporate Governance 
and Social Responsibility activities and visit GSB Museum.
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• จัดให้มีการอบรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับผู้ได้รับ
รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน ซ่ึงเป็น
บุคคลต้นแบบ (CG Ambassador) ที่ได้รับการยอมรับในการ
ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อ
ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมจริยธรรมท่ีดีในทุกระดับขององค์กร 

• จัดให้มีหลักสูตร e-learning วิชาการกำากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
การกำากับดูแลกิจการท่ีดีรวมถึงนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีของธนาคารออมสิน

• จัดให้มีโครงการอบรมกรรมฐานบริหารจิตเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทำางานโดยไม่ถือเป็นวันลาให้กับผู้บริหาร พนักงานและ
ลูกจ้าง ต้ังแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน สำาหรับปี 2558 จัดอบรม 
12 หลักสูตร 18 รุ่น

• จัดให้มีการอบรมหลักสูตรบริหารจัดการสถาบันการเงิน
ชุมชนให้แก่ผู้นำา/คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชน เพื่อ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน 
การบริหารความเสี่ยง/สภาพคล่อง การจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในสถาบันการเงินชุมชน 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารใน
การแก้ไขปัญหาหนี ้นอกระบบ ตลอดจนเสริมสภาพคล่อง
ของเงินทุนชุมชน อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง
เครือข่ายระหว่างผู้นำา/คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนท่ี
เข้ารับการอบรม เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
ร่วมเป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือนำาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
สถาบันการเงินชุมชน

• Arrange training about Corporate Governance for 
those who receive moral and ethics prizes and become 
CG Ambassador, in order to be a model for ethical 
behaviors and encourage all employees to follow 

• Arrange e-Learning program about Corporate 
Governance to educate management and employee 
the principles and the policies of Corporate Governance

• The medication program has been held for management 
and employee since 2008. Now, there have been 12 
programs held and 18 groups of participants.

• Provide the administration program of community financial 
institution to the leader/the committee, educating 
financial management, risk/liquidity management, corporate 
governance and institution control. The bank also offers 
GSB’s products and services which help solving informal 
debt and add liquidity to community fund. Besides, it was 
a good chance to build a network among the leaders/ 
the committees and introduce the principles of corporate 
governance to be adopted with the community financial 
institution.

การสร้างการมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
• วันกำากับดูแลกิจการที่ดี ประจำาปี 2558
จัดข้ึนเพ่ือให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของธนาคารออมสิน โดยมุ่งเน้นการเป็นธนาคาร
ท่ีมั่นคงเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งนายประภาศ คงเอียด กรรมการ
ธนาคารออมสินเป็นประธานเปิดงานวันกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
(CG DAY) ธนาคารออมสิน ประจำาปี 2558 พร้อมมอบ
นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี และมีคณะกรรมการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคาร
ออมสินเข้าร่วม ทั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลจริยธรรม
และจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน เพ่ือมอบรางวัลให้กับ
ผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของธนาคาร ทั้งจากสายงานส่วนกลางและสายงานกิจการ
สาขาและรางวัล “ขวัญใจออมสิน (Popular Vote) รางวัล
จริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น” 

2.

2. Participation in Corporate Governance
• Corporate Governance Day 2015
It was held to let the Board of Directors, the management 
team, employees and all stakeholders to get involved in 
the implementation of GSB’s good corporate governance 
by focusing on the bank stability for a sustainable 
society. Mr. Prapas Kong-Ied, GSB Director presided 
over GSB’s Corporate Governance Day 2015 (CG DAY) 
and announced the policy of good governance to all 
committees, stakeholders, the executives, employees 
and all workers who attended. There was also the awards 
ceremony held for outstanding ethics and morals to give 
the excellence awards to those with ethical conduct and 
ethics both from the central office and operation branches 
as well as “Popular Vote” for outstanding ethics and morals.”
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• วันกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG Day) สัญจร
ปี 2558 ธนาคารจัดกิจกรรมวันกำากับดูแลกิจการท่ีดี (CG DAY) 
สัญจรของสายงานกิจการสาขา 6 จัดขึ้น ผู้ร่วมงานประกอบ
ไปด้วย ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ผู้บริหารและพนักงานของ
สายงานกิจการสาขา 6 รวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กิจกรรม
ประกอบด้วยการมอบนโยบายและแนวทางในการนำาหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
ทั่วถึงทั้งองค์กร รวมทั้งการบรรยายให้ความรู้เรื่องการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
โดยนำาหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 7 หลัก ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของธนาคารออมสิน มาเป็นเคร่ืองมือในการทำา 
Workshop ภายใต้หัวข้อการดำาเนินงานเพื่อส่งเสริมการออม 
การพัฒนาการบริการที่ครบวงจร กระบวนการสร้างความสุข
และอนาคตที่มั่นคงให้กับประชาชน และความภาคภูมิใจใน
การทำางานตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของธนาคาร
ออมสิน

• CG Day Tour 2015
GSB held CG Day Tour of Branch Operations 6 which 
was joined by management and employees of the 
branch operations 6 as well as relevant partners. The 
activities included suggestion to implement corporate 
governance policies and direction across the organization 
and the workshop based on the principles of corporate 
governance and ethics code. The workshop featured 
topics about promoting savings development for 
comprehensive service, happy future for people, and the 
pride of GSB moral and ethical work.

ธนาคารจัดกิจกรรมวันกำากับดูแลกิจการที่ดี (CG DAY) สัญจร 
จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงาน
มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างทั่วถึง
ทั้งองค์กร
GSB CG Day Tour is arranged to encourage management 
and employee to participate in corporate governance 
process in the organization.
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การติดตามและประเมินผล
ธนาคารได้ทำาการสำารวจความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ของธนาคารออมสิน ได้แก่ ลูกค้าองค์กร รัฐบาล หน่วยงาน
กำากับดูแล คู่ค้า คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ ชุมชน คู่แข่งและ
สือ่มวลชน เกีย่วกบับทบาทการนำาองคก์รของผูบ้รหิารระดบัสงู
และการนำาหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีดมีาใช้ในการปฏบัิตงิาน
ของธนาคารออมสิน ปรากฏผลการสำารวจ ดังนี้

3. 3. Monitoring and Evaluation
GSB has surveyed attitudes of all management, employee, 
and stakeholders including customers, the government, 
control units, partners, distributors, communities, rivals 
and press towards leadership role and corporate 
governance implementation and here are results:

คือจำานวนพนักงานและลูกจ้างที่เห็นด้วย
กับการใช้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีใน 
ธนาคารออมสิน

86.06% of employees agree with
corporate governance implementation 
in the organization.

คือ ผลสำารวจความคิดเห็นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับบทบาทของการนำาองค์กรของผู้บริหารระดับสูงและ
การนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ของธนาคารออมสิน

is the comment from customers and 
stakeholders about leadership role and 
corporate governance implementation.

86.06%

ดีมาก

Very Good
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3. สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
     PR Media

จัดทำา “สมุดบันทึกธรรมาภิบาล” 

โดยได้รวบรวมหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลและแนวทางปฏิบัติท่ีดี ตลอดจน 
แนวคิดปรัชญาในการปฏิบัติงานของ อธส. และผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับรางวัลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน เพ่ือเผยแพร่การเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
Corporate Governance Book
Corporate good governance that comply with international standards have been complied 
with best practices, as well as philosophical concepts in the performance of GSB and 
senior executives are awarded Ethics Award to publicize a good model for GSB management 
and employees to use as guidelines for practitioners.

จัดทำาเว็บเพจฝ่ายกำากับดูแลกิจการที่ดี  
ตามการปรับโครงสร้างใหม่ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ
การดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารออมสิน
Corporate Governance Web Page
To be a channel to communicate and broadcast information about GSB Corporate 
Governance, according to the bank’s new structure

จัดทำา Facebook : ออมสิน CG  
เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แชร์กิจกรรม/Service Mind ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
GSB CG Facebook Page
To promote Corporate Governance, ethics and morality
To discuss, share activities, and promote service-mind idea as organization culture

จัดทำาเว็บเพจชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน 
ในระบบ Intranet ธนาคารออมสิน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำานึกและทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีส่วนรว่ม
ในการดำาเนินการด้านจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วย
กัน และระหว่างพนักงานกับบุคคลภายนอกในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
GSB Ethics Club Web Page
GSB Intranet is used to distribute news and information, as well as activities, in order 
to instill good sense, positive attitudes and morality, as well as encourage employee 
to join good events. The page also aims at good interaction among employee and 
between employee and others as well.

สื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีผ่านช่องทางต่างๆ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น e-mail และเสียงตามสาย
Other publication and broadcasting media
To increase efficiency and effectiveness of PR, such as e-mail and broadcasting voice
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การกำากับธุรกิจ
Business Compliance

ธนาคารออมสินมีการกำากับธุรกิจผ่านการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กระบวนการด้านการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธนาคารอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบที่มี
ต่อธนาคาร และสื่อสารไปยังผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคน 
เพือ่ให้ทราบแนวทางการดำาเนนิงานและสามารถปฏบัิตติามกฎเกณฑ์
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

ธนาคารถือเป็นนโยบายสำาคัญที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ธนาคาร จึงกำาหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องจัดทำารายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โอกาสในการเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

จัดอบรมหัวข้อต่างๆ เช่น “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำาหรับ
การนำาส่งข้อมูลเพ่ือการจัดทำาอัตราดอกเบ้ียระยะสั้นตลาดกรุงเทพ 
(Bangkok Interbank Offered Rate : BIBOR) ให้แก่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย” “การเตรียมความพร้อมการเป็นนายหน้าซ้ือขายหน่วย
ลงทุนสำาหรับสาขา” “การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
การทวงถามหนี้ กฎหมายค้ำาประกัน และกฎหมายหลักประกันทาง
ธุรกิจ” ให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและสาขา

เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับการติดตามหนี้สินเช่ือ
ทุกคนตระหนักถึงความสำาคัญของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ที่กฎหมายกำาหนด

เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ หรือข้อมูลสำาคัญแก่ทุก
หน่วยงานในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางและ
อำานวยความสะดวกแก่หน่วยงานอื่นๆ ในการติดต่อสื่อสารกับ
หน่วยงานได้โดยตรง 

Many topics were trained: Operation Manual for Submitting 
Bangkok Interbank Offered Rate (BIBOR) to Bank of Thailand, 
Preparation for Being Fund Broker of the Branch, or Legal 
Practices for Debt Collection, Security and Guarantee, and 
Business Security.

To ensure management and employee who work in debt 
collection field comply with the law.

To be a channel for distributing knowledge and information 
to all employees, as well as provide a direct communication 
to the bank.

ธนาคารจัดกิจกรรมส่งเสริมการกำากับธุรกิจ ดังนี้

GSB has performed business compliance based upon regulation 
compliance process and relevant laws, as well as studies 
impacts on the organization and communicates to management 
and employee in order to guide the working process and 
enable precise implementation regarding the regulation.

GSB has concerned about the conflict between personal 
and organizational advantages. Therefore, the bank has 
assigned all committees, management and employee to report 
conflicts to avoid personal exploitation.

GSB has held these following business compliance activities:

ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
Conflict of Advantages

กิจกรรมส่งเสริมการกำากับธุรกิจ
Business Compliance Activities

• จัดอบรมหลักสูตรด้านการกำากับธุรกิจให้แก่ผู้บริหารพนักงาน
Business Compliance Training for Management and Employee

• จัดให้มีหลักสูตร e-Learning วิชาสาระสำาคัญของกฎหมายการทวงถามหนี้ 
e-Learning program for Debt Collection Law

• พัฒนาเว็บเพจ
Web Page Development
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การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
Operational Compliance

นโยบายและกลยุทธ์ในการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
Operational Compliance Policies and Strategies

กำาหนดนโยบายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับท่ี 572)

กำาหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรอย่างชัดเจนวา่ ธนาคารห้ามการทุจรติคอร์รปัช่ัน 
ทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ธนาคารออมสิน ตลอดจนบุคคลท่ีสามท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
ธนาคาร ไม่ว่าจะโดยการนำาเสนอ (Offering) การให้คำามั่นสัญญา 
(Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) 
การให้หรือรับสินบน (Giving or Accepting Bribes) หรือการกระทำา
ที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่น

กำาหนดโครงสร้างคณะกรรมการท่ีทำาหน้าท่ีกำากับดูแลการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน

กำาหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือสอดรับนโยบายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันโดยประกาศใช้คำาส่ังธนาคาร
ออมสินเรื ่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม

Define the policies about anti-money laundering and counter
-terrorism financing (GSB Regulation no. 572)

Define the anti-corruption policy: all committees, management,  
employee and whom concerned are prohibited from offering, 
promising, soliciting, demanding, giving or accepting bribes, or 
any other corruptible activities

Define the structure of Anti-Corruption Committee

Define the operational procedures to implement anti-corruption 
policy evidently

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.
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กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการทุจริต 
Anti-Corruption Activities

โครงการออมสินสีขาว จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในปี 2558
The Consecutive White GSB Project

วัตถุประสงค์
Objectives

เพื่อแสดงความมุ่งมั่น จริงจัง ในการดำาเนินการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการขับเคลื่อน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำานักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีฯ

เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปช่ันของธนาคารออมสิน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถกูตอ้ง ตามระเบียบธนาคารออมสนิ ฉบับท่ี 547 วา่ดว้ยนโยบาย
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติคอรร์ปัช่ัน และพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงการดำาเนินงานท่ีต้องคำานึงถึงหลัก
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริม รณรงค์ ปลุกจิตสำานึก
ความซื่อสัตย์สุจริต และค่านิยม การไม่ยอมรับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม นำาไปสู่การ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานให้สูงยิ่งขึ้น

เพื่อสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจว่าธนาคารดำาเนินธุรกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม มุ่งมั่นต่อนโยบายฯ  

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารออมสิน ตลอดจนเพิ่ม
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขัน

To emphasize an intention to follow national anti-corruption 
strategy according to MOU between Office of the National 
Anti-Corruption Commission (NACC), State Enterprise Policy 
Office and Prime Minister’s Policy.

To let the management, employees and workers of GSB 
have a deep understanding on measures to prevent the 
corruption and could correctly operate under the Banking 
Regulation No. 547 on the Policy against Corruption and 
the Act of the Prevention of Corruption (No. 3) year 2015.

To encourage employment of Corporate Governance 
in promoting honesty and anti-corruption value among 
management and employee, leading to morality and 
transparency in working process.

To ensure shareholders that the bank’s operation is honest, 
reliable, fair and committed to the policies.

To enhance knowledge about anti-corruption, build 
a positive image, and increase efficiency and competitive 
advantage.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

 
2.

3.

4.

5.
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การบริหารความเสี่ยงธนาคารออมสิน
Risk Management

ธนาคารให้ความสำาคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีมาตรฐานตามแนวทางหน่วยงานกำากับดูแล  
ซ่ึงการดำาเนินงานบริหารความเส่ียงน้ัน หน่วยงานเจ้าของความเส่ียง 
(Risk Owner) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการระบุความเสี่ยงและประเมิน
ระดับความเสี่ยง และกำาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดบัท่ียอมรบัได ้(Risk Appetite) รวมถงึตดิตามผลและการรายงาน
สถานะความเสี่ยง โดยครอบคลุมการทบทวนความเพียงพอและ
ความมีประสิทธิภาพของมาตรการจัดการความเสี่ยงท่ีสำาคัญ
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ม่ันใจว่ากรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงข้ึนจะ
สามารถจดัการความเสีย่งไดทั้นท่วงที ท้ังนี ้สายงานบริหารความเส่ียง
เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk 
Owner) ในการดำาเนินการตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย และรายงาน
สถานะความเสี่ยงที่สำาคัญต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอ 

GSB has paid attention to risk assessment and management, 
setting the standard for Risk Management Committee. Risk 
owner is responsible for risk identification and assessment, 
defining risk appetite, tracking and reporting risk status. Risk 
management measure is always revised in aspect of efficiency 
and sufficiency to ensure ability to deal with risky situation 
once it occurs. Risk management line works as a coordinator 
between risk owners to implement assigned policy and update 
status to the board and Risk Management Committee.

ธนาคารออมสินกำาหนดให้กลุ่มธุรกิจ (Business Unit) และกลุ่ม
สนับสนุน (Support Unit) ทบทวนการวิเคราะห์และประเมิน
ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจและกลุ่ม
สนับสนนุเป็นประจำาทุกปี พรอ้มท้ังกำาหนดมาตรการและแผนจัดการ
ความเส่ียง เพ่ือให้ฝ่ายบริหารความเส่ียงรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผล
จัดทำาเป็นแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ธนาคารออมสิน ปี 2559 
นำาเสนอคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการธนาคาร
เห็นชอบ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้
ธนาคารมีผลการดำาเนนิงานท่ีบรรลเุป้าหมายไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ
และความเสี่ยงอยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และไม่
เกินกว่าช่วงเบ่ียงเบนของระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Tolerance)

นอกจากนี้ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญ หนว่ยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมกันทบทวนเพ่ิมปัจจัยเสี่ยงเพ่ือให้ปัจจัยเสี่ยงมี
ความเป็นปัจจุบัน สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทันกาล 
พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ Portfolio View of Risk เพื่อพิจารณา
ผลกระทบของความเสี่ยงในภาพรวมหากมีปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัย
เสี่ยงเกิดข้ึนพร้อมกัน เพ่ือให้ม่ันใจว่าธนาคารจะมีระดับเงินกองทุน 
(BIS ratio) เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยง 

GSB has assigned business units and support units to 
annually analyze risk factors which impact targets of their 
units; then, submit risk management measure and plan to 
Risk Management Committee to reanalyze and create an 
organization risk map. The risk map is approved by Risk 
Management Committee and Board of Committees to use 
as guidelines for risk management, driving the bank to 
an achievement while keeping enterprise risk below risk 
appetite and risk tolerance.

Besides, in case of significant risky situation, the relevant 
authorities collaborate in revising and updating risk factors 
to be able to cope with the situation in time. Portfolio View of 
Risk also gets analyzed to see overall impacts from varied 
risk factors, ensuring that the bank has proper BIS ratio to 
deal with the risk.

การจัดทำาแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)
Risk Map
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แผนที่ความเสี่ยง ธนาคารออมสินปี 2558
GSB Risk Map 2015

ภาวะการแข่งขัน
Competitive
Environment

Credit

Liquidity

ฐานข้อมูล
Database

การปฏิบัติตาม
กฏหมายภายนอก
Conformity of 
External Obligation

ชื่อเสียง ภาพลักษณ์
Image & Reputation

สภาพเศรษฐกิจ
Economic
Situation

คุณภาพสินเชื่อ
Debt Quality

สภาพคล่อง
Liquidity

กระบวนการสินเชื่อ
Loan Process

ความต้องการลูกค้า
Customers’ Need

บุคลากร - ทักษะ ความ
สามารถ ความชำานาญ
Personnel - Skill 
Proficiency

การหยุดชะงัก
ของระบบงาน
Disruption 
of operations

ปัจจัยเสี่ยงที่ทบทวนเพิ่มระหว่างปี
Risk factors during the year

Strategic Operational Compliance Image & 
ReputationFinancial
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บทที่

3
CHAPTER

ออมสินกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
การสร้างคุณค่าให้กับสังคม  
ออมสินสร้างโลกสีชมพู
GSB Development for Sustainability
Creating Value to Society
GSB Creation Pink World

p.94-95 / 100-101 p.158 p.139 / 144-145 p.98-99 / 102-103 / 119-121 / 123-127 / 148-149
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ธนาคารออมสินให้ความสำาคัญและมุ่งมั่นในการส่งเสริมนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
โดยดำาเนนิงานภายใตห้ลกักฎหมายและมาตรฐานท่ีคำานงึถงึสงัคมและสิง่แวดลอ้มท้ังทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการปลูกฝัง
จิตสาธารณะให้พนักงานทุกระดับ ภายใต้แนวคิดว่า “ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” ทั้งในกระบวนการ
ธุรกิจ (CSR in Process) และนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR after Process) พร้อมคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ธนาคารทั้งภาครัฐ หน่วยงานกำากับดูแล คณะกรรมการผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง ลูกค้า เยาวชน ชุมชน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงการยึดมั่นแนวปฏิบัติตามหลักมาตรฐานว่า
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ขององค์การระหว่างประเทศ ครอบคลุมผลกระทบ 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยทั้ง 3 ด้านนี้ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกรอบของการพัฒนาระดับโลก เป็นการขับเคลื่อนโดยใช้
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals อยู่หลายด้านด้วยกัน 

GSB focuses on policies to promote social and environmental responsibility as well as communities by operating 
under the laws and standards that take into account the social and environmental both directly and indirectly way, 
including cultivating the public consciousness to all employees under the concept, “Everyone has the responsibility for 
society and the environment” both in CSR in process as well as CSR after process. With regards to the stakeholders, 
regulators, board of directors, employees, customers, the youth and community to achieve the balanced sustainable 
development philosophy of sufficiency economy. It is including the adherence to the guidelines under the standard 
of ISO 26000 on social responsibility of international organizations. It covers the three areas: economic, social and 
environmental aspects of this commitment. The three aspects follow the framework of global development which 
is powered by the Sustainable Development Goals in several ways.

นโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
ธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน
Sustainable Development Policy
GSB Social Bank

p.156

p.157

p.114-115 p.105-107 / 117 p.116 / 146p.100-101 / 108-112 / 114-115

p.154-155 p.158 p.151-153 p.113p.122 / 130-133
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Good
Governance

การกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

1

2

3

4

7

6

5

Human Rights

คำนึงถึง
สิทธิมนุษยชน

Contribution to the
Community and

   Society

การมีสวนรวมในการ
พัฒนาสังคมและชุมชน

Labor Practices

ขอปฏิบัติ
ดานแรงงาน

Environment

การดูแล
สิ่งแวดลอม

Fair Operating
Practices

การดำเนินธุรกิจ
อยางเปนธรรม

Consumer Issues

การใสใจดูแล
ผูบริโภค

Moderation
พอประมาณ

Reasonableness
มีเหตุผล

Self-immunity
ภูมิคุมกัน

Knowledge
ความรู

Ethics
คุณธรรม

นโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน ที่ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000
Sustainable Development Policy of GSB with the Philosophy of Sufficient
Economy Principles and Standards on Social Responsibility ISO 26000.
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เติบโต ย่ังยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม “ออมสินสร้างโลกสีชมพู”
Sustainable Growth Returns to Society 
“GSB Creates the Pink World”

ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของธนาคารออมสินทุกคน ได้นำา
แนวปฏิบัติด้านการพัฒนาสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม มาบริหาร
จัดการกระบวนการทางธุรกิจ จึงได้กำาหนดเป็นโยบายท่ีครอบคลุม
ผลกระทบ 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

Executives, employees and all people of the bank have 
brought the development guideline to operate the business 
in management. The policy has been set to cover the following 
three areas: economic, society and environment.

ออมสินสร้างโลกสีชมพู
GSB Creates

the Pink World

ออมเศรษฐกิจ
Savings the Economy

รัฐบาล
Government

หน่วยงานกำากับดูแล
Control Units

ผู้ส่งมอบ
Providers

พนักงาน
Employees

ชุมชนสำาคัญ
Core Community

คู่ความร่วมมือ
Co-operations

ลูกค้า
Customer

คู่ค้า
Partners

ออมสังคม
Savings society

ออมสิ่งแวดล้อม
Savings Environment
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ดำาเนินธุรกิจตามหลักธรรมมาภิบาล
ท่ีดี โปร่งใส และเป็นธรรม เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพประสิทธิภาพการทำางานให้มี
คุณภาพ นำาไปสู่ความเข้มแข็งขององค์กร
ได้อย่างย่ังยืน
หลีกเล่ียงการดำาเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 
ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและ SMEs 
ด้วยการให้ความรู้และสนับสนุนเงินทุน
การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
ดำาเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ดำาเนินธุรกิจและปฏิบัติตามข้อกำาหนด
สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
ให้สิทธิแก่ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากการดำาเนินธุรกิจมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
และสังคม
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเน้นการร่วมคิด 
ร่วมทำาร่วมกันดูแลรักษา
ส่งเสริมการทำาความดี มีคุณธรรม
และจริยธรรม
ส่งเสริมศักยภาพเยาวชน
การพัฒนาชุมชนรอบร้ัวออมสิน 
การพัฒนาและนำาเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการเพ่ือสร้างสรรค์สังคมท่ีดี
การดำาเนินงานสาธารณประโยชน์และ
สาธารณกุศล
นโยบายและกระบวนการทำางานท่ีตระหนัก
ถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ท่ีเป็นธรรม
ต่อพนักงาน/ลูกจ้าง ท้ังท่ีเป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน

Operate the business under the 
principles of good governance, 
transparent and fair to develop 
the performance to have more 
quality leading to the strength and 
sustainability of the organization.
Avoid operations that may cause 
conflicts of interests and corruption 
in all its forms.
Promote savings and financial 
discipline.
Promote economic foundations 
and SMEs with knowledge and 
funding.
Support the development of 
innovations.
Arrange channels for customers’ 
complaints and respond to all 
complaints.
Operate business with responsibility 
to all stakeholders.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ออมเศรษฐกิจ
Savings the Economy

ออมสังคม
Savings Society

1. 2.
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Operate business according to 
human right standards.
Give the chance to the community 
affected by the operations to share 
their view.
Encourage and support community 
development.
Build relationships with the community 
and society.
Encourage the participation of the 
community with local wisdom by 
focusing on sharing all thoughts, 
deeds and preservation.
Promote good morality and ethics.
Youth empowerment.
Community development around 
GSB.
Develop and offer products and 
services to create a better society.
Conduct public charity.
Present policies and procedures that 
recognize the occupational safety 
and health.
Provide compensation and benefits 
fairly to employees/staff both 
the monetary and non-monetary.

Promote and support social and 
environmental activities with reference 
to the philosophy of sufficiency 
economy.
Create and promote awareness of 
environmental protection.
Set policies to reduce the use of 
resources and minimize the impact 
environmentally (ECO-Efficiency).
Raise awareness to customers to 
the use of the products and services 
with social and environmental concerns.

ส่งเสริม สนับสนุน และดำาเนินกิจกรรม
ท่ีสร้างสรรค์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างและส่งเสริมจิตสำานึกในการดูแล
และรักษาส่ิงแวดล้อม
ดำาเนินนโยบายเพ่ือลดการใช้ทรัพยากร 
ลดการสูญเสีย และการลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม (ECO-Efficiency)
สร้างความตระหนักให้ลูกค้าเห็น
ความสำาคัญของการใช้สินค้า/บริการ
ที่คำานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

ออมสิ่งแวดล้อม
Savings Environment

3.
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ธนาคารออมสิน 

สร้างรากฐาน
แห่งการออม
GSB Creates Savings
Foundation
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ออมเศรษฐกิจ
Savings the Economy

ตลอดปี 2558 ธนาคารออมสินได้ดำาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
มากมาย เพ่ือให้สังคมไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเป็นรากฐาน
สำาคัญของการพัฒนาประเทศ โดยมีผลงานท่ีสำาคัญดังต่อไปน้ี

Throughout the year 2015, GSB has undertaken 
projects and activities to support social and economic 
growth of the country. The major works are as follows:

1. การส่งเสริมการออมและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
 มีค่านิยมด้านการออมและวินัยทางการเงิน
 Promote savings and encourage children and young people with 
 the values   of savings and financial discipline

ธนาคารออมสนิมีความผกูพนักบัสงัคมไทยมาอย่างยาวนาน ภาพการ
รับรู้ธนาคารออมสินท่ีสำาคัญของสังคมไทยปรากฏเด่นชัดในปลาย
ทศวรรษท่ี 2490 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน คือ การเป็นสถาบัน
ท่ีส่งเสริมการออมของเด็กและเยาวชน โดยเริ่มต้นท่ีโรงเรียน
มหาดเล็กหลวง ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

ในปี พ.ศ.  2484 มีบริการรับฝากเงินตามโรงเรียนโดยใช้ตู้สะสมทุน
ซึ่งวิธีการ “ตั้งตู้เหล็กเพื่อให้นักเรียนหยอดซองใส่เงินลงในตู้นั้น” 
ซองท่ีใสเ่งนินัน้ไดร้บัจากคร ูดา้นหนา้เขียนช่ือ ลงลายมือช่ือ จำานวน
ที่ฝากและเลขบัญชี จำานวนเงินฝากขั้นต่ำาในการฝากแบบนี้คือ 
1 สตางค์ โดยมีวัตถุประสงค์ฝึกนิสัยกุลบุตรกุลธิดาให้รู้จักการ
ออมทรัพย์และรู้ประโยชน์ของการฝากเงินกับคลังออมสิน เรียกว่า
กิจกรรม School Saving Bank ต่อมาธนาคารออมสินได้เปลี่ยน
จากการใช้กล่องสะสมมาเป็นการส่งพนักงานออมสินออกไปรับฝาก
ตามโรงเรียนอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2503 และปรับรูปแบบการดำาเนินงาน
มาเป็น “โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน” ในปี พ.ศ. 2541 
จนถึงปัจจุบัน

GSB has a long history with Thai society, Thailand 
has recognized the importance of GSB apparently 
in late 1947 and continued to the present. The 
Bank promotes savings in the youth by start ing 
Mahadlekluang School which is later renamed as 
Vajiravudh College.

In 1941, there was a campaign to deposit money 
by using school locker. This method was “The steel 
cabinet for students to drop the envelope into the 
box.” The envelope containing the money would be 
received from the teacher. Students just wrote their 
name in the front and put the deposit amount and 
account number. The minimum deposit was 1 
satang (cent) with the aim to teach the children 
about the benefits of savings. The activities was 
called GSB School Bank.

The Bank has switched the process from school 
savings locker to sending the Bank’s employees out 
to collect the savings at school again in the year 
1960. And the model is tuned into “School Bank 
Project” in the year 1998 to the present.

ตู้สะสมทุน สู่ธนาคารโรงเรียน
Savings Box to School Bank
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เงินออมสะสมในโครงการธนาคารโรงเรียนทั้งหมด
Total savings amount in school banks

ลานบาท
Million Baht

945,434,769.31

ณ ป 2558 มีธนาคารโรงเรียน
ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น
In 2015, there were

แหง 
School Banks

1,086

มีนักเรียนที่เปนสมาชิกจำนวน
The number of students 
who are members

คน
Persons

2,143,259 
มีบัญชีเงินออม
Savings account

บัญชี
Accounts

2,194,257  สมุดฝากเง�น

Deposit Passbook

โครงการ

ธนาคารโรงเร�ยน

ชื่อผูฝาก

โครงการธนาคารโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกฝังการออม
และสร้างวินัยทางการเงินสู่เยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นอนาคต
ของประเทศชาติ โดยโครงการนี้จัดขึ้นตามโรงเรียนต่างๆ 
ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการขจัดความยากจนอย่างยั่งยืน 

GSB School Bank Project is part of the implanting 
savings and financial discipline to the youth in Thailand. 
They will grow and become the good future of the nation. 
The project was organized in schools across the country 
to eradicate poverty sustainably.

ธนาคารออมสนิไดร้เิริม่โครงการธนาคารโรงเรยีนโดยมรีปูแบบจำาลอง
สาขาของธนาคารไว้ในสถาบันการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างวินัย
การออมให้กบัเดก็และเยาวชนไดร้บัการขัดเกลาและสง่เสรมิการออม 
ได้เรียนรู้วิชาชีพจากประสบการณ์จริงในภาคการเงิน การธนาคาร 
ได้เรียนรู้การทำางานร่วมกับผู้อ่ืน ฝึกความรับผิดชอบและการให้
บริการ รู้จักใช้เวลาว่างในการทำากิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม และได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายจากกิจกรรมต่างๆ 
มากมายที่ธนาคารออมสินได้จัดขึ้น

จากปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าฯ ด้านการออม ซ่ึง
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว นำามาสู่โครงการธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสิน 
อันเป็นแนวคิดการจำาลองสาขาของธนาคารไว้ในสถาบันการศึกษา 
เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ดำาเนินการธนาคารด้วยตนเอง
ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินสาขาท่ีทำาหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียง

With the determination of the King Rama VI to encourage 
people for savings which is in line with the philosophy of 
sufficiency economy of the King, it leads to the project of 
GSB School Bank. As the concept to create the bank model 
in the educational institution, it is to provide opportunities for 
students to learn conducting banking operation supervised 
by the Bank acting as mentors.

The Bank has initiated a model bank branch in the school in 
order to strengthen the discipline of savings for children and 
young people. They could learn from professional experience 
in banking sector, how to work with others with responsibilities 
and good services. They learn how to use their free time that 
benefit the community and gain variety of experiences through 
the activities held by GSB.

โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน
GSB School Bank Project
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ธนาคารออมสินร่วมการขับเคล่ือนกองทุนการออมแห่งชาติของ
รัฐบาลโดยเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินท่ีให้บริการเปิดรับสมาชิกและ
รับเงินสะสมจากสมาชิก กอช. ร่วมกับธนาคารกรุงไทยและธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยกองทุนการออมแห่งชาติน้ี 
จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
และเพ่ือเป็นหลักประกันการจ่ายบำานาญและให้ประโยชน์ตอบแทน 
แก่สมาชิกเมื่อชราภาพ อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชพีอิสระ
หรืออยู่นอกระบบบำาเหน็จบำานาญของรัฐหรือนอกกองทุนเอกชนท่ี
มีนายจ้างจ่ายสมทบ เช่น เกษตรกร ผู้มีอาชีพค้าขายรับจ้างท่ัวไป
เป็นการสร้างหลักประกันให้กับชีวิตหลังการทำางานในขณะท่ีไม่มี
รายได้ประจำา โดยมีรัฐบาลเป็นผู้จ่ายสมทบให้ส่วนหน่ึง ซ่ึงเม่ือผู้ออม
มีอายุครบ 60 ปีจะได้รับบำานาญเป็นรายเดือนตลอดชีพ

GSB has co-driven the savings fund of National Savings Fund 
by being one of the financial institutions that provide services 
subscription and receive funds from NSF in cooperation with 
Krung Thai Bank Public Company Limited and Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives. The National 
Savings Fund was established with the objective to promote 
savings and to secure the payment of pensions and benefits to 
its members. This is to encourage the self-employed or people 
outside the pension system both public and private. This is 
to guarantee for life after work, while no regular income. The 
government will pay when the members have saved to the age 
of 60 years. They will receive a monthly pension for life.

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
National Savings Fund (NSF)
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ธนาคารออมสิน 
ส่งเสริมทุกการออม
GSB Promotes All Savings
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2. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโต
    และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (Sustainable Develoment)
 Develop and Promote Strong Economics for People and Self-Reliance 
 and Sustainability (Sustainable Development)

มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยการให้ความช่วยเหลือ 
สนับสนุนและร่วมมือในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
การเสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการรายย่อย วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
พฒันาตนเองและอาชีพ อันจะสง่ผลให้สงัคมในระดบัฐานรากมคีวาม
เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลในด้านการศึกษาและเรียนรู้การทะนุบำารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

ธนาคารออมสินได้สนับสนุนในเร่ืองของการรวบรวม และเป็นตัวกลาง
เพ่ือการเผยแผ่ภูมิปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่กระบวนการเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน
ตอ่ภมูปัิญญาให้เป็นรปูธรรมอยา่งชัดเจนย่ิงข้ึน สนบัสนนุกลุม่ชุมชน 
และประชาชนท่ัวไปให้เกิดการพัฒนาภูมิปัญญา รวมถึงแนวความคิด 
เพื่อการต่อยอดภูมิปัญญา สู่การสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 
และการดำารงชีวิตอย่างย่ังยืนของกลุ่มชุมชนหรือประชาชนฐานราก

It is aimed to support financial strength from the grassroot level 
to small and medium-sized enterprises, including corporate 
social responsibility and community by providing cooperation 
in the development of communities and the environment. It helps 
promote financial empowerment to retail manufacturers and 
operators. The objective is to promote personal and professional 
development. This will affect social foundations to be strong and 
have a sustainable and better quality of life. It will go along with 
the Government policies in education, religion preservation, 
art and culture. It also concerns conservation and propagation 
of local knowledge as well as economic value to the country. 

The Bank has supported the wisdom gathering and being 
the center of knowledge to promote knowledge sharing 
to learning process to conserve, restore and preserve the 
wisdom to materialize more clearly. It helps support community 
and general public to develop wisdom. The concept for the 
intellectual elite is included to create jobs and generate 
income as well as maintain sustainable community and people 
at bottom level.

ธนาคารภูมิปัญญา
Bank of Wisdom
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โดยธนาคารภูมิปัญญาได้ดำาเนินการลงพ้ืนท่ีสอบถามข้อมูล จัดเก็บ
ข้อมูล และจัดทำาในรูปแบบแผ่นข้อมูล CD จำานวน 6 แห่ง 6 องค์
ความรู้ ได้แก่

เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้เหล่าน้ีไม่สูญหายไปตามกาลเวลา

Bank of Wisdom has researched and collected the information 
on site, making a storage of information and preparation in the 
form of CD for 6 venues and 6 groups of knowledge as follow :

To spread this knowledge not to be lost over time.

ธนาคารภูมิปัญญา
Bank of Wisdom

การผลิตบาตรพระ ชุมชนบ้านบาตร 
เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร
การผลิตเตาซูเปอร์อ้ังโล่ 
ต.เขาแร้ง อ.เมือง โรงงานเตา จ.ราชบุรี
การผลิตรองเท้ากะลาเพ่ือสุขภาพ กลุ่มส่งเสริมอาชีพรองเท้า 
ต.โพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
การผลิตไม้จ้ิมฟันสมุนไพรตะไคร้ ชุมชนบ้านตาลเน้ิง
ต.ตาลเน้ิง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
การผลิตผ้าหมักโคน ชุมชนบ้านหนองสูง 
ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ. มุกดาหาร
การผลิตหัวโขน โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ
ต.หนองน้ำาใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

Production of the Monk Bowl, Community Batr
Pomprab, Bangkok
Production of Stove-Super Unglo
Khao Rang District, Muang Rongarn Tao, Ratchaburi 
Province
Healthy Footwear Manufacturing, Professional Shoes 
Maker Group
Phongphang District, Amphawa, Samut Songkhram 
Province
Lemongrass Toothpick Manufacturing 
Ban Tan Noeng, Tan Noeng District, Sawang Daen Din, 
Sakon Nakorn Province
The Fermentation of the Base Fabric 
Nong Sung District, Nong Sung, Mukdahan Province
Production of Mask, Wat Nong Krue Boon School
Nong Nam Sai District, Phachi, Ayutthaya Province

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

นอกจากจะเป็นการสืบสานภูมิปัญญาที่มีมาอย่าง
ยาวนาน ยังเป็นการคงไว้ซึ่งความรู้ทางวิชาชีพ 
ความรู้คุณค่าสำาหรับคนไทยทุกคน
It has a long heritage of wisdom and also 
maintains professional knowledge which is 
valuable for all Thai people.การผลิตบาตรพระ ชุมชนบ้านบาตร

Production of the monk bowl

การผลิตเตาซูเปอร์อั้งโล่
Production of stove-Super Unglo
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นโยบายของธนาคารออมสินในการเป็นสถาบันการเงินของรัฐเพื่อ
การพัฒนาสังคมสู่ความย่ังยืนในการออมเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก และ SMEs การให้ความรู้และสนับสนุนเงินทุน
การเสรมิสรา้งศกัยภาพทางการเงนิ การสง่เสรมิช่องทางการจำาหนา่ย
สินค้า การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการของชุมชน
และสังคมในระดับฐานราก อันจะส่งผลให้ชุมชนในระดับฐานรากมี
ความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอย่างย่ังยืนต่อไป ซ่ึงสอดคล้อง
กับนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล โดยธนาคาร
ออมสินได้จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำาหน่ายสินค้าให้กับ
ผู้ประกอบการฐานราก OTOP และ SMEs ซ่ึงจะทำาให้เกิดการ
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทุกระดับชั้น ชุมชนในระดับฐานราก
มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

รู้จักกันดีกับ “ตลาดนัดออมสิน สินค้าชุมชน” กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมช่องทางการจำาหน่ายสินค้าที่ธนาคารดำาเนินการมาตั้งแต่
ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบการฐานราก SMEs และหน่วยงาน
สาธารณกศุลหลายแห่งเขา้รว่มกจิกรรมแลว้รวมไม่นอ้ยกวา่ 15,000 
ราย มีเงินทุนหมุนเวียนในตลาดรวมไม่น้อยกว่า 518 ล้านบาท

สำาหรับปี 2558 ธนาคารปรับเพิ่มให้มีการแสดงคาราวานคอนเสิร์ต
ชมฟรี สำาหรับกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำาหน่ายสินค้า โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการคืนความสุขให้ประชาชนท่ัวไป และเป็นการ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่จัดกิจกรรม มีร้านค้าเข้าร่วม
กิจกรรม 1,339 ร้านค้า เงินทุนหมุนเวียนในตลาดประมาณ 4.09 
ล้านบาท และมีผู้เข้าร่วมชมงานประมาณ 39,700 คน ภายใต้ช่ืองาน 
“ออมสิน สร้างสุข สู่ประชาชน” ร่วมกับโครงการมหกรรมขำากระจาย 
The Comedian Festival จำานวน 12 แห่ง 12 ครั้ง ท่ัวทุกภูมิภาค

GSB is committed to the policy to be the state financial 
institution for social sustainability to promote savings 
economic foundations and SMEs. Educating and providing 
financial support as well as promoting distribution channels 
to strengthen entrepreneurs in the community and grassroots 
society, as a result, the community would be strengthened 
and have a better quality of life sustainably. It is in line with 
government policy to solve the poverty by organizing the 
distribution channels to promote OTOP operators and SMEs 
which will cause the circulation in the economy at all levels.

“GSB Community Flea Market” was held to encourage the 
distribution channels since the Bank has operated in 2008 to 
present. There were many SMEs entrepreneurs and charity 
agencies to join the activities for over 15,000 organizations 
with revolving fund in the market over 518 Million Baht.

In 2015, the Bank brought the caravan free concert to promote 
distribution channels with the objective to bring back 
happiness to general public and stimulate local economies 
where the event was held. There were 1,339 shops joining the 
event with revolving money in the market around 4.09 Million 
Baht and audience 39,700 people visited the event under the 
name “Savings Brings Happiness” as well as joining with the 
exhibition “The Comedian Festival” at 12 places with 12 times 
around the region.

โครงการเสริมสร้างศักยภาพแก่ลูกค้าฐานรากและประชาชนทั่วไป (ตลาดนัดออมสินสินค้าชุมชน)
Potential Empowerment for Customers and General Public (GSB Community Flea Market)
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COFFEE

กิจกรรมนี้เริ่มจัดขึ้นในป

จนถึงปจจุบัน
This activity began in the year

until now

2551

2008

มีเงินทุนหมุนเวียนในตลาด
ไมนอยกวา

Revolving money in
the market over

“ตลาดนัดออมสิน สินคาชุมชน”
“GSB Community Flea Market”

ลานบาท
Million Baht

518

รานคา
Shops

1,339

ในป 2558 มีชื่องานวา “ออมสิน สรางสุข สูประชาชน”
In 2008, the event was called "Savings Brings Happiness".

สินคาจากทองถิ่น
Local Products

คาราวานคอนเสิรตชมฟรี
รานคาเขารวม

Shops

4.09
เงินทุนหมุนเวียนในตลาด

Revolving Money

ผูเขาชมงานประมาณ
Visitors

Caravan Free Concert

มหกรรมขำกระจาย
The Comedian
Festival

ภายในงานประกอบดวย
The event consists of

ลานบาท
Million Baht

คน
Persons39,700

โครงการนี้เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการของชุมชนและสังคมในระดับ
ฐานราก อันจะส่งผลสามารถยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำาทางการเงินภายในประเทศอีกด้วย

This project is strengthening the entrepreneurial community and society in order to 
enhance the well-being of people. This is consistent with the poverty solution and 
reducing the financial inequality in the country.
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ตามท่ีธนาคารออมสินมีนโยบายให้ความรู้ทางการเงิน (Financial 
Literacy) แก่ลูกค้าฐานราก ให้มีความรู้ ทางการเงิน สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ เพื่อสร้างทางเลือกและลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ 
ลดปัญหาความความเหลื่อมล้ำาทางสังคม สร้างโอกาสในการเข้าใช้
บริการทางการเงินในระบบและสร้างความสมดุลระหว่างรายได้
กับค่าใช้จ่าย ส่งผลให้คนมีเงินเก็บออม ลด ละ เลิก ค่าใช้จ่ายที่ไม่
จำาเป็นในการบันทึกบัญชีรบั-จา่ยพอเพียง ตลอดจนกอ่ให้เกดิสายใย
ความผูกพันต่อกันระหว่างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกับธนาคารออมสิน

การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยร่วมมือกับกรม
การพัฒนาชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุข ร่วมมือกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทย มีกลุ่มเป้าหมาย คือ 1. ผู้ประกอบการรายย่อย ใน
โครงการ 1 สาขา 5 ตลาด หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ใช้หรือสนใจ
ใช้บริการทางการเงินของธนาคารออมสิน และสมัครใจเข้ารับการ
อบรม และ 2. สมาชิกองค์กรการเงินชุมชน อาทิ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

สำาหรับแผนปี 2559 ธนาคารออมสินกำาหนดเป้าหมายใน 3 กลุ่ม คือ 
 1. กลุ่มลูกหนี้ตามนโยบายรัฐบาล  
 2. กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มอาชีพอิสระรายย่อย 
    ผู้เริ่มประกอบธุรกิจรายย่อย  
 3. กลุ่มองค์กรวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มออมทรัพย์ (องค์กรชุมชน)

GSB’s policy is to educate grassroots customers to have 
financial literacy in order to reduce the reliance on financial 
sources outside the system as well as social inequality. The 
customers could be able to rely on themselves and have 
an opportunity to access financial system and learn how 
to make the balance between their income and expense. 
This would make people to save more money and avoid 
the unnecessary expense which could be reviewed through 
their own income-expense account. The action could also 
cause the ties between prospective customers and GSB.

Management courses on savings for manufacturers in 
partnership with the Community Development Department 
and the Bank of Thailand which is targeting; 1. Retail 
operators joining the One Branch 5 Markets Project or 
self-employed people who are interested in using financial 
services of GSB and willing to join the training 2. Members 
of financial organizations in the community, such as financial 
savings for manufacturers, village and urban community 
fund, etc.

Plans for the year 2016, GSB targets 3 groups as follows:
 1. The debtor as government policy.
 2. Those with low income, self-employed and small 
    business entrepreneurs.
 3. Community enterprises and savings group 
    (community organization).

การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)
Financial Literacy

หลักสูตรการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) 
Financial Literacy Courses

เป้าหมาย
(ราย)

Target
(Person)

ผลการดำาเนินการ
Operation

Performance

เปรียบเทียบผล 
Pre - Post testกิจกรรม

Activities

รวมทุกกิจกรรม
All Activities

1.

2.

3.

การบริหารจัดการสำาหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน การบริหารจัดการสำาหรับสมาชิก
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ค้าขายหรือประชาชนทั่วไป
Management for the member of the village funds, the savings for manufacturers, 
the self-employed and general public

การบริหารจัดการสำาหรับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
Management for the member of savings for manufacturers

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ค้าขายหรือประชาชนทั่วไป
Self-employed and general public

1,000

1,000

7,000

9,000

1,383

1,060

8,345

10,788

91.65

91.33

92.78

92.43
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เป้าหมาย (ราย)
Target (Person)

กิจกรรม
Activities

1.

2.

3.

อบรมกลุ่มลูกหนี้ตามนโยบายรัฐบาล
Training for the debtors according to government policy

 - ครู (Teachers)

อบรมกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มอาชีพอิสระรายย่อย/ผู้เริ่มประกอบธุรกิจรายย่อย
Training for those with low incomes, self-employed and small business 
entrepreneurs

 - ธนาคารประชาชน (People Bank)

 - เยาวชน ( Youth)

อบรมกลุ่มองค์กรวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มออมทรัพย์ (องค์กรชุมชน)
Community enterprises and saving group (Community Organizations)

 - กองทุนหมู่บ้าน (Village Funds)

  - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (Savings for Manufacturers)

  - กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP (OTOP Entrepreneurs)

1,000

5,900
100

1,500
1,000
500

10,000

ธนาคารออมสินได้กำาหนดยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจฐานรากและสิ่งแวดล้อมชุมชน ด้วยการส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน โดยเร่ิมจาก
การส่งเสริมการออม การสร้างวินัยทางการเงินให้กับชุมชน ธนาคาร
ได้กำาหนดคุณสมบัติของกลุ่มองค์กรการเงินชุมชน สถาบันการเงิน
ชุมชนท่ีจะให้การสนับสนุน ดังน้ี 

เป็นความต้องการของชุมชน เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการ 
ส่งเสริมการออม เป็นพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชนมีความพร้อมและเต็มใจที่จะร่วมมือกับธนาคารในการ
ส่งเสริมการออม เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  
ความต้องการของชุมชนต้องสอดคล้องกับความต้องการใน
การดำาเนินงานของธนาคาร 
ที่ตั้งของชุมชนอยู่ในพื้นที่การดูแลของธนาคาร

The organization is needed by the community to support 
its mission in promoting savings and social responsibility.
The community is ready and willing to cooperate with the 
Bank to encourage savings in order to promote community 
economy, society and environmental improvement.
The community’s needs could comply with the operation 
of the Bank.
The location of the community is in the area of the Bank’s 
supervision.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

GSB’s strategy is to strengthen economic foundations and 
environment in the community by encouraging people to be 
self-sufficient. The mission is started by promoting savings 
and financial discipline to the community. GSB has set the 
qualifications of the expected financial organization to get 
the support as follows :

สถาบันการเงินชุมชน พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
Institution of Financial Community to Develop Administrative Management

รวมทุกกิจกรรม All Activities
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หลักสูตรการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน  
Management Courses for Community Financial Institutions

ผลการดำาเนินงาน : สถาบันการเงินชุมชน พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ  
Operating Performance: Institution of Financial Community to Develop Administrative Management

เป้าหมายการอบรม
สถาบันการเงินชุมชน
ทั่วประเทศ
Goals for community 
financial institutions 
nationwide

จำานวนที่อบรมได้จริง
ทั่วประเทศ
Number of actual 
workshops throughout 
the country

แห่ง (Places)

แห่ง (Places)

คน (Persons)

คน (Persons)

อบรมสถาบัน
Training institutions for 

อบรมสถาบัน
Training institutions for 

จำานวนคนที่ได้รับการอบรม (สถาบันละ 2 คน)
Number of people who have been trained
(2 people per institution)

จำานวนคนที่ได้รับการอบรม (สถาบันละ 2 คน)
Number of people who have been trained
(2 people per institution)

1,000

1,032

2,000

2,021

ฝ่ายพัฒนาสังคมและชุมชนจึงได้ดำาเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา
หรือยกระดับการดำาเนินการเป็นสถาบันการเงินชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
กล่าวคือ ในปี 2553-2555 ธนาคารสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือ
คอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรมบัญชีสถาบันการเงินชุมชน ให้แก่ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตและกลุ่ม
กองทุนสวัสดิการทุกจังหวัดท่ัวประเทศ เป็นจำานวนท้ังสิ้น 30,842 
แห่ง ในปี 2556 ได้มีการต่อยอดความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่สถาบันการเงินชุมชนให้ครอบคลุม 5,000 ตำาบล และใน
ปี 2557 ได้จัดให้มีเวทีเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้นำาชุมชนใน
พ้ืนท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศ รวมถึงการจัดอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้
ให้แก่ผู้ประสานงานประจำาสถาบันการเงินชุมชน อันนำามาซ่ึงการ
เพ่ิมคุณภาพในการปฏิบัติงานและเป็นช่องทางในการขยายฐานลูกค้า
ไปสู่ชุมชน ซ่ึงต่อไปจะเป็นภาคีทางธุรกิจของธนาคาร และในปี 2558 
สามารถสรุปข้อมูลได้ดังน้ี

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประธานหรือคณะกรรมการจำานวน 1 คน 
และบุคลากรของสถาบันการเงินชุมชนจำานวน 1 คน รวม 2 คน 
ต่อกลุ่มเนื้อหาวิชา ประกอบด้วย 3 วิชา

การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินชุมชน ร่วมมือกับ 
สายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารออมสิน 
การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ร่วมมือกับฝ่ายกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดี ธนาคารออมสิน 
กระบวนการควบคุมภายใน ร่วมมือกับสายงานตรวจสอบภายใน 
ธนาคารออมสิน 

Risk management of community financial institutions in 
collaboration with the Risk Management Division of the GSB.
Management under good governance in cooperation with 
the governance of the GSB.
Internal Control Process in cooperation with internal audit 
of the GSB.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Department of Social and Community Development has 
conducted the activities to continuously enhance the community 
financial institution. In the year 2010-2012, GSB offered fund 
to purchase computers and accounting software to the 
community financial organization, such as Village and Urban 
Community Fund, Savings Group for the Manufacturer and 
Welfare Fund groups across the country as a total of 30,842 
places. In 2013, there would be further knowledge given in 
order to enhance the services provided to community financial 
institutions for 5,000 districts. In the year 2014, it had also 
provided a forum of knowledge sharing between community 
leaders in various areas across the country, including conducting 
trainings to strengthen knowledge to the liaison of community 
financial institutions. It could enhance the quality of operation 
performance as a way to expand their customer base to the 
community, which would become business partners of the 
Bank. In 2015, it could be summarized as follows:

The target group consists of the chairman or the committee 
as 1 person and 1 of the employee of the community financial 
institution. Total are 2 persons to study the content of all 3 
subjects.
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จากโครงการ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ที่จัดใน 2 ปีท่ีผ่านมา 
ในปี 2558 น้ี ได้ต่อยอดมาเป็นโครงการประกวด “ออมสิน สุดยอด
แนวคิดธุรกิจวิถีไทย” มุ่งเน้นที่แนวคิดธุรกิจวิถีไทย ท่ีมีความ
สร้างสรรค์โดดเด่นและแตกต่าง สร้างโอกาสในการเติบโตเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เสนอไอเดียธุรกิจ
สร้างสรรค์นวัตกรรม สามารถนำาผลงานแนวคิดไปต่อยอดประกอบ
ธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ New 
Startup รวมถึงสามารถนำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับปรุง 
ประยุกต์ใช้กับแนวคิดธุรกิจหรือชีวิตประจำาวัน เกิดการสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างย่ังยืนและสามารถนำามาปรับปรุง พัฒนา 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างงาน สร้างรายได้ สร้าง
ผู้ประกอบรายย่อย SMEs สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนแก่เศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 16-25 ปี 
ส่งแนวคิดธุรกิจลงกรอบ Spider Model พร้อมคลิปวิดีโอความยาว
อย่างน้อย 100 วินาที แต่ไม่เกิน 3 นาที โดยมีผู้สนใจท่ัวประเทศร่วม
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 1,468 ทีม จำานวน 3,379 คน คัดเลือก
ผลงานให้เหลือ 100 ทีม และจาก 100 ทีม คัดเลือกให้เหลือเพียง 
10 ทีม เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเพียงหน่ึงเดียวท่ีจะได้เงินทุนต้ังตัวจาก
ธนาคารออมสินจำานวน 1 ล้านบาท รวมมูลค่าเงินรางวัล 3 ล้านบาท

Since the project “GSB’s Hundred of Millions” held in the last 
2 years, then in 2015, it was further developed to the 
contest “GSB’s the Ultimate Business Concept of Thai 
Living” to encourage people to have innovative ideas to 
create an opportunity to grow as new entrepreneurs for 
business innovation. The concept could be applied to become 
a concrete business. It could contribute to the new operators 
or New Startup to be able to apply the knowledge and 
experience with business concepts or daily tasks. It helps 
generate income for the community sustainably as well as 
to prepare for the ASEAN Economic Community (AEC). The 
contest provides an opportunity for young people aged 16-25 
years to present their business concept to the Spider Model with 
video clips at least 100 seconds but no longer than 3 minutes. 
There were 1,468 teams of 3,379 people from nationwide 
joining the contest, which 100 teams had been selected. Then, 
the finalist of 10 teams was selected to choose for one winner 
to be granted from the GSB 1 Million Baht. The total prizes 
were 3 Million Baht.

สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม โครงการประกวด ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย
เพื่อต่อยอดสู่ผู้ประกอบการรายย่อย Startup Thailand ของรัฐบาล
Promote the Development of Innovation with the Contest “The Ultimate Business Concept 
of Thai Living” to Further Support Small Entrepreneurs to the Government’s Startup Thailand
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1st
รางวัลที่ 1
First Prize

ทีมที่ชนะเลิศในปีนี้คือทีม ฟาร์มอินทร์แปลง  
ภายใต้ชื่อผลงาน In Milk Herb+
โดย นายปฏิวัติ อินทร์แปลง
This year, the winning team is Farm In Plaeng
Under the title In Milk Herb+
By Patiwat Intplaeng

ผลการตัดสินโครงการประกวด ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย ปี 2558
The Judging Contest of GSB’s Ultimate Business Concept of Thai Living 2015

ผลงานนมพาสเจอไรซ์ผสมสมุนไพร
ตะไคร้และใบเตยหอม มีสรรพคุณทางยา 
เช่น บำารุงหัวใจบำารุงเลือดลม แก้ปัญหา
เร่ืองการนอนหลับยาก โดยผลิตภัณฑ์นม
ยังสามารถตรวจสอบคุณภาพย้อนกลับ
ได้ผ่านทาง QR Code อยู่ข้างขวด ทำาให้
ผู้บริโภคได้ทราบถึงการตรวจสอบคุณภาพ
แหล่งผลิต และแหล่งปลูกสมุนไพรที่นำา
มาใช้ในกระบวนการผลิตกระบวนการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ก๊าซชีวภาพจากมูลโคเป็นพลังงานใน
กระบวนการพาสเจอไรซ์ท้ังหมด ของเสีย
ท่ีเกิดข้ึนในฟาร์มจะถูกส่งต่อให้คนใน
ชุมชนนำาไปเป็นปุ๋ยปลูกพืชผักขาย
ให้กับฟาร์ม สร้างงานและรายได้ให้กับ
คนในชุมชน

The pasteurized milk mixed with 
lemongrass and pandan leaves to 
enhance the medicinal properties 
such as nourishing heart and blood 
to solve the problem of sleeping 
difficulty. This product can also be 
checked the quality via QR Code 
on the bottle. It makes consumers be 
aware of quality check for production 
and growing process in manufacturing. 
This is the environmental-friendly 
product using biogas from cow dung 
as the energy in the pasteurization 
process. Waste got from the farm 
will be passed to people in the 
community to use as fertilizer to 
grow their vegetables for sales.

Thai Blackberry
Jam

EASY JAM’S
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Jam products in sheet form, a square formed by 
Carrageenan and Locust Bean Gum with nutrients.

Tanya herb is available, just open the bottle.

Thai Blackberry
Jam

EASY JAM’S

2

3

nd

rd

รางวัลที่ 2 - Second Prize

รางวัลที่ 3 - Third Prize

ทีม Ezy Jam
ชื่อผลงาน แยมมะเม่าชนิดแผ่น
โดย นายปฏิภาณ ปัญจคุณาธร
นายอัศวิน ซิมวาณิชย์ และนายณัฐนนท์ เกษมวรภูมิ
Team: Ezy Jam 
Title: Mao Berry Jam Sheet
By Patiparn Panjakunaton, Assawin Chimwanich, 
Nattanunt Kasemworapum

Team: Tanya
Title: Thai Scrub Selectives
By Tansita Wongsawas, Kanokkarn Chaimongkol, 
Arunsawas Sritanyarat

ทีม ธัญญะ
ชื่อผลงาน สครับตำารับไทย คัดสรรไว้ตามใจคุณ
โดย นางสาวธันย์สิตา วงษ์สวัสดิ์ นางสาวกนกกาญจน์ ไชยมงคล 
และนางสาวอรุณสวัสดิ์ ศรีธัญรัตน์

ผลิตภัณฑ์แยมในรูปแบบแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นรูปด้วย
คาร์ราจีแนนและโลคัสบีนกัมมาพร้อมคุณค่าทางสารอาหาร

ธัญญะเป็นสมุนไพรพร้อมใช้ที่เพียงเปิดขวดก็ใช้ได้ทันที

TANYYA
TANYYA

โครงการประกวดออมสิน สุดยอดแนวคิดวิถีไทย ถือเป็นการสนับสนุน
ผลักดันนวัตกรรม  ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
GSB’s the Ultimate Business Concept of Thai Living is to encourage 
innovation and promote the sustainable development of the industry.
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การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจฐานราก และนโยบายรัฐ
Development of Society, Grassroots Economy and State Policy

การดำาเนินธุรกิจลูกค้าฐานรากเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง ธนาคารได้ดำาเนินธุรกิจลูก เพื่อส่งเสริม
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีย่ังยืนและท่ัวถึง มีกิจกรรมตลอดปี 
2558 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำาหรับผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้มีรายได้
ประจำา หรอืผูท่ี้ยงัไมไ่ดป้ระกอบอาชีพใดๆ ท่ีมคีวามตัง้ใจจะประกอบ
อาชีพอิสระรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุน เงินทุน
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เป็นค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นในการ
ดำารงชีพ หรือชำาระหนี้สินอื่นๆ ให้กู้ได้ตามความจำาเป็นและความ
สามารถในการชำาระคืน วงเงินไม่เกินรายละ 200,000 บาท ผ่อน
ชำาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ระยะเวลาชำาระคืน
ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด) ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ซึ่งต่ำากว่า
ดอกเบ้ียเงินกู้นอกระบบ สามารถใช้บุคคลและหลักทรัพย์ค้ำาประกันได้

Customers’ business is operated to promote sustainable 
economic growth thoroughly. The Bank conducts various 
activities throughout the year 2015 with the following 
interesting projects:

People’s Bank Project is a financial product offered to small 
business owners, regular earners or the unemployed who wish 
to conduct a small-sized business to increase their incomes. 
They can use the credits to invest in their business, increase 
their liquidity, cover necessary expenses, or pay off existing 
debts, as necessary, in accordance with their ability to pay 
back with the maximum loan of 200,000 Baht. Repayment of 
principal and interest will be paid as monthly installments. 
Repayment period is up to eight years (96 installments) with 
fair interest rates. 

1. สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
People’s Bank Project

โครงการสินเชื่อของธนาคาร
ออมสินมีนโยบายในการพัฒนา
ลูกค้าฐานราก เพื่อส่งเสริมการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างทั่วถึง ช่วยลดความเลื่อมล้ำา
และกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศ

The GSB’s loan policy is to 
strengthen customer’s living, 
to promote economic growth 
and reduce inequality across 
the country.
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โครงการ “แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำาและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการให้สินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชนและสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนแบบใหม่อีก 4 ประเภท
Project to solve the problem of inequality and economic empowerment through 
People’s Bank Project and the other 4 new categories

เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำาหรับผู้ประกอบการรายย่อย เช่น 
ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อ
จำาหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุน หรือเป็นเงินทุน 
หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ทดแทนการใช้หนี้นอกระบบ ให้กู้
ตามความจำาเป็นและความสามารถในการชำาระคืน ตั้งแต่ 10,000 
บาทถึง 200,000 บาท ผ่อนชำาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด
รายเดือน ระยะเวลาชำาระคืนไม่ต่ำากว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 
10 ปี (120 งวด) ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ซึ่งต่ำากว่าดอกเบี้ย
เงนิกูน้อกระบบ โดยใช้บรรษัทประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 
(บสย.) เป็นผูค้้ำาประกนั ซ่ึงธนาคารเป็นผูจ้า่ยคา่ธรรมเนยีมค้ำาประกนั
ให้แกผู่กู้ต้ัง้แตปี่ท่ี 2 เป็นตน้ไป ตลอดอายุสัญญา (ปีที่ 1 รัฐบาลเป็น
ผู้จ่ายค่าธรรมเนียมแทน)

เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำาหรับผู้ประกอบการรายย่อย เช่น 
ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อ
จำาหน่าย หรือผู้มีรายได้ประจำา เช่น ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำา หรือผู้ที่ยังไม่ได้
ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย 
และมีการออมเงินอย่างสม่ำาเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อ
เป็นเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เป็นค่าใช้จ่ายที่
จำาเป็นต่อการดำารงชีพ และชำาระหนี้สินอื่นๆ ให้กู้ตามความจำาเป็น 
และความสามารถในการชำาระคืน กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินออม 
ณ วันที่ยื่นกู้ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท 

เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำาหรับผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือแสวงหากำาไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจ
บริการ มีความจำาเป็นต้องใช้ทุนสูงกว่าสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น
ไมเ่กนิ 1 ปี เช่น เงนิกูเ้บิกเกนิบัญชี และประเภทเงนิกูร้ะยะยาวไมเ่กนิ
10 ปี ให้กูไ้ดต้ามความจำาเป็นและความสามารถในการชำาระคนื วงเงิน
กู้เกินกว่ารายละ 200,000 บาทข้ึนไป แต่ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท ระยะ
เวลาผ่อนชำาระคืนไม่เกิน 10 ปี สามารถใช้บุคคล หลักทรัพย์ และ
บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำาประกันได้

Credit for Happy People is a financial product designed 
especially for small business entrepreneurs, such as selling, 
providing service and manufacturing business. The aim of 
this loan is to use as revolving funds in operating business. 
The loan limit is between 10,000 Baht to 200,000 Baht, 
with repayment period of 10 years. This loan can be used 
for Individual securities or Small Business Credit Guarantee 
Corporation (SBCG) can be used to guarantee this loan as 
insurance. Repayment of principal and interest installments 
will be monthly repayment which is no less than 3 years 
(36 installments) and not exceeding 10 years (120 installments) 
with fair interest rates which is lower than off-system interest 
rate. Small Business Credit Guarantee Corporation (SBCG) 
can be used to guarantee this loan as insurance. GSB will 
pay the guarantee fee to the borrower since the second 
years onwards until the end of the contract (government will 
pay the fee for first year).

Credit for Savings Delight is a financial product designed for 
small business entrepreneurs, such as selling, providing service 
and manufacturing business or people with regular income as 
employees of government agencies, state enterprises or 
private companies with salary or those who are self-employed 
and have an intention to do own small business with savings 
regularly. The aim of this loan is to use for necessary expense 
for their survival and pay other debts. The loan is approved 
according to their ability to repay. The loan could not be 
exceeding 200,000 Baht.

Credit for Local Business is a financial product designed 
especially for entrepreneurs who need funds to operate their 
business to get profit, such as industrial, commercial and 
service businesses. They would require loan that exceed 
People’s Bank Project loan limit. The aim of this loan is to 
use as short-term revolving funds not exceeding one year, 
such as overdrafts and long-term loans of up to 10 years 
according to the need and ability to repay. The loan limit 
is between 200,000 Baht to 1 Million Baht, with repayment 
period of 10 years. Individual securities or Small Business 
Credit Guarantee Corporation (SBCG) can be used to guarantee 
this loan as insurance.

1. สินเชื่อประชาชนสุขใจ
Credit for Happy People

2. สินเชื่อออมสุขใจ
Credit for Savings Delight

2. สินเชื่อธุรกิจห้องแถว
Credit for Local Business
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เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำาหรับผู้มีรายได้ประจำา เช่น กลุ่มลูกจ้าง 
พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้
น้อย ซึ่งหน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือน
หรอืเงนิอันพึงไดแ้ละเกบ็รวบรวมเงนิชำาระหนีค้า่งวดของผูกู้ใ้นสังกัด
ของหน่วยงานนำาส่งธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ที่จำาเป็นต่อการดำารงชีพ หรือชำาระหนี้สินอื่นๆ ให้กู้ตามความจำาเปน็
และความสามารถในการชำาระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ผ่อน
ชำาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ระยะเวลาชำาระคืน
ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด) ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ กรณีหน่วยงาน
รวบรวมนำาสง่ชำาระหนีเ้ป็นงวดรายเดอืน ธนาคารจะจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจและเอกชนร้อยละ 1 ของเงินต้น
ที่นำาส่งธนาคาร 

เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำาหรับลูกค้าสินเช่ือประเภทใดประเภทหน่ึง
ของธนาคารออมสิน และมีประวัติการชำาระหนี้ดีมาแล้วไม่น้อยกว่า 
12 เดือน ท้ังน้ี ผู้ขอกู้ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเช่ือโครงการพัฒนาชีวิตครู 
โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค., ช.พ.ส. และโครงการเก้ือกูลผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา และไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหน้ี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินฉุกเฉินในการแก้ไขปัญหา และบรรเทา
ความเดือดร้อนในการดำารงชีพ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษา
พยาบาลบุคคลในครอบครัว ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุ 
เป็นต้น โดยให้กู้ได้ตามความจำาเป็นและความสามารถในการชำาระคืน 
แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินกู้เดิม ให้กู้ขั้นต่ำา 15,000 บาทและ
ไม่เกิน 40,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำาระคืนไม่เกิน 5 ป ี(60 งวด) 
ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ 

Credits for Regular Income Delight is a financial product 
designed for people with regular income, such as the group 
of workers, government officials, employees of private 
companies and state enterprises who have low income, 
which the organization will be coordinating of payroll or payment 
deduction and collect for the repayment to be submitted to 
the Bank. Repayment of principal and interest will be as 
monthly installments. The repayment period will not be 
exceeding 8 years (96 installments). This loan does not 
require collateral. In case the organization submits the debt 
in monthly installments, the bank will pay remuneration to 
government agencies, state enterprises and private agencies 
for 1 percent of the principal submitted to the Bank.

It is a financial product for a certain type of credit customer 
of GSB who has good payment history continuously for at 
least 12 months. The borrowers must not be the borrower of 
Credits for Development of Quality of Life of Teachers in the 
Public Sector, Welfare loan Ch.p.c., Ch.p.s. and complementary 
professional education project as well as no debt restructuring. 
The aim of this loan is to use as emergency funds to solve 
the trouble of living, such as children’s tuition, medical 
expenses, family emergency expenses due to accident. The 
loan is approved according to their ability to repay but not 
more than 20 percent of the original loan. The loan limit is 
between 15,000 Baht to 40,000 Baht. Repayment period will 
not be exceeding 5 years (60 installments). The loan does 
not require collateral.

3. สินเชื่อรายได้ประจำาสุขใจ
Credits for Regular Income Delight

4. สินเชื่อคืนความสุข
Credits for Returning Happiness
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ยอดอนุมัติปี 2558
Approvals 2015

สินเชื่อคงเหลือ
Credit Balance

จำานวนราย
Person

จำานวนราย
Person

จำานวนเงิน
Amount

จำานวนเงิน
Amount

นโยบาย/โครงการ
Policy/Project

รวม
Total

1.

2.

3.

4.

สินเชื่อประชาชนสุขใจ
Credit for Happy People

สินเชื่อออมสุขใจ
Credit for Savings Delight

สินเชื่อรายได้ประจำาสุขใจ
Credit for Regular Income Delight

สินเชื่อคืนความสุขใจ
Credit for Returning Happiness

32,885

558

47,808

21,230

102,481

2,994.92

35.04

5,265.19

605.33

8,900.48

32,617

545

47,015

19,661

99,838

2,827.39

31.77

47,808

537.99

8,414.59

ในช่วงท่ีสภาวะเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในช่วงชะลอตัวทำาให้
รัฐบาลได้เร่งออกมาตรการต่างๆ เพ่ือกระตุ้นหลากหลายรูปแบบ โดย
มาตรการช่วยเหลือในส่วนของภาคประชาชน ธนาคารออมสิน ได้มี
ส่วนร่วมสำาคัญในการผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ
สำาคัญท่ีธนาคารออมสินได้ดำาเนินการอย่างต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา
กว่า 15 ปี คือ โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีได้ผลักดันเงินกองทุนน้ีภายใต้มาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ด้วยการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านเกรด A และ
เกรด B ได้รับเงินหมุนเวียนเพ่ิมเติมอีกหมู่บ้านละไม่เกิน 1 ล้านบาท
ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน อัตราดอกเบี้ยต่ำา แต่ต้องนำาเม็ดเงินไปใช้
อย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย มีแผนงานโครงการชัดเจน ตรวจสอบได้
ซึ่งจะทำาให้กองทุนหมู่บ้านในระดับนี้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
ข้อมูลสรุปสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนช่วงระหว่างเดือน
มกราคม-สิงหาคม 2558 ธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อจำานวนกว่า 
200,000 ราย คิดเป็นเงิน 19,534.63 ล้านบาท ยอดสินเช่ือคงเหลือ 
(ณ 31 สิงหาคม 2558) อยู่ที่ 970,412 ราย คิดเป็นเงิน 68,205 
ล้านบาท โดยท่ีตลอด 14 ปี โครงการน้ีสามารถทำาให้ประชาชนใน
ระดับผู้มีรายได้น้อยได้รับเงินกู้ในโครงการนี้เพื่อไปประกอบอาชีพ 
หารายได้เพิ่มได้แล้วรวมจำานวนทั้งสิ้นถึง 4,130,760 ราย คดิเป็น
เม็ดเงินจำานวน 235,722 ล้านบาท

During the economic situation of the country is in recession, 
the government has accelerated the measures to stimulate 
the economy in various forms. In terms of the public sector, 
GSB has joined in contributing through many projects 
for over 15 years. Village and Urban Community Fund 
in accordance with the government’s policy have driven 
funds under this measure to enhance the living of village. 
The village which has effective administration has been 
selected as an A and B. Then they have received revolving 
money not exceeding 1 Million Baht per village under low 
interest rate. The village should have clear project planning how 
to use all money worth the value. It makes the village funds on 
this scale are much stronger. People’s Bank Loan Summary 
during January-August 2015, GSB has approved loans 
over 200,000 cases totaling 19,534.63 Million Baht, with 
total loan balances (as of August 31, 2015) at 970,412 
cases, totaling 68,205 Million Baht. For the past 14 years, 
this project has made people who have low income to get 
the loan to make a living totaling 4,130,760 cases valued 
as 235,722 Million Baht.

มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน
Measures to Promote the Well-being of the Village

หน่วยเงิน : ล้านบาท
unit : Million Baht

ที่มา : ระบบงาน  Cognos
Source: The Cognos performance system

ผลการดำาเนินงาน   
Operating Performance



112ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น ร า ย ง า น ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น

ป ร ะ จํ า ปี  2 5 5 8

ในปี 2558 ธนาคารออมสิน 
อนุมัติสินเชื่อสำาหรับส่งเสริม
ความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน
In 2015, GSB’s approval to 
enhance the well-being of 
the village

โดยตลอด 14 ปี
ประชาชนได้รับเงินกู้
ในโครงการนี้ไปประกอบอาชีพ 
หารายได้เพิ่มได้
In the past 14 years, people 
get loans from this project 
to make a living

ราย (Persons)

ราย (Persons) ล้านบาท (Million Baht)

อนุมัติ
Approved

ประชาชนที่ได้รับสินเชื่อทั้งหมด
People who get the loans

รวมจำานวนเงินทั้งสิ้น
Total Amount

จำานวนเงิน
Valued at

ล้านบาท (Million Baht)
200,000

4,130,760 235,722

19,534.63

ผลการดำาเนินงาน : มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน
Operating Performance: Measures to Promote the Well-being of the Village

ธนาคารออมสินลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเช่ือ
ดอกเบ้ียต่ำาเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เป็น
ความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 
และธนาคารพาณิชย์ โดยธนาคารออมสินจะให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำา 
(Soft Loan) แก่สถาบันการเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินให้สินเช่ือ
ผ่อนปรนอัตราดอกเบี้ยต่ำาพิเศษแก่ผู้ประกอบการ SMEs สำาหรับ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำานวน 100,000 ล้านบาท ตามมาตรการ
การเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ระยะเร่งด่วน เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

GSB signed MOU with the project of low-interest loans to be 
the revolving money for SMEs. It is collaboration between 
GSB, financial institutions of the state and commercial banks. 
GSB will provide Soft Loan to financial institutions in order to 
let the institution to give financial loan with concessional 
ultra-low interest rates for the SMEs to use as revolving 
money for 100,000 Million Baht, according to the measure of 
urgent financial assistance for SMEs to access to capital loan.

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำาให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs
The Low-interest Loans to SMEs Entrepreneurs
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โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำา (Soft Loan) ระยะที่ 2 เพื่อเป็นเงินทุน 
หมุนเวียนให้ผู้ประกอบการ SMEs วงเงิน 50,000 ล้านบาท ระหว่าง
ธนาคารออมสิน สถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารพาณิชย์รวม 
20 แห่ง โดยมีเง่ือนไขเพ่ิมเติม จำากัดวงเงินสินเช่ือต่อรายไม่เกิน 10 
ล้านบาท คงอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้า
โครงการประมาณ 5,000-10,000 รายกระจายทั่วประเทศ ใน
ส่วนของโครงการร่วมทุนกับธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสินจะร่วม
ลงนามร่วมทุนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วงเงิน 100 
ล้านบาท เพื่อกระจายการร่วมลงทุนในรูปแบบ Venture Capital ซึ่ง
เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนากลุ่ม SMEs ท่ีมีศักยภาพให้ยกระดับ
เข้าสู่ตลาดทุน ทั้งนี้ 6 องค์กรพันธมิตรประกอบด้วยสำานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (สนช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กรรมการพัฒนาชุมชน (พช.) และ
บรษัิท ไปรษณย์ีไทย จำากดั (ปณท.) ซ่ึงท้ัง 6 องคก์รนีจ้ะชว่ยคดักรอง
ผูป้ระกอบการกลุม่ดงักลา่วเข้ามาเข้ารว่มในโครงการ จุดประสงค์ของ
โครงการคือเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนเอสเอ็มอีและรายย่อยในกลุ่ม
ท่ีเริ่มก่อตั้งธุรกิจหรือท่ีมีนวัตกรรม มีโอกาสที่จะเติบโต แต่ขาด
แหล่งเงินทุนในการดำาเนินธุรกิจและไม่มีระบบท่ีจะเข้ามาสนับสนุน 
ให้ได้รับความช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนอย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบัน
ธนาคารออมสินได้เข้าไปร่วมลงทุนกับธุรกิจในลักษณะ Venture 
Capital อยู่ใน 2 กองทุน คือ กองทุน SME Opportunity Fund 
ซึ่งมีผลตอบแทนสูงเฉลี่ย 300-400% และ กองทุน Aureos ซึ่งมี
ผลตอบแทนเฉลี่ย 30%

Soft Loan Project phase two to provide revolving money for 
SMEs amount of 50,000 Million Baht. It is the cooperation 
between GSB, financial institutions of the state and commercial 
banks for 20 places. This time the project has additional 
conditions to limit credit not to exceed 10 Million Baht and 
fixed interest rate of 4 percent. It is expected to have 
entrepreneurs to join the project around 5,000-10,000 
people across the country. In the joint project with SMEs, 
GSB will sign a joint venture with Stock Exchange of Thailand 
with amount 100 Million Baht to diversify the investment 
in Venture Capital, which is the starting point for the 
development of SMEs that has the potential to enhance 
access to capital markets. The 6 partners include the Office 
of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP), 
Office of Science and Technology (NSTDA), National Innovation 
Agency (Public Organization) (NIA), Thailand Institute 
of Scientific and Technological Research (MR), Committee of 
Community Development (Community Development Department) 
and Thailand Post Co. (PO). The six organizations will enable 
screening of such groups to participate in the project. The purpose 
of the project is to help and support SMEs in the establishment 
of business that are innovative and have a chance to grow but 
lack of funds. Currently, GSB has entered into a joint venture 
business in Venture Capital. There are 2 funds: SME Opportunity 
Fund, which has a high return on average 300-400% and 
Aureos Fund, which has an average return of 30%.

Venture Capital มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กันยายน 2558
Venture Capital Measures to Support SMEs according to the Cabinet on September 8, 2015

โครงการน้ีถือเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการท่ีมีนวัตกรรม มีโอกาสเติบโต และมีโอกาสส่งออก 
ถือเป็นการส่งเสริมประเทศไทยซึ่งถือเป็นประเทศกำาลังพัฒนา ในการเพิ่มอัตราการส่งออก 
การพัฒนาเช่นน้ีถือเป็นการบรรลุเป้าหมายต่อการสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับสากล ช่วยให้ระบบการค้าเสมอภาค

This project supports entrepreneurs who have innovation and opportunities to grow their 
business in terms of exporting. This helps promote the country to develop and increase 
export rate. The development is considered to achieve the goals of the partnership 
cooperation internationally providing equitable trading system.

Venture Capital มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กันยายน 2558
Venture Capital Measures to Support SMEs according to the Cabinet 
on September 8, 2015
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ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสบปัญหา
หนี้สิน พิจารณาการปล่อยกู้สินเชื่อใหม่ เพื่อนำาไปใช้หนี้เดิม หรือ 
รีไฟแนนซ์หนี้ก้อนเดิมท่ีมีอยู่ โดยปรับลดอัตราดอกเบ้ียลงจากเดิม
ที่มีอัตราดอกเบี้ย 5-6% เหลือ 4% พร้อมปรับวงเงินการผ่อนชำาระ
ต่องวดให้ลดลง ทั้งนี้ เพื่อลดการผ่อนชำาระต่องวดให้เบาขึ้น โดย
คาดว่าโครงการดังกล่าวหากแก้ไขจะช่วยบรรเทาปัญหาหนี้สินครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้จำานวน 283,000 ราย และสามารถ
ลดภาระหนี้ได้เฉลี่ยรายละ 300,000-600,000 บาท ทำาให้ลดภาระ
การผ่อนชำาระหนี้เดิมลง 2,000-4,000 บาทต่อเดือน 

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรายย่อยจนถึงระดับ SMEs ท่ีได้
รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ภาระหนี้ครัวเรือน ราคาพืชผล
การเกษตรตกต่ำา ภยัธรรมชาต ิการจดัระเบียบทีท่ำากนิ รวมท้ังลกูคา้
ท่ีไดร้บัผลกระทบดา้นการสง่ออก ทำาให้รายไดล้ดลง ดว้ยการพกัชำาระ
เงินต้น จ่ายเพียงดอกเบี้ยนานสูงสุดถึง 2 ปี บรรเทาความทุกข์ร้อน
ให้ลูกค้า เพื่อให้การดำาเนินชีวิตผ่อนคลายและไม่ตึงเครียดมากนัก 
อีกท้ังยังเป็นการสรา้งกำาลงัใจตอ่การดำารงชีพ เพือ่หารายไดเ้พิม่เตมิ
และลดรายจ่ายที่ไม่จำาเป็นต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อลูกค้าและ
โดยภาพรวมของระบบเศรษฐกิจในประเทศ 

ธนาคารออมสิน สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ
(สทบ.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
รว่มกนัจดัข้ึน เพ่ือตอบรบันโยบายรฐัในการรว่มสรา้งความแข็งแกรง่
ให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากและการพ่ึงพาตนเองของชุมชน ด้วย
การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยภายในท้องถิ่น 
ตลอดจนการเสริมความรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านการลงทุน การ
บริหารธุรกิจชุมชน และการสร้างงาน สร้างอาชีพ อันนำาไปสู่ความ
ยั่งยืนในอนาคต เพื่อช่วยเหลือกลุ่มฐานรากกู้เงินกองทุน มีช่องทาง
กระจายสินค้าท่ัวประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ ซ่ึงจะเป็นลักษณะของ
การจัดแบบเคลื่อนท่ีเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าของแต่ละชุมชน
ประกอบด้วย

1. กิจกรรมออกร้านจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ราคาย่อมเยา
2. กิจกรรมเสริมความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการลงทุน 
  และเกิดอาชีพใหม่ 
3. การบริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำาจากสถาบันการเงิน 
  พร้อมให้คำาปรึกษา

To help teachers and educational personnel who have debt 
problems to have new credit to pay the debt or refinance the 
existing debt by lowering interest rates from 5-6% to 4% and 
adjusting the amount of each payment to be lower. It is 
expected that the project would help ease the debt problem 
of the 283,000 people and can reduce the average debt 
burden 300,000-600,000 Baht per person. It also reduces 
the burden 2,000-4,000 Baht per month.

Measures to help retail customers up to the SMEs who have 
been affected by the economy, household debt, lower prices 
of agricultural produce, natural disaster, organizing arable 
including customers who have affected from the exports, 
the suspension of principal payments is applied and let 
the customers pay only the interest for up to 2 years. The 
project helps relieve customers’ stress not to have much 
tension. It also encourages earning more money and reducing 
unnecessary expenses. This will benefit both customers and 
the overall economy of the country.

GSB, Department of Housing and Urban Community of Nations, 
the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 
(BAAC) jointly held in response to government policy to 
build a strong foundation for the economy and self-reliance 
of the community. The project is promoting and encouraging 
local spending as well as knowledge sharing in the society 
to develop the investment, community management and 
create profession opportunity which is leading to a sustainable 
future. It also helps support funding with distribution channels 
throughout the country. The activities are held to exchange 
products between communities.

1. Selling products under reasonable price.
2. Knowledge enhancement to develop the investment and 
  create new career.
3. The low-interest loans from financial institutions.

มาตรการ “แก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา”
Measures “To Solve Debt Problem for Teachers and Educational Personnel”

มาตรการ “บรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าธนาคาร” (พักชำาระหนี้)
Measures “To Ease the Bank’s Customers” (Moratorium)

โครงการ “ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน”
The Project “Public Market for the Community”
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โครงการน้ีจัดข้ึนเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากและการพ่ึงพาตนเอง
ของชุมชน ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในท้องถ่ินน้ัน ถือเป็นการลดความเหล่ือมล้ำา
ภายในประเทศ นอกจากน้ัน ยังเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพภายในชุมชนอีกด้วย

This project aims to strengthen the economic foundations and self-reliance of com-
munities by encouraging local spending. It helps reduce domestic inequality. It also 
creates jobs within the community.

โครงการ “ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน”
The Project “Public Market for the Community”

ธนาคารออมสินปล่อยเงินกู้ภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐ จำานวน 
17,500 ล้านบาท ให้กับกองทุนจำานวน 22,000 กองทุน บุคคลที่
ได้รับเงินจำานวน 1,100,000 คน สามารถช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
รายย่อย คนทั่วไปที่ต้องการมีอาชีพที่เป็นกลุ่มฐานรากได้ถึง 4-5 
ล้านคนทั่วประเทศ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือนส่วน
ของโครงการตลาดประชารัฐชุมชน ธนาคารก็จะลงพื้นที่ไปให้
คำาปรึกษาเพ่ือขยายกิจการและให้บริการด้านวงเงินสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำา
ไปพร้อมกันทั่วประเทศ

GSB provides the loan under the strategic citizens of the 
state of 17,500 Million Baht. It is funded to 22,000 cases. 
The individuals who received funds are amounting to 1.1 
million people. It helps SME entrepreneurs and general people 
who want to pursue a career up to 4-5 million people across 
the country with the interest rate of 0.75% per month. In terms 
of state community market, the Banks will also go on site to 
give advice to provide credit facilities with low interest nationwide.
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โครงการน้ีเป็นมาตรการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง โครงการน้ีทำาให้
ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงท่ีอยู่อาศัยท่ีปลอดภัยและเหมาะสมเพ่ิมมากข้ึน

This project was undertaken Mortgage assistance to people with low and moderate 
income. People could have access to safe and affordable housing.

โครงการสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อประชาชน
The Project “Home Loans for People”

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เชิญผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์  สถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่  ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และบมจ.ธนาคารกรุงไทย 
กำาหนดมาตรการส่งเสริมการให้สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย
และปานกลาง ธนาคารออมสิน เสนอ “โครงการสินเชื่อบ้านออมสนิ
เพ่ือประชาชน” สำาหรับผู้มีรายได้น้อยจนถึงระดับปานกลาง ซ่ึงมีวงเงิน
สนับสนุนในเบ้ืองต้นจำานวน 10,000 ล้านบาท สำาหรับผู้มีสิทธิ์เข้า
โครงการจะต้องมีรายได้สุทธิไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ต้องการ
ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดคอนโดมีเนียม ธนาคารฯ ให้กู ้
สูงสุดต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี โดยมี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปีที่ 1 ร้อยละ 3.5 ต่อปี ปีที่ 2 ร้อยละ 4.25 
ต่อปี และปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR-1 ต่อปี 

According to the government’s policies to stimulate economy 
in the property sector, the Minister of Finance has invited 
entrepreneurs in real estate and financial institutions, 
including Government Housing Bank, GSB and Krung Thai 
Bank Public Company Limited to set measures in promoting 
housing loans to low-income people. GSB offers “Home 
Loans for People” to the public. The initial amount to support 
is 10,000 Million Baht. The project will be eligible for people 
who have income up to 30,000 Baht per month and want 
to buy land and house, apartments or condominiums. The 
Bank provides loans up to a maximum of 3 Million Baht per 
case with the period up to 30 years. The interest rate for the 
first year is 3.5%, the second year is 4.25% and the third 
onwards, the MRR-1.

โครงการ “สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อประชาชน” 
The Project “Home Loans for People”

โครงการ “สินเชื่อบ้านออมสิน
เพื่อประชาชน” สำาหรับผู้มี
รายได้น้อยจนถึงปานกลาง
The Project “Home Loans 
for People” was undertaken 
mortgage assistance to 
people with low and 
moderate income.

ล้านบาท (Million Baht) ล้านบาท (Million Baht)

ให้กู้สูงสุดไม่เกินรายละ
Maximum loan amount

มีวงเงินเบื้องต้นจำานวน
The initial supportive money

310,000
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ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมผ่านโครงการสลากเพื่อสังคม (Social 
Lottery) ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ออกสลากออมทรัพย์ธนาคารละ 1,000 ล้านบาท วงเงิน
รวม 2,000 ล้านบาท เพื่อนำามาเป็นสินเชื่อสำาหรับกิจการเพื่อ
สังคมและวิสาหกิจชุมชน คิดอัตราดอกเบ้ีย 5-7% ต่อปี ท้ังน้ี ธ.ก.ส. 
ยังได้ออกมาตรการสร้างระบบรับรองคุณสมบัติกิจการเพือ่สงัคม 
ให้นิติบุคคลสามารถลงทะเบียนและขอใบรับรองได้จากสำานักงาน
สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) เช่น

1. เกษตรอินทรีย์ การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์
  ระบบตลาดอินทรีย์ที่เป็นธรรม
2. พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด 
3. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
4. ระบบบริการสาธารณะของท้องถิ่น เป็นต้น 

The credit to promote social enterprise through the Social 
Lottery in accordance with government policy is supported 
by GSB and the Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives (BAAC) to launch savings lottery of each 
bank for amount 1,000 Million Baht totaling 2,000 Million Baht 
in order to use for social affairs and community enterprise. 
The loan interest rate is of 5-7%. BAAC launches measures 
to certify social enterprise activities. And individuals can 
register and request a certificate from the National Social 
Enterprise Office (SVG). 

1. Organic farming, production and processing of organic 
  products, organic market
2. Renewable or clean energy
3. Eco-tourism and culture
4. The system of local public services

สินเช่ือกิจการเพ่ือสังคมร่วมกับสำานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ (สกส.) 
Credit for Social Affairs in Collaboration with the National Social Enterprise Office (SVG)

โครงการให้การสนับสนุนนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อกิจการเพ่ือสังคม ซ่ึงเป็นส่วนส่งเสริม
ความย่ังยืนทางอุตสาหกรรม
The project supports innovations that benefit the social enterprise. This is the most 
sustainable way to promote the industry.

เพื่อให้กิจการที่ได้รับการรับรองสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร
ทั้งสองแห่งได้ โดยปัจจุบันมีรายชื่อกิจการเพื่อสังคมในระบบฐาน
ข้อมูลทั้งสิ้น 480 กิจการ เชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
กิจการเพื่อสังคมระยะเริ่มต้นที่มีศักยภาพ 100 กิจการ ครอบคลุม
เครือข่ายชุมชนผู้ได้รับประโยชน์กว่า 10,000 คน อีกทั้งวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อสังคม 1,000 กิจการ ครอบคลุมเครือข่ายชุมชนผู้ได้
รับประโยชน์กว่า 50,000 ครัวเรือน เพราะช่วยให้วิสาหกิจชุมชน
เป็นเครือ่งมอืสำาคญัในการแกไ้ขปัญหาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เข้าถงึ
แหลง่เงนิทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำา กู้สามารถคืนได้ตามกำาหนด ธนาคาร
คืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้ผู้กู้ 1% ต่อปี สลากเพื่อสังคม เปิดโอกาสให้
ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ได้รับ
ผลตอบแทนที่ดี และสิ่งสำาคัญที่เหนือกว่าดอกเบี้ยและเงินรางวัล
คือได้สังคมที่น่าอยู่และยั่งยืนขึ้น ได้รับบริการที่ดีจากความตั้งใจดีๆ 
ได้เป็นพลังขับเคลื่อนช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

Business that got certified will be able to apply for loans at 
the 2 banks. Currently, the list of social affairs in the database 
is of 480 entities. It is believed that the project would be 
beneficial to social affairs that have potential of 100 businesses, 
including community network for more than 10,000 persons, 
1,000 social community enterprises covering more than 
50,000 households who receive benefit. Community enterprise 
is a key tool to ease social and environmental issues. The 
borrowers could access the fund with low interest rates and 
the borrowers can pay back as scheduled. The Bank then 
returns the interest to borrowers 1% per year. Social Lottery 
brings opportunities for public to participate in the promotion 
of social affairs. Getting good returns is not as important 
as having livable and sustainable society as well as having 
good intentions as a driving force to help solve environmental 
problems.

ครัวเรือน (Households)

ปัจจุบันโครงการนี้มีกิจการเพื่อสังคมในระบบทั้งสิ้น 
480 กิจการ เชื่อว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนกว่า 
Now the project has total 480 social activities. 
It is believed that this project would benefit 
the community.

50,000
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ธนาคารออมสิน 

ออมสังคม สู่ความยั่งยืน
GSB Savings for Social Sustainability
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ออมสังคม
Savings Society

ตลอดปี 2558 ธนาคารออมสินดำาเนินตามแนวทางการพัฒนาสังคม 
เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ ลดความ
เหลือ่มล้ำาทางสงัคมผ่านการให้บรกิารทางการเงนิ ซ่ึงมีผลการทำางาน
ที่สำาคัญดังนี้ 

Throughout the year 2015, GSB operated the business 
according to the guidelines of social development to 
improve the lives of people at all levels. The Bank 
reduced social inequality through the provision of 
financial services as follows:

1. การพัฒนาและนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี
    Development of Products and Services to Create Better Society

ธนาคารตระหนักถึงความสำาคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน
เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน 
นิสิต และนักศึกษา จึงเกิดเป็นโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาภายใต้
ช่ือ “โครงการเงนิออมเพือ่นอ้ง” เปิดโอกาสให้ลกูคา้ของธนาคารไดม้ ี
ส่วนร่วมในการดูแลสังคม จากการสมัครบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต 
ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 โดยธนาคารจะ
นำารายได้ 10 บาท จากค่าธรรมเนียมบัตรท่ีลูกค้าจ่ายมาร่วมสมทบเป็น
ทุนการศึกษาให้เปล่าไม่มีภาระผูกพันกับธนาคาร มอบให้กับเยาวชน
ท่ีมีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ใน 77 จังหวัดท่ัวประเทศ เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนให้ได้รับโอกาส
ในการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และช่วยแบ่งเบาภาระ
ทางการเงินบางส่วนของครอบครัว

สำาหรับปี 2558 มีลูกค้าสมัครบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต กว่า 1.79 
ล้านใบ ซึ่งสามารถนำาไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กและ
เยาวชน ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศจำานวนทั้งสิ้น 17,910 ทุน

The Bank recognizes the importance of education 
and youth development as well as recognizes the 
importance of providing educational opportunities 
to students, therefore, the project was created to 
offer educational fund under the name “Savings for 
Children.” It is to encourage the Bank’s customers 
to have the opportunity to participate in social care 
by applying Visa debit card during January 1, 2015 
to March 31, 2016. The Bank will collect 10 Baht 
from fees that customers pay to join scholarship 
granting to students with no obligation to the bank. 
The scholarship will be given to young people who 
have good grades and behavior from 77 provinces 
nationwide. This is to encourage and promote 
educational opportunities for youth to study in the 
curriculum of compulsory education. It also helps 
ease some of the financial burden of the family.

For the year 2015, customers applied for Visa debit 
card for more than 1.79 million cards. The fund 
could be allocated as scholarships to children and 
youth in the country as total of 17,910 scholarships.

โครงการ “เงินออมเพื่อน้อง” ดอกไม้บาน สร้างอนาคตให้ลูกหลานท่าน
The Project “Savings for Children” Blooming Flowers Create Future for Your Children

“เชื่อมโยงกิจกรรม CSR เข้ากับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างลูกค้ากับธนาคารในการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน” 

“CSR activities linked to the financial products of the GSB to create engagement
between customers in the development of sustainable societies”
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VISA

ในปี 2558
มีลูกค้าสมัครบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต
In the year 2015
Customers applying Visa debit card for

ร่วมสมัคร
บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต
1 ใบ ธนาคารออมสิน
จะนำารายได้ 10 บาท
สมทบเป็นทุนการศึกษา
ให้เปล่าแก่เยาวชน
Applying 1 Visa Debit Card, 
GSB will give 10 Baht to 
scholarship granting for 
youth without obligations.

จำานวน
Amount

ซึ่งนำาไปเป็นทุนการศึกษารวม
Which led to a scholarship for

1.79

17,910

ล้านใบ (Cards)

ทุน (Funds)

ผลการดำาเนินงาน : โครงการ “เงินออมเพื่อน้อง”
Operating Performance: “Savings for Children”
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ผลติภณัฑเ์งนิฝากประเภทใหม ่เงนิฝากเผือ่เรยีก “ออมเงนิออมธรรม” 
เป็นเงนิฝากเผือ่เรยีกท่ีธนาคารเปิดรบัฝากเพือ่สง่เสรมิและสนบัสนนุ
ให้ประชาชนประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดม่ันในหลักคำาสอน
ของพระพุทธศาสนา ได้รับการอนุเคราะห์จากอาจารย์เฉลิมชัย 
โฆษิตพิพัฒน์ในการวาดภาพเพื่อทำาเป็นหน้าปกสมุดและหน้าบัตร 
ออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
(ว.วชิรเมธี) ให้คำาสอนเพ่ือพิมพ์บนปกสมุดด้านนอกและหน้าสมุด
ด้านใน โดยมีเงื่อนไขพิเศษคือผู้ฝากต้องลงนามให้คำาปฏิญาณว่า 
จะประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีวินัย ห่างไกลจากอบายมุข 
รู้จักหา รู้จักออม รู้จักคบคนดี รู้จักใช้เงินอย่างมีเหตุผล ในเอกสาร
เงื่อนไขการใช้บริการบัญชีเงินฝาก

ธนาคารออมสินต้องการให้ประชาชนที่ทำาธุรกรรมกับธนาคาร
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในสหพันธ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล จึงจัดกิจกรรมขึ้นวันที่ 25 เมษายน 
พ.ศ. 2558 โดยผู้ท่ีฝากเงินประเภทประจำา 3 เดือนท่ีได้รับอัตรา
ดอกเบ้ียตามประกาศธนาคาร ธนาคารจะบวกเงนิสมทบเพิม่ในอตัรา
ร้อยละ 0.30 ต่อปี และนำาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ 
ผูส้มคัรใช้บัตรอิเลก็ทรอนกิสทุ์กประเภท ธนาคารจะมอบเงนิ 10 บาท
ต่อบัตร เพ่ือไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีระยะเวลาดำาเนินโครงการ 
ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2558 โดยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ มียอด
เงนิฝากประจำา 3 เดอืนจำานวนรวม 10,072,260,507 บาท ซ่ึงธนาคาร
ได้บวกเงินสมทบเพ่ิมให้กับทุกยอดเงินฝาก คิดเป็นเงิน 7,554,195 บาท
และมผีูส้มคัรใช้บัตรอิเลก็ทรอนกิสทุ์กประเภทจำานวน 135,893 บัตร 
ธนาคารมอบเงินสมทบคิดเป็นเงิน 1,358,930 บาท รวมเป็นเงิน
สมทบบริจาคให้กับผู้ประสบภัยทั้งสิ้น 8,913,125 บาท

New types of deposit products “Save Money, Save Dhama” 
is a savings deposit account opened to promote and encourage 
people to behave in good moral adherence to the tenets of 
Buddhism. With Courtesy of Chalermchai Kositpipat in a drawing 
for a passbook cover and card as well as W.Vajiramedhi 
and to give words printed on the book cover. The special 
conditions of the deposit required to sign a pledge that it 
would act as a great moral discipline away from vices.

GSB would like the public to get involved in helping earthquake 
victims in Nepal. The event was held on 25 April 2015 by 
the deposit of 3 months and gain interest rates announced 
by the Bank. Then the Banks would contribute to increase at a 
rate of 0.30 percent per year in order to help the victims. 
Applicants using electronic cards of all types, the Bank will pay 
10 Baht to the fund to help the victims. The duration of the project 
was from 1-31 May 2015. Upon completion of the 3-month 
fixed deposit, donation amount totaling 10,072,260,507 Baht, 
which increased the Bank’s positive contribution to all deposits 
totaling 7,554,195 Baht. There were candidates of all kinds 
of electronic card for 135,893 card contributions. The bank’s 
contributions are totaling 1,358,930 Baht and donated to the 
victims of 8,913,125 Baht.

เงินฝากเผื่อเรียก “ออมเงิน ออมธรรม”
“Save Money, Save Dhama”

โครงการออมน้ำาใจช่วยภัยเนปาล
The Generous Savings for Nepal

โครงการ “ออมเงินออมธรรม” ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประพฤติตนเป็นคนดี
มีคุณธรรม ผ่านการออมเงิน พร้อมให้คำาปฏิญาณด้วยตนเอง ว่าจะประพฤติตนเป็น
คนดี ซึ่งเป็นการปลูกฝังจิตสำานึกอย่างหนึ่ง เพื่อให้สังคมสงบสุข

“Save Money, Save Dhama” encourages and supports individuals to behave 
morally and give pledge to behave as a good person. This is to raise good 
awareness to create social peace.
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บาท (Baht)

รวมจำานวนเงินสมทบ
บริจาคให้กับ
ผู้ประสบภัย 
Total
contributions 
donated to 
the victims

8,913,125

ธนาคารออมสินเห็นความสำาคัญในการเพ่ิมโอกาสให้นักเรียน
นักศึกษาที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน มีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มุ่งเน้นความมีนำ้าใจนักกฬีา 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี อันเป็นสิ่งสำาคัญที่จะนำาไปใช้ในการ
ดำาเนนิชีวิตและเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อสังคม
อีกท้ังยงัเพิม่ทักษะและประสบการณก์ารทำางานเป็นทีม ตลอดจนเป็น
บันไดไปสู่โครงการช้างเผือกของมหาวิทยาลัยต่างๆ จนเป็นนักกีฬา
ระดับชาติต่อไป

กีฬาธนาคารโรงเรียนเป็นกิจกรรมสร้างโอกาสให้แก่เด็กนักเรยีน
ไม่น้อยกว่า 2 ล้านคนท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนเครือข่ายสมาชิกธนาคาร
โรงเรียน ธนาคารออมสิน จากทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่ง จะได้มี
โอกาสออกกำาลังกายทำาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ได้เสริมทักษะ
พัฒนาสรรีะควบคูก่บัการเพิม่ศกัยภาพดา้นการกฬีาในวยัท่ีเหมาะสม
กับอายุที่กำาลังเจริญเติบโต เสริมสร้างประสบการณ์กีฬาและเป็น
ช่องทางนำาไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับจังหวัด ไปสู่เกมระดับประเทศ 
จนถึงตัวแทนระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

ในปี 2558 จัดแข่ง 2 ประเภทชนิดกีฬาคือ ฟุตบอล (ชาย) รุ่นอายุ 
ไม่เกิน 18 ปี และวอลเลย์บอล (หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จัดการ
แข่งขันใน 12 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค มีนักเรียนเข้าร่วมท้ังสิ้น 
35,070 คน

GSB regards the significant increase in opportunities for 
students who are members of School Bank to be healthy. It is 
focused on the benefits that students could apply in everyday 
life as a valuable resource to society. It could enhance skills 
and experiences in working and may lead to the project white 
elephant of universities to become a national athlete.

School Bank Sport Project created an opportunity for the 
students at least 2 million people studying in the school 
network of over 1,000 schools nationwide will have the 
opportunity to exercise, have healthy body and learn extra 
skills. It enriches the experience of sports and opens a channel 
leading to the provincial level athletes or to represent the 
country at national and international level in the future.

In 2015, the two types of sports are football (men) aged over 
18 years and volleyball (women) aged over 18 years were held 
in 12 provinces nationwide. A total of 35,070 students joined 
the event.

โครงการกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน ปีที่ 7
School Bank, Sports Project - 7th Year

2. การส่งเสริมศักยภาพเยาวชน โครงการสานฝันเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ
    (ด้านดนตรี กีฬา และวิชาการ)
    Promoting Youth Potential Excellence (Music, Sports and Academic) 
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โครงการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน เป็นเวที 
ท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านดนตรี เพื่อก้าว 
ไปสูเ่วทีระดบัประเทศและนานาชาต ิจดัข้ึนเป็นประจำาทุกปีนบัตัง้แต ่
พ.ศ. 2552 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 7  

สำาหรับปี 2558 จัดการประกวดใน 2 ประเภทชนิดดนตรี ประกอบ
ด้วย Symphonic Band มีนักเรียนเข้าร่วม 1,490 คน และวงโยธวาทิต 
มีนักเรียนเข้าร่วม 9,620 คน 

School Bank Music Contest is a platform that allows young 
people to express their musical talent to go forward the 
national and international stage. The event was held annually 
and consecutively since 2009 until now as 7th year.

In the year 2015, 2 contests were organized; Symphonic 
Band which 1,490 students participated and a marching 
band which 9,620 students had joined.

โครงการดนตรีธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน ปีที่ 7
The School Bank Music Contest – 7th Year
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คน
Students

1,490

Symphonic Band
มีนักเรียนเขารวม 

Students participated
in Symphonic Band

In 2015, 2 types of sports were held:
football (men ) and volleyball (women)

ธนาคารออมสินสงเสริม
GSB supports

ดานดนตรี
Music

ดานวิชาการ
Academic

ดานกีฬา
Sports

โครงการสานฝนเยาวชนสูความเปนเลิศ

Promoting Youth Potential Excellence

ในป 2558 จัดแขงกีฬา 2 ประเภท
คือ ฟุตบอล (ชาย) และวอลเลยบอล (หญิง)  

มีนักเรียนเขารวม
กีฬาธนาคารโรงเรียนทั้งสิ้น

Students participated in
School Bank Sports Project

คน
Students35,070

คน
Students

9,620

วงโยธวาทิต
มีนักเรียนเขารวม 

Students participated
in the marching band

In 2015, musical contest was held for 2 genres
ในป 2558 จัดแขงดนตรี 2 ประเภท
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ธนาคารออมสินร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) จัดประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียน ภายใต้การประเมินและพัฒนาสู่ความ 
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational 
Development Evaluating Test (TEDET)) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ส่งเสริมการสร้างศักยภาพการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน
ครูและโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลใน
การศึกษาค้นคว้าในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยระบบ 
TEDET ซ่ึงเป็นคลังเนื้อหาและโจทย์ปัญหาจากสาธารณรัฐเกาหลี
โดยท่ัวถึงกัน ท้ังนักเรียนชนบทและในเมือง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กหรือใหญ่ เพ่ือนำาผลท่ีได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
คณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์และเตรยีมความพรอ้มในการยกระดบั
ผลการประเมินของ PISA ของประเทศให้สูงข้ึน โดยในปี 2558 
มีนักเรียนท่ีสมัครสอบทั้งสองวิชาจำานวน 154,321 คน และมี
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสองวิชาจำานวน 1,283 โรงเรียน

GSB together with the Institute for the Promotion of Teaching 
Science and Technology arranged the assessment and 
mathematical ability and science for students under Thailand 
Educational Development Evaluating Test (TEDET) in junior 
high school to promote capacity in learning math and science 
more effectively by allowing students, teachers and schools 
have access to resources in the study with TEDET system 
from Korea. The results have been interpreted and develop 
math and science teaching method to enhance the quality 
of learning to raise the PISA assessment of performance. In 
2015, the number of students who applied to both subjects 
was 154,321 persons and schools participating in both 
subjects were 1,283 schools.

โครงการการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
Thailand Educational Development Evaluating Test (TEDET)

คน (Persons) โรงเรียน (Schools)

มีนักเรียน
ที่สมัครสอบ
Students
Applying 

มีโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ
School
Participating 

154,321 1,283
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เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน มูลนิธิ 
ร่มฉัตร และสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบความสามารถทางภาษาไทย แบ่งออกเป็น 
4 ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นมัธยมศกึษา
ปีที่ 4-6 และผู้ได้ลำาดับที่ 1-10 ของแต่ละระดับจะได้รับคัดเลือก
ให้เข้าสูร่อบการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ซึ่งถือเป็นรอบชิงชนะเลศิ 
เพือ่ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยธนาคารออมสินมอบเงินสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันเป็นจำานวนเงิน 1,500,000 บาท

ในปี 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันจำานวน 3,524 คน 
มีผู้ได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัดรวม 100 คน

The project is a cooperation between GSB, Rom Chatr 
Foundation and the Office of Basic Education to allow students 
to have language proficiency test. It is divided into 4 levels: 
Pratom 1-3, Pratom 4-6, Mattayom 1-3 and Mattayom 4-6. 
The finalist of 1-10 will be selected to the crown jewel tournament 
to win a trophy from HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. 
GSB donated to the event amounting 1,500,000 Baht.

In the year 2015, there were 3,524 students have participated 
in the competition, the number of people who have won both 
national and provincial levels totaling 100 people.

สนับสนุนการจัดสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ประจำาปี 2558
Support Thai Contest of Crown Jewel, 
Royal Trophy of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s for 12th Year 2015

ในปี 2558 ธนาคารออมสิน
จัดการแข่งขันภาษาไทย
เพชรยอดมงกุฎ
In 2015, 
GSB hosted Thai 
Language Competition 
of Crown Jewel

บาท (Baht) คน (Persons)

สนับสนุนเงิน
รางวัลทั้งสิ้น
Total money 
to support

มีนักเรียนได้
รางวัลทั้งสิ้น
Total students 
who won 
the prize

1,500,000 100

ผลการดำาเนินงาน : โครงการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ
Operating Performance: Thai Language Competition of Crown Jewel
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ธนาคารออมสนิมอบเงนิสนบัสนนุโครงการฝกึฟตุบอลให้กบัเดก็และ
เยาวชน (Football for Kid) ของสมาคมนักฟุตบอลอาวุโสจำานวน 
250,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำาคัญ
ของการออกกำาลังกาย และได้ฝึกทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล 
ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยม ี
นายเทพพิทักษ์ จันทร์สุเทพ นายกสมาคมนักฟุตบอลอาวุโส 
เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องวชิราวุธ อาคารทรงไทย ธนาคารออมสิน
สำานักงานใหญ่ ทั้งนี้ โครงการฝึกฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชน
เป็นการฝึกสอนฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนในกรุงเทพฯ ที่มีอาย ุ
5 ปีขึ ้นไป โดยอดีตนักฟุตบอลทีมชาติและอาจารย์พลศึกษาจาก
สถานศกึษาชัน้นำาเปน็ผูฝ้กึสอนในพืน้ที่โรงเรยีนหรอืชมุชน กำาหนด
จัดการฝึกสอนทั้งหมด 100 ครั้ง (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ครั้งละ 
50-100 คน เป็นระยะเวลา 1 ปี

GSB sponsors training programs for youth called “Football for 
Kids” for 250,000 Baht to encourage children and young 
people to see the importance of exercise, to practice the 
sports as well as to use their free time to benefit their life 
and live away from drugs. Mr. Theppitak Chansuthep, President 
of Association Senior Cup who were the delegate at Wajiravuth 
Room, Song Thai building, GSB Headquarter. “Football for Kids” 
is the project of football coaching by a former national football 
player and physical education teacher from the leading school to 
teach to children and youth aged 5 years and over. The training 
session is organized for 50-100 persons per time totaling 100 
sessions for a period of 1 year at local schools in the community 
(Saturday-Sunday).

มอบเงินสนับสนุนโครงการฝึกฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนของสมาคมนักฟุตบอลอาวุโส 
GSB supported “Football for Kids”project to children and youth of the Association Senior Cup

ธนาคารออมสนิมอบเงินสนับสนุนการดำาเนินงานและการสง่นกักีฬา
เขา้รว่มแข่งขนัยิมนาสตกิระดบัประเทศให้กบัสมาคมยมินาสตกิแห่ง
ประเทศไทย จำานวน 5 ล้านบาท โดยมีนาวาตรีศรายุทธ พัฒนศักดิ ์
เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องวชิราวุธ อาคารทรงไทย 
ธนาคารออมสินสำานักงานใหญ่ ทั้งนี้ ธนาคารออมสินสนับสนุน
งบประมาณให้กับสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยตามโครงการ
สนับสนุนสมาคมกีฬาจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
ปีละ 15 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2557 เป็น
เงินทั้งสิ้น 60 ล้านบาท และจ่ายเงินสนับสนุนแต่ละปี ปีละ 4 งวด

GSB donated 5 Million Baht to support the operation and 
sending athletes to join the national gymnastics competition 
on behalf of Gymnastics Association of Thailand. Lieutenant 
Sarayudh Pattanasak, Association Secretary, would be 
a delegate at Wajiravuth Room, Song Thai building, GSB 
Headquarter. GSB support the budget of 15 Million Baht per 
year to the Gymnastics Association of Thailand under the 
project to support Sports associations of public, state enterprise 
and private sectors for a period of 4 years from 2013 to 
2016, totaling 60 Million Baht as well as to pay 4 installments 
each year as extra support.

ออมสินมอบเงินสนับสนุนสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย 
GSB Donated to Gymnastics Association of Thailand

บาท (Baht)

รวมจำานวนเงิน
สนับสนุนให้สมาคม
ยิมนาสติกตลอด 4 ปี
The total amount to 
support the Gymnastics 
Association of Thailand 
of all four years.

60,000,000
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ธนาคารออมสินได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำาทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2504 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์สำาคัญ
เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยรักการออม สำาหรับ
งานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ได้จัดข้ึนโดยใช้ช่ืองานว่า “ออมสินสร้าง
เด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ด้วยปี 2558 เป็นปีท่ีประเทศไทยได้
ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic 
Community (AEC) อย่างสมบูรณ์ 

Children’s Day has been held annually since 1961 to the 
present. Its purpose is to promote and inspire Thai children 
to love savings. For Children’s Day this year has held a 
work under the name “GSB Brings Children to ASEAN.” In 
the year 2015, Thailand was stepping towards the ASEAN 
Economic Community (AEC) completely.

“ออมสินสร้างเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” วันเด็กแห่งชาติปี 58
“GSB Brings Children to ASEAN” on Children’s Day 2015.
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ธนาคารออมสินร่วมกับสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ดำาเนิน
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาส
รวมใจถวายของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ 
พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินนีาถ และพระบรมวงศานวุงศทุ์กพระองค ์
ในช่วงเวลาท่ีเป็นมงคลฤกษ์ ระหว่างปี 2558-2560 โดยการตั้ง
ปณิธานความดีซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทางอ้อม 
ธนาคารออมสินจัดทำากระปุกเขียนปณิธานความดี เพื่อนำาไปแขวน
ท่ีต้นไทรทอง (ต้นปณิธานความดี) เพื่อรวบรวมถวายแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในปี 2558 นี้มีประชาชนจาก
ท่ัวประเทศรว่มเขียนปณธิานความด ีปีมหามงคล กบัธนาคารออมสนิ
กว่า 10,000 ความดี 

GSB together with the Prime Minister’s Office has conducted 
the project of “The Good Promise in Auspicious Year” in 
order to let people to have chance to give a gift to the King 
and Queen as well as the royal family on the auspicious 
occasion during the year 2015-2017. The resolutions will 
be a great benefit to themselves and society. GSB prepared 
small jars with a good resolution written to hang on the banyan 
tree (the resolution tree) to be given to the King, Her Majesty 
the Queen and the royal family. In 2015, there were 10,000 
good resolutions from people across the country written and 
joined the activity with GSB in the good auspicious year.

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
Project of the Good Promise in Auspicious Year

3. การส่งเสริมการทำาความดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
    Promote of Good Deeds, Morality and Ethics

ความดี (Messages)

มีประชาชนร่วมเขียน
ปณิธานความดีกับ
ธนาคารออมสินกว่า
Resolution from 
people joined with 
GSB more than 10,000
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ธนาคารออมสินร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2550 
ปีมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา 
80 พรรษา พสกนิกรไทยร่วมใจกันเพ่ือเทิดพระเกียรติ และสนอง
แนวพระราชดำาริ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยนำาเรื่อง “คุณธรรม” 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นคุณสมบัติที่สำาคัญของโรงเรียนและนักเรียนท่ีเข้าประกวด
ในโครงการนี้ 

ในปี 2558 โครงการดังกล่าวมีสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมส่งผลงาน 
เขา้ประกวดจำานวน  319 แห่ง มีโรงเรยีนท่ีไดร้บัรางวลัจำานวน 44 แห่ง 
ได้เงินสนับสนุนโรงเรียนละ 100,000 บาท นักเรียนที่ส่งผลงานเข้า
ประกวดจำานวน 540 คน มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจำานวน 110 คน 
ได้เงินสนับสนุนคนละ 40,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร โดยหวังให้
สังคมไทยจะได้ร่วมยกย่อง เชิดชู และต่อยอดให้กำาลังใจแก่โรงเรียน 
สถานศกึษาท่ีเป็นตน้แบบท่ีดท่ีีมุ่งเนน้การเรยีนการสอนดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม การออม และการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปปฏิบัติจริง ปลูกจิตสำานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และการออม 
อันจะสง่เสรมิให้ประชาชนคนไทยมุง่เนน้ดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม 
และยึดเป็นหลักในการดำารงชีพต่อไป

GSB together with the Ministry of Education had held the 
project since 2007, the auspicious year of His Majesty 80th 
Birthday. Thai people have honored “Sufficiency Economy” 
by bringing “moral”, which is an important component of the 
philosophy of sufficiency economy to be a key aspect of this 
schools and students contest. 

In 2015, 319 schools were entered into the contest. There 
were 44 schools won the project and each school received 
the fund for 100,000 Baht. For students, there were 540 
students who submitted their works to the contest and 110 
of them have awarded and received the fund 40,000 Baht 
per person with certificates. It is expected that Thai society 
would honor and further encourage the school to be a role  
model that focuses on teaching morality, ethics and adopting 
the philosophy of sufficiency economy into practice. The 
awareness with moral will encourage Thai people to adhere 
for further living.

โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9) 
The Contest of Outstanding Schools and Students with Morality and Ethics 
(Organized for nine consecutive years) 

โรงเรียน/สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล (แห่ง)
School / Academy Award Winner (Places) 

นักเรียน/นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล (คน)
Student Award Winner (Persons)

สังกัด
Organization

1.

2.

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Office of the Basic Education

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Office of Vocational Education Commission

342

30

720

150

ผลการดำาเนินงานรวมทั้ง 9 ปี (ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2550-2558)
Operating Performance for 9 Years (the period between the years 2007-2015)
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ธนาคารออมสิน 

สร้างโลกสีชมพู
GSB Creates 
the Pink World
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โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ในความดูแลของ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นโครงการที่ธนาคารออมสิน 
รว่มมอืกบักรมคมุประพฤต ิกระทรวงยุตธิรรม ดำาเนนิการจดัข้ึนเพือ่
ขยายโอกาสในการกลับเข้าสู่สังคมของเด็กและเยาวชนท่ีเคยกระทำา
ผิดพลาด ให้ได้รับการปลูกฝังทัศนคติท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน อันจะ
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่มีความเสีย่งหรอืมีความเส่ียงในการกระทำา
ความผิดซ้ำาลดลง จัดกิจกรรมครั ้งละ 5 วัน 4 คืน ในรูปแบบ
ค่ายลกูเสอื เพือ่เรยีนรูร้ะเบียบวนิยั และการอยูร่ว่มกนั จำานวน 4 วนั 
และเรยีนรูเ้รือ่งการออม เศรษฐกจิพอเพยีง และการตระหนกัรูค้ณุคา่ 
ในตนเอง โดยวิทยากรจากธนาคารออมสิน จำานวน 1 วัน

สำาหรับในปี 2558 ได้ดำาเนินการต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 3 จัดค่ายฯ 
จำานวน 10 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สุราษฎร์ธานี สุโขทัย 
อุบลราชธานี ชลบุรี จันทบุรี เชียงใหม่ กำาแพงเพชร สงขลา และ
สกลนคร มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 514 คน รวมเยาวชน
ที่เข้าร่วมทั้ง 3 ปีเป็นจำานวน 1,440 คน

Camp for youth development is a project, which GSB in 
collaboration with the Department of Probation, Ministry of 
Justice Conduct, was held to extend opportunity for children 
and young people who have mistake and failure to act to get 
back into society. They would be cultivated a positive attitude 
towards themselves and others. It will result in a reduction of 
young people at risk or no risk of a repeat offense. The activities 
were held for 5 days and 4 nights in a camp to let them learn 
discipline and how to live in society for 4 days. And learn about 
savings, sufficient economy, raising self-esteem awareness, 
taught by lecturers from GSB in another day.

In 2015, the camp has continued for a third year with a total 
of 10 times. The provinces that the camp had been conducted 
including Nonthaburi, Surat Thani, Sukhothai, Ubon Ratchathani, 
Chonburi, Chanthaburi, Chiang Mai, Kamphaeng Phet, Songkhla 
and Sakon Nakhon. There were a total of 514 young people 
joining the activities, which the total number of participants 
through all 3 years is 1,440 people.

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม (จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3)
Camp for youth development under the supervision of the Department 
of Probation, Ministry of Justice (Conduct the third consecutive year)

คน (Persons) คน (Persons)

ปี 2558 มีเยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น
In 2015, There were
a total of 

joined the activity

รวมเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมตลอด 3 ปี
The total number of 
participants through all 
3 years is

514 1,440

โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ถือเป็นการปลูกจิตสำานึก
ถึงคุณธรรมและจริยธรรม และโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรม
คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมน้ัน ขยายโอกาสในการกลับเข้าสู่สังคมของเด็กและเยาวชน
ให้ได้รับการปลูกฝังทัศนคติท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน อันจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่มีความเส่ียง
หรือมีความเส่ียงในการกระทำาความผิดซ้ำาลดลง ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้สังคมสงบสุข
ในทางหน่ึง หากเยาวชนไทยล้วนเป็นคนท่ีมีคุณธรรม สังคมไทยก็จะมีสันติสุข ลดความรุนแรงทุกรูปแบบ

The Contest of Outstanding Schools and Students with Morality and Ethics
This project helps raise moral and ethical awareness. This is another way to promote 
social peace. If young people believe in virtue, Thai society would have peace and could 
decrease violence in all its forms.
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“บวร” เป็นพยัญชนะต้นของคำาว่า “บ้าน” “วัด” “โรงเรียน” มาหลอม
รวมกัน ท้ัง 3 สถาบันเป็นรากฐานของการสร้างจิตสำานึกแห่งการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน ธนาคารออมสินกำาหนดให้สายงานกิจการสาขา
ของธนาคารท่ัวประเทศจัดกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคมภายใตแ้นวทาง 
“บวร” มุ่งพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึนให้แกเ่ยาวชนควบคูไ่ปกบัการพฒันาชุมชนและทำานบุำารงุพระพทุธ
ศาสนาให้เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี 2558 ใน
ทั่วทุกภูมิภาค ดังนี้

“Borworn” is the initial consonant of the word “home”, “temple” 
and “school”, the three institutions are the foundation of 
creating awareness of sustainability. GSB has assigned 
all the bank branches nationwide to conduct the event for 
the community under the guideline of “Borworn” to develop 
home, temple and schools in order to improve the quality of 
life for young people in parallel with the development and 
preservation of Buddhism to be sustainable. The activities 
held throughout the year 2015 in all regions are as follows:

โครงการ “บวร และ GSB NEW ERA 2015” (CSR &  ENGAGEMENT)
The project “Borworn and GSB NEW ERA 2015” (CSR & ENGAGEMENT)

4. การพัฒนาชุมชนรอบรั้วออมสิน (บ้าน วัด โรงเรียน : บวร)
    Community Development (Home, Temple and School)

สายกิจการ
สาขา

Branch
Operations

โครงการ
Projects

วันจัดกิจกรรม
Event day

1.

2.

กิจกรรมจิตอาสา โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ณ ชุมชนตลาดน้ำาคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
Volunteer activity of the development of ecotourism 
at Khlong Lat Mayom Floating Market, Taling Chan, Bangkok 

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ณ ชุมชนตลาดน้ำาคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
The development of ecotourism project
Khlong Lat Mayom Floating Market, Taling Chan, Bangkok

โครงการ “ออมสิน สานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน” ณ วัดลิ้นช้าง โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง
และหมู่บ้านลิ้นช้าง ต.ยางน้ำากลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
The “GSB Savings Bond: Home, Temple and School” at Wat Lin Chang, 
Baan Lin Chang School and Moo Baan Lin Chang, Yang Nam Glud Nue District, 
Nong Ya Plong, Phetchaburi Province

กิจกรรมตั้งโรงทานงานพิธียกเสาเอกก่อสร้างอาคารประดิษฐาน
พระยูไล ณ ศาลเจ้าพ่อนาคราชจันเสน ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
The Charity Activity of Almshouse at the Main Pillar Establishment Ceremony for 
the Buddha at the shrine of Naga Chan Sen, Chan Sen District, Takli, 
Nakhon Sawan Province

โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำา 60 พรรษา สร้างบ้านปลาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ณ อ่าวคั่นกระได ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
Aquarium Conservation Program 60 years dedicated to HRH Princess Sirindhorn 
at the Kan Kradai Gulf, Ao Noi District, Muang, Prachuap Khirikhan Province

กิจกรรม CSR ณ โรงเรียนธนาคารออมสิน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
CSR Activities at GSB School at Bang Saphan, Prachuap Khirikhan Province

19 กันยายน 2558
September 19, 2015

30 กันยายน 2558
September 30, 2015

28 มีนาคม 2558
March 28, 2015

28 มิถุนายน 2558
June 28, 2015

29 กรกฎาคม 2558
July 29, 2015

18 พฤศจิกายน 2558
November 18, 2015

ผลการดำาเนินงาน   
Operating Performance
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สายกิจการ
สาขา

Branch
Operations

โครงการ
Projects

วันจัดกิจกรรม
Event day

3.

4.

6.

โครงการ “ออมสินปันน้ำาใจ สู่ผู้ประสบอัคคีภัย” 
ณ บ้านในสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
“GSB Sharing to Fire Victims” at Baan Nai Soi, Pangmoo District, 
Muang, Mae Hongsorn Province

โครงการ “ออมสินจริงใจ ใกล้ชิดชุมชน” 
ณ อำาเภอเมือง จ.กำาแพงเพชร
“GSB with the Community” at Muang, Kamphaeng Phet Province

โครงการจัดสร้างสนามเด็กเล่นตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง 
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อ.ป่าซาง จ.ลำาพูน
A project to build a playground on the brain development of the school 
Rajapraja Nukroh, Pasang District, Lamphun Province

โครงการฝึกอาชีพ “นวดแผนไทย สร้างโอกาส สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน” 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ.เชียงราย
Vocational training program “Thai Massage Creates Opportunity and 
Revenue for Sustainable Solutions” at Vocational College, Chiang Rai Province

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ 
ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
Social Activity for Community at Wat Saengkaew Bhodhiyan, Chedi Luang 
District, Mae Suay, Chiang Rai Province

โครงการ “ออมสินรวมใจ ส่งความสุข ความห่วงใย ให้สังคม”
ณ วัดบ้านทม และโรงเรียนบ้านทม ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
“GSB Sending Happiness and Concern to Society”at Baan Tom Temple and 
School, Baan Daeng District, Trakanpuetpon, Ubon Ratchathani Province

โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพ “การทำาขนมไทย” 
ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลคลองแดน ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา
Development of Vocational Training “Thai Dessert” 
at The District Administrative Office of Klong Daen, Ranod, Songkhla Province

10 เมษายน 2558
April 10, 2015

13 - 14 ตุลาคม 2558
October 13-14, 2015

9 กันยายน 2558
September 9, 2015

27 - 31 ตุลาคม 2558
October 27-31, 2015

12 ธันวาคม 2558
December 12, 2015

7 สิงหาคม 2558
August 7, 2015

10 กันยายน 2558
September 10, 2015

ผลการดำาเนินงาน   
Operating Performance
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กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ บวร มุ่งพัฒนา บ้าน วัด และโรงเรียน 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเยาวชนไทย
Borworn project activities aimed at developing home, 
temple and school to enhance the quality of life for 
the youth in Thailand
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The workshop “GSB NEW ERA” held in conjunction with 
lectures to educate executives and employees under the 
Branch Operations 1-6 in order to support activities to the 
public as well as to encourage the bank employees to have 
public consciousness. It also helps strengthen relationships 
among employees in the organization which leads to 
sustainable growth of the bank. Its activities are divided into 
the following:

•  Workshop “GSB NEW ERA 2015 (CSR & ENGAGEMENT)” 
 at Wat Thip Sukhontharam, Huay Krajao District, 
 Kanchanaburi Province
•  CSR activity of the project “Borworn and GSB NEW ERA 
 2015” at Srisangwan School, Chiang Mai and Wat Phrathat 
 Haripunchai Woramahawihan, Lamphun Province
•  The GSB NEW ERA 2015 (CSR & ENGAGEMENT) at Wat 
 Phu Thong Thepnimitr and Office Administration Thap Kung, 
 Thap Kung District, Nong Saeng, Udon Thani Province
•  The Project “GSB NEW ERA 2015 (CSR & ENGAGEMENT)”

ควบคูไ่ปกบัการบรรยาย ให้ความรูก้บัผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้ง
ในสงักดัสายงานกจิการสาขา 1-6 ในโครงการสมัมนาเชงิปฏบัิตธิรรม 
“GSB NEW ERA” เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของธนาคารไดท้ำากจิกรรมสาธารณประโยชน ์สง่เสรมิให้บุคลากรของ
ธนาคารมีจิตสาธารณะ และยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันด ี
ก่อเกิดเป็นความรัก ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร ส่งผลให้
องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดกิจกรรมแบ่งเป็นโครงการ
ต่างๆ ดังนี้

• โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม GSB NEW ERA 2015 
 (CSR & ENGAGEMENT)” ณ วัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจ้า 
 จ.กาญจนบุรี
• กิจกรรม CSR โครงการ “บวร และ GSB NEW ERA 2015” 
 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.เชียงใหม่ และวัดพระธาตุหริภุญชัย 
 วรมหาวิหาร จ.ลำาพูน
• โครงการ GSB NEW ERA 2015 (CSR & ENGAGEMENT) 
 ณ วดัภทูองเทพนมิติและท่ีทำาการองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลทับกงุ 
 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
• โครงการ “GSB NEW ERA 2015 (CSR & ENGAGEMENT)”

ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ได้ทำากิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน สร้างความผูกพันในองค์กร
Executives and employees doing social activities together and strengthening relationship in an organization
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โครงการบวร ยังเป็นอีกโครงการที่จัดกิจกรรมตอบสนอง
กับเป้าหมายที่ 3 คือการรับรองการมีสุขภาพที่ดี
และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ ด้วยการ
จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
 
The “Borworn” project is another event in response 
to the third goal which is to ensure the health and 
well-being of people of all ages by organizing 
medical-checkups to people.

มีวัตถุประสงค์เพ่ือทำานุบำารุงพระพุทธศาสนาอันเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนในชุมชน ถวายเทียนพรรษาให้กับวัดใน 77 จังหวัด จังหวัดละ 
8,000 บาท รวมเป็นเงิน 616,000 บาท

It aims to nurture Buddhism as the heart and soul of the 
community dedicated to the Buddhist temples in the 77 
provinces by offering 8,000 Baht to each province, totaling 
616,000 Baht.

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
Offering Candles to Temples
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บูรณาการการจดักจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มให้สอดคลอ้งกบั
วสิยัทัศนข์องธนาคารในการ “เสรมิสรา้งความสขุของประชาชน” โดย
รวมกจิกรรมสานฝนัเยาวชนสูค่วามเป็นเลศิ ท้ังดา้นดนตร ีกฬีา  และ
กจิกรรมตลาดนดัออมสนิสนิคา้ชุมชน เข้าดว้ยกนัและเพิม่กจิกรรมใน
การเสรมิสรา้งความสขุผา่นการจดัแสดงคอนเสริต์และการแสดงตลก
ให้แก่ลูกค้าและประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ 12 แห่ง ภายใต้
ชื ่อโครงการ “ออมสิน สร้างสุขสู่ประชาชน มหกรรมขำากระจาย” 
มีผลการดำาเนินงานสรุปรวม ดังนี้

• จัดกิจกรรม 12 ครั้ง 12 จังหวัดท่ัวประเทศไทย ได้แก่ จ.ตรัง, 
 จ.สุพรรณบุรี, จ.สระแก้ว, จ.อุบลราชธานี, จ.สมุทรปราการ,  
 จ.ขอนแกน่, จ.นครสวรรค,์ จ.แพร,่ จ.ประจวบครีขัีนธ,์ จ.อดุรธาน,ี 
 จ.ลำาพูล และ จ.อุตรดิตถ์
• จำานวนรา้นคา้เข้ารว่มออกรา้นขายสนิคา้ภายในงาน จำานวน 1,339 
 ร้านค้า ยอดจำาหน่ายรวม 4.09 ล้านบาท
• กิจกรรมบันเทิงเวทีคอนเสิร์ต ประชาชนเข้าร่วมงานรวม 56,500 คน
• การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนประเภทฟุตบอล (ชาย) รุ่นอายุ 
 ไม่เกิน 18 ปี โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 406 แห่ง จำานวนนักเรียน 
 รวม 24,198 คน
• การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ประเภทวอลเลย์บอล (หญิง) 
 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 209 แห่ง จำานวน 
 นักเรียนรวม 10,872 คน
• การประกวดดนตรธีนาคารโรงเรยีน ประเภทวงโยธวาทิต โรงเรยีน 
 เข้าร่วมโครงการ 30 แห่ง จำานวนนักเรียนรวม 9,620 คน
• โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 
 10,000 คน เขียนปณิธานความดีถวายเป็นของขวัญแด่พระบาท
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

GSB conducted social and environmental activities to be in 
accordance with the vision of the bank to “create happiness 
to the people” by conjoining activities of excellence youth, 
including music, sports and GSB flea market together and 
add events to enhance happiness through exhibits, concerts 
and comedy shows to its clients and public in 12 places 
across the country under the name of “GSB Creates Happiness 
to People.” A summary of operating performance is as follows:

Event 12 times in 12 provinces across Thailand i.e. Trang, 
Suphanburi, Sa Kaeo, Ubon Ratchatani, Samut Prakarn, 
Khon Kaen, Nakhon Sawan, Phrae, Prachuap Khirikhan, 
Udon Thani, Lamphun and Uttaradit.
Number of stores participating in the fairs is 1,339 stores 
with total sales of 4.09 Million Baht.
Entertainment show. People attending 56,500 persons.
School Bank Sport Competition-Football (male) aged not 
over 18 years. There are 406 schools participating with 
total 24,198 students.
School Bank sport Competition-Volleyball (female) aged not 
over 18 years. There are 209 schools participating with 
total 10,872 students.
School Bank Music Contest-Marching Band. There are 30 
schools participating with total 9,620 students.
The great promise of the auspicious year commitment to 
contribute to the public as honor to His Majesty the King, 
Her Majesty the Queen and all members of royal family. 
There are more than 10,000 people joining the activity.

•

•

•
•

•

•

•

5. ออมสินสร้างสุขสู่ประชาชน (มหกรรมขำากระจาย)
    GSB Creates Happiness to People (The Comedian Festival)
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6. การดำาเนินงานสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล
     The Public Interest and Services

ธนาคารออมสนิมอบเงนิสนบัสนนุโครงการอุปสมบทเฉลมิพระเกยีรติ 
860 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 
เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2558 เป็นจำานวนเงิน 500,000 บาท โดยมี
พระครูวิศิษฐสรการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร 
ในเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธชินวงศ์เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องวชิราวุธ 
อาคารทรงไทย ธนาคารออมสินสำานักงานใหญ่

GSB donated to support the project of “A Royal Priesthood 
for 860 People” to give to royal charity of HRH Princess 
Maha Chakri Sirindhorn on the occasion to celebrate her 
60th birthday on April 2, 2015 with the amount of 500,000 
Baht. Pra Kru Wisit Sarakarn, the assistant abbot of Wat 
Phitchaya Yatikaram Worawiharn grace in the King Wong 
Buddha, would be a delegate at Wajiravuth Room, Song 
Thai Building, GSB Head Office.

มอบเงินสนับสนุนโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 860 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Grants to support projects “A Royal Priesthood for 860 People” to give to royal charity of 
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

โครงการสานฝันฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ด้วยกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูและการเรียนการสอนทางไกล ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัย และจัดห้องสมุดให้เป็นที่สำาหรับการศึกษาค้นคว้า ซึ่งเป็น
โครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจำาปี 2558 จำานวน 9 แห่ง รวมเป็นเงิน 1.6 ล้านบาท รวมถึง
ได้สนับสนุนทุนการศึกษาซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ือง 3 ปี ให้แก่นักเรียน 
โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน โดยในปี 
2558 ยังคงมีนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง 
จำานวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงนิท้ังสิน้ 200,000 บาท

The Dream Project aims to improve the quality of school 
education with activities to improve effective teaching of the 
distant learning, develop the building and the environment, 
and encourage the learning and teaching materials as well 
as a library. The project is for children and youth development 
plan in the wilderness as initiated by HRH Princess Maha 
Chakri Sirindhorn. In 2015, the activities covered 9 places 
with totaling 1.6 Million Baht. It also supports educational 
scholarships. This is an ongoing project for the third year to 
offer to students in police patrol schools. In the year 2015, 
there are students who received scholarships for continuing 
education of 20 grants with 10,000 Baht for each, totaling 
200,000 Baht.

โครงการสานฝันโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน (จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6)
The Dream Border Patrol Police School (organized for six consecutive years)

แห่ง (Places) บาท (Baht)

ปี 2558 ปรับปรุงห้องสมุด 
และปรับปรุงสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์การสอน
In 2015, renovated 
library and developing 
teaching materials

รวมเป็นเงิน
Totaling

9 1,600,000
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ผู้อำานวยการธนาคารออมสินมอบเงินจำานวน 780,030 บาท เพื่อ
สนับสนุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์แปล
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องเวนิสวานิช 
ตามใจท่าน และเรื่องโรเมโอและจูเลียต 

Director of GSB donated 780,030 Baht to support the King 
Rama VI Memorial Foundation in the publication of the 
translation book of The King’s Venice Vanich, As You Like I 
and Romeo & Juliet.

สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์แปลของรัชกาลที่ 6
Support the Publication of Translation Book of the King Rama VI

ธนาคารออมสนิ โดยนางวภิาภรณ ์ชัยรตัน ์รองผูอ้ำานวยการธนาคาร
ออมสิน กลุ ่มบริหารความเสี ่ยง มอบเงินสนับสนุนโดยเสด็จ
พระราชกุศลวันสายใจไทย “เฉลิมขวัญ บรมราชกุมารี 60 พรรษา” 
แก่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำานวน 100,000 บาท 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และร่วมสนับสนุนโดย
เสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ เพ่ือจัดสวัสดิการ
ผู้ทุพพลภาพ และอุปการะครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติ โดยมีพลอากาศเอก
กำาธน สินธวานนท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ
บกช่อง 5

Mrs. Wipapon Chairath, Deputy Director of GSB in Risk 
Management Section, donated 100,000 Baht to support 
the Royal Charity “Boromrajakumari 60 Years” to Sai Jai 
Thai Foundation in honor of HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn in her royal birth anniversary. This is also to 
organize welfare to support the disabled and their family 
which received death and disability due to the duty. Air Chief 
Marshal Kamton Sintawanont, Vice Chairman of Sai Jai Thai 
Foundation under Royal Patronage was a delegate at Army 
Television Channel 5.

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิสายใจไทยฯ
Donation to Sai Jai Thai Foundation

ธนาคารออมสินมอบเงินสนับสนุนการอุปการะเด็กยากไร้ของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจำานวน 9 คน 
คนละ 7,200 บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 64,800 บาท โดยม ีดร.กรรณชฎา 
พิริยะรังสรรค์ ผู้อำานวยการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องวชิราวุธ 
อาคารทรงไทย ธนาคารออมสินสำานักงานใหญ่

GSB donates funds to support underprivileged children of 
C.C.F. Orphanage, under the Patronage of HRH Princess 
Maha Chakri Sirindhorn for 9 people with 7,200 Baht for each 
per year, totaling 64,800 Baht. Dr. Ganchada Piriyarungsan, 
director of the foundation was a delegate at Wajiravuth 
Room, Song Thai Building, GSB Head Office.

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ
Donated to Support C.C.F. Orphanage

มูลนิธิโอลิมปิคแห่งประเทศไทยร่วมกับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ชุดใหญ่จัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์
เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์และเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนสนับสนุน
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีนางนวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีม
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ เป็นประธานในงานแถลงข่าว ณ ห้อง
แพลตตนิัม่ฮอล ์โรงแรมแกรนดเ์มอรเ์คยีว ฟอรจ์นู กรงุเทพมหานคร 
ท้ังนี้ธนาคารออมสินในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอลดังกล่าว ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นจำานวน 300,000 บาท

Olympic Foundation of Thailand and the national women’s 
soccer team set up to honor Her Royal Highness Princess 
Sirivannavari Nariratana and to provide revenue funding 
to support the National Cancer Institute. Mrs. Nuanpan 
Lumsum, manager of Thailand women’s soccer presided 
over a press conference at Platinum Hall, Grand Mercure 
Fortune Bangkok. GSB has donated 300,000 Baht as 
a co-sponsor of the Cup.

สนับสนุน “การแข่งขันฟุตบอลมหากุศลนัดพิเศษ”
Support Football Charity Match
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ภัยหนาว 
ธนาคารออมสินร่วมแบ่งปัน
ความอบอุ่นให้กับพ่ีน้องชาวไทย 
ทั่วประเทศที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากภัยหนาว 
โดยมอบผ้าห่มกันหนาวจำานวน 
13,800 ผืน ในพื้นที่ภาคเหนือ 
จ.เชียงรายและเชียงใหม่ 
รวมงบประมาณสนับสนุน
กว่า 3,400,000 บาท

1. Winter
GSB shares the warmth to 
people who have suffered 
from the cold by offering 
a number of blankets for 
13,800 pieces in the North 
of Thailand, Chiang Rai and 
Chiang Mai with total budget 
for over 3.4 Million Baht.

แผ่นดินไหว
ธนาคารออมสินได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหวในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในนาม
หน่วยงานในสังกัดหรือในกำากับของกระทรวงการคลังเป็นเงิน 
5,000,000 บาท และสง่มอบผา่นโครงการ “ออมน้ำาใจ ช่วยภยัเนปาล” 
ของรัฐบาลไทยจำานวน 3,913,125 บาท รวมถึงธนาคารออมสินได้
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในสหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาลผ่านมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และรายการ
เรื่องเล่าเช้านี ้จำานวน 1,000,000 บาท และชมรมจรยิธรรมธนาคาร
ออมสินได้มอบเงินบริจาค ซึ่งผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและลูกค้า
ธนาคารออมสนิไดร้ว่มกนัช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัแผน่ดนิไหวดังกลา่ว 
จำานวน 409,850 บาทให้กับสภากาชาดไทย

3. Earthquake
GSB donated to help victims of the earthquake in the Federal 
Democratic Republic of Nepal on behalf of the agency under 
the supervision of the Ministry of Finance in the amount of 
5,000,000 Baht and delivered through the project “Savings for 
Nepal” of the Government of Thailand with 3,913,125 Baht. 
GSB has also donated money to help the victims through 
Channel 3 Family Foundation and the news program “Ruang 
Lao Chao Nee” for 1,000,000 Baht. GSB Ethics Club gives 
donations from the bank’s management, employees and 
customers to help victims of the earthquake with the amount 
of 409,850 Baht to the Thai Red Cross.

น้ำาท่วม 
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนที่ประสบอุทกภัย
ท่ัวประเทศ โดยมอบถุงยังชีพ
จำานวน 600 ถุง 
รวมงบประมาณสนับสนุน 
320,000 บาท

2. Flood
GSB relieves people 
affected by floods across 
the country by delivering 
600 survival bags with total 
budget of 320,000 Baht.

1. 3.2.

“โครงการออมสินห่วงใย ช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ” ตามประเภทของภัยธรรมชาติ ดังนี้
The project “GSB Cares for the Victim of Natural Disasters” providing support according to the type of natural disaster.

ออมสินห่วงใย ช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ
GSB Cares for the Victims of Natural Disasters
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ธนาคารออมสินมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลสังคม
จำานวน 1,000,000 บาท ให้แก่วัดป่านาขาม โดยมีพระครูสุทธิญาณ
โสภณเจ้าคณะอำาเภอสังคม (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่านาขาม อ.สังคม 
จ.หนองคาย เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานในพิธีวาง
ศิลาฤกษ์โรงพยาบาลให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเงิน
ดังกล่าว ณ ทำาเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพฯ ท้ังนี้ 
โรงพยาบาลสงัคม อ.สงัคม จ.หนองคาย เป็นโรงพยาบาลประจำาอำาเภอ
ขนาด 30 เตียง สร้างมานานกว่า 40 ปี ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม
ไม่เพียงพอกับการรองรับผู้ป่วยท้ังในอำาเภอสังคม และอำาเภอใกล้เคียง 
รวมถึงประเทศลาว โรงพยาบาลจึงได้ดำาเนินการสร้างตึกใหม่ 
เพื่อขยายพื้นที่และเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย 
พร้อมท้ังได้จัดให้มีหอบริบาลพระสงฆ์อาพาธ เพ่ืออำานวยความสะดวก
ในการถวายการรักษาพระภิกษุสามเณร

GSB provides financial support for the construction of the 
hospital for 1,000,000 Baht to Wat Na Kham. Phra Kru 
Suttiyan Sopon, the abbot of Wat Na Kham, Sangkhom, 
Nong Kai, is a delegate along with Professor Dr. Kasem 
Wattanachai, Privy Councillor, as a president stone laying 
ceremony to in constructing, witnessed the donation at the 
Council House, Bangkok. Sangkhom Hospital is a 30-bed 
district hospital operating for over 40 years. The building 
today is in dilapidated condition and cannot support all 
patients in the district and neighboring areas including 
Laos. The hospital has built up a new building to expand 
and enhance patient care in hospitals. There will also be 
a building especially to facilitate the offering treatment to 
monks.

มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลสังคมรองรับผู้ป่วย-พระภิกษุสามเณร
Contribution for the Construction of Hospital for the Monk Patients

เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช
กุมาร ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา และครบรอบ 
36 ปี การให้บริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 
เป็นจำานวนเงิน 500,000 บาท

To honor HRH Crown Prince on the occasion of 63 years 
birthday anniversary along with the 36th anniversary of the 
hospital in providing services to people, GSB donated for 
500,000 Baht.

สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช หล่มเก่า
Project Development of Phra Yupparat Lom Kao Hospital

เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยด้านกายภาพบำาบัด ห้องแพทย์แผนไทย 
และแพทย์ทางเลอืก เพือ่ให้ผูป่้วยท่ีมารบับรกิารมสีถานท่ีท่ีให้บรกิาร
ในงานคลนิิกต่างๆ ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยสนับสนนุ
งบประมาณเป็นเงิน 1,000,000 บาท

In order to serve patients in physical therapy, Room of 
Thai Medical and Alternative Medicine is being held so that 
patients who received services will have appropriate places 
available at various clinics. The budget is 1,000,000 Baht.

สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสังขละบุรี
Funding to Purchase Medical Equipment to Sangkhlaburi Hospital

ธนาคารออมสินร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซ่ึงทรงสร้างสวนโรมันท่ีมีความงดงามตามแบบสวนของ
ประเทศตะวันตก เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อบูรณะ
พระราชวังพญาไท เป็นท่ีพักผ่อนของญาติและผู้เจ็บป่วย ซ่ึงมารักษา
ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 
5,000,000 บาท

GSB honors the King Rama VI that made   a spectacular 
Roman-style garden as the same as in Western countries. 
The event will be conducted to get donation for renovating 
Phyathai Palace where the patients hospitalized in Phra 
Monkut Hospital and their family can use for relaxing. The 
budget is in the amount of 5,000,000 Baht.

สนับสนุนโครงการสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในสวนโรมัน พระราชวังพญาไท
Support the Building Project in Roman Garden, Phyathai Palace
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ธนาคารออมสินร่วมเปิดเรือนสำานักตักสิลา ธนาคารออมสินได้
ถวายเงินแด่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) จำานวน 300,000 
บาท เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรมหาวิชชาลัยพุทธ
เศรษฐศาสตร์ ณ ธรรมสภา มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ 
ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย เรือนสำานักตักสิลาเป็น
เรือนไทยประยุกต์ ศิลปะล้านนา ก่อสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ลักษณะ
เป็นเรือนไทยยกพื้นสูงช้ันเดียว ก่อสร้างด้วยงบประมาณสนับสนุน
จากธนาคารออมสินท้ังหมด 5,000,000 บาท โดยพระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธี ได้ร่วมออกแบบกับ อ.สมรักษ์ ปันติบุญ ศิลปินชาวจังหวัด
เชียงราย ภายในเรือนประกอบด้วย ห้องรับรองห้องครัว ห้องเก็บ
เมล็ดพันธ์ุ และชานบ้านแบบเรือนไทยท่ัวไป ซ่ึงการจัดสร้างเรือน
สำานักตักสิลาหลังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปน็สำานกังานของมหาวิชชาลัย 
พุทธเศรษฐศาสตร์หรือการศึกษาทางเลือกตามแนวพุทธปรัชญา

GSB joined in supporting Taksila by offering 300,000 
Baht to W.Vajiramedhi to support the curriculum of Great 
Enlightenment Buddhist at the University and International 
Meditation Center at Rai Cheun Tawan, Chiang Rai. Taksila 
is a house built with Thai Lanna style teakwood house with 
one story high. GSB offered construction budget support 
with 5 Million Baht. The house has been co-designed by 
W.Vajiramedhi with Somrak Pantiboon who is an artist in 
Chiang Rai. The house consists of a living area, kitchen, 
seed store and a typical patio of Thai Lanna house. Taksila 
is aimed to be the office of the University and the alternative 
education based on Buddhist philosophy.

เปิดเรือนสำานักตักสิลา
Taksila Open House

โครงการของธนาคารออมสินมีหลากหลายโครงการ 
ที่มอบเงินสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลในด้านต่างๆ 
ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีสุขภาพที่ดี 
ผ่านการพัฒนาของทางโรงพยาบาล
 
GSB offers a wide range of projects that grant 
supports the development of hospitals in various 
fields which is encouraging people to good health 
through the development of the hospital.
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ธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน มอบเงินให้แก่
สถานีตำารวจนครบาลชนะสงคราม จำานวน 1,500,000 บาท เพื่อ
สนับสนุนโครงการพัฒนาสถานีตำารวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อ
ประชาชน) โดยมพีนัตำารวจเอกจกัรภพ สคุนธราช ผู้กำากบัการสถานี
ตำารวจนครบาลชนะสงคราม เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องวชิราวุธ อาคาร
ทรงไทย ธนาคารออมสินสำานักงานใหญ่

GSB and Investment and Finance Group donated to 
Chana Songkhram Police Station for 1,500,000 Baht to 
support the development of the police station to the public 
(Police Station for People). Pol.Col. Chakpob Sukontarach, 
Superintendent of Chana Songkhram Police Station is a 
delegate at Wajiravuth Room, Song Thai Building, GSB 
Head Office.

มอบเงินโครงการพัฒนาสถานีตำารวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน)
Project to Develop Police Station (Police Station for People)

เพือ่ให้การบูรณะพระราชนเิวศนเ์ตม็รปูแบบตามมาตรฐานงานบูรณะ
โบราณสถาน อันเป็นท่ียอมรบัในสายงานอนรุกัษ์และการพพิธิภณัฑ์
สำาเรจ็สมบูรณทั์นวาระ 100 ปี พระราชนเิวศนม์ฤคทายวนั ในปี 2567 
และเพือ่เป็นการเชดิชูพระเกยีรตยิศในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำาเนิดคลังออมสิน เป็นพื้นท่ีการเรียนรู้
แบบบูรณาการในรูปแบบพิพิธภัณฑ์โบราณสถาน โดยสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน 6,000,000 บาท

To have full compliance and restoration accepted in 
conservation and museum to be completed on the occasion 
to celebrate 100 years anniversary of the palace in 2024 
as well as to uphold the honor of the King Rama VI who 
initially created a bank warehouse, GSB provided the fund 
amounting to 6,000,000 Baht.

สนับสนุนงบประมาณเพื่อบูรณะและอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
Financial Support for Conservation and Restoration of Maruek Kathayawan Palace

การพัฒนาสถานีตำารวจ ถือเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับท้องที่นั้นๆ 
ทำาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย เพื่อรองรับการเติบโต
ของประเทศกำาลังพัฒนา และพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง

Developing police station is regarded as to provide security for people. 
It supports the growth of developing countries and ready for changes.

เพื่อปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพ่ือใช้ประโยชน์ในการทำากิจกรรม
การเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปทางการศึกษา 
มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาในทุกๆ ด้าน พัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยสนับสนุน
งบประมาณเป็นเงิน 2,000,000 บาท

To improve the building to be used for the activities of 
teaching and promote student learning effectively as well 
as to comply with the education policy with a focus on 
developing a school environment to be conducive to learning 
and teaching, GSB offered the budget 2,000,000 Baht.

สนับสนุนโครงการแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนวิเชียรมาตุ
Support Learning Resource-Wichienmatr School
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ธนาคารร่วมสร้างสถานท่ีเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีฝึกสมาธิบำาบัดและ
ประกอบศาสนกิจในทางพระพุทธศาสนา ให้มีสถานท่ีปฏิบัติธรรม
และอบรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องแบบบูรณาการ 
สร้างสรรค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมขัดเกลาจิตใจร่วมกันระหว่างบุคลากร 
ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 
1,000,000 บาท

ธนาคารรว่มจดักจิกรรมการกศุล สนบัสนนุการศกึษา แกปั้ญหาความ
ยากจน สรา้งความเข้มแข็งให้สงัคมและชุมชน ทำานบุำารงุศาสนาและ
อนรุกัษ์ธรรมชาต ิสนบัสนนุสถาบันครอบครวัให้ไดใ้ชเ้วลาทำากจิกรรม
ร่วมกัน โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 3,000,000 บาท

GSB co-created a meditation hall to be used for Buddhist 
religious activity. It is a place where people can learn 
meditation and training integrated for people to get involved 
and mind sharing among employee, patients, relatives and 
the general public. The budget donated is 1,000,000 Baht.

GSB co-organized a charity event to support education, 
reduce poverty, and strengthen communities, religion and 
nature as well as to support family to spend time together. 
The budget is 3,000,000 Baht.

สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและตกแต่ง
ภายในอาคารสมาธิบำาบัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Support the Construction and Interior Decoration of the Meditation Hall

สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมของมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมร่วมกับธนาคารออมสิน
Support the Activities of GSB Social Foundation with the Bank

เพื่อสนับสนุนการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน
ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร เป็นการสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทย
ท่ีมีฐานะยากจนแต่มีความประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา 
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีม่ันคงต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จนสำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามความ
สามารถของแต่ละคน โดยสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นจำานวนเงิน
รวม 3,000,000 บาท

The project is created to support the care and development 
of students in the scholarship program of HRH Crown Prince 
and to create knowledge and opportunities for the youth 
who are under-privileged but well-behaved to have a solid 
education since high school to bachelor degree depending 
on each student. The scholarship is totaling 3,000,000 Baht.

สนับสนุนการดำาเนินโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
Support the Scholarship Program of HRH Crown Prince

ร่วมสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสำาหรับรองรับพุทธศาสนิกชนจำานวนมาก 
ซ่ึงมีความสนใจท่ีจะมาปฏิบัติธรรม โดยทางวัดได้จัดสร้างอาคาร
ปฏบัิตธิรรม จำานวน 4 หลงั เพือ่เป็นท่ีพกัและเป็นท่ีปฏบัิตธิรรม โดย
สนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 3,000,000 บาท

GSB co-created the meditation building to be used as a 
place for people to come to practice. The 4 buildings were 
constructed with the budget support in the amount of 
3,000,000 Baht.

สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม วัดแสงแก้วโพธิญาณ
Financial Support in the Meditation Building, Wat Saengkaewbhodhiyan
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ทุนสิริกิต์ิบรมราชินีนาถเป็นทุนท่ีธนาคารออมสินได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อประเดิม
ในการก่อตั้ง เป็นจำานวนเงิน 72 ล้านบาท เมื่อปี 2549 เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษาวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์
ของชาติ โดยมีคณะกรรมการอานันทมหิดลเป็น ผู้พิจารณา
คัดเลือกผู้ท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะได้รับทุนนี้ เพื่อไปศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทและเอกยังต่างประเทศ นำารายช่ือท่ีเหมาะสมข้ึน
ทูลเกล้าฯ ถวายขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย จากสมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีโดยผู้ท่ีไดร้บัพระราชทาน
ทุนดังกล่าวไม่มีข้อผูกมัดในเร่ืองการชดใช้ทุนแตป่ระการใด เนือ่งดว้ย
ทุนสริกิติิบ์รมราชินนีาถเป็นทุนท่ีกอ่ให้เกดิประโยชนต์อ่ประเทศชาติ
อย่างมหาศาล ธนาคารออมสินจึงให้การสนับสนุนเป็นรายปีอยา่ง
ตอ่เน่ือง เพ่ือให้ทุนประเดิมยังคงอยู่ โดยนักเรียนทุนท่ีสำาเร็จการศึกษา
ในระดบัปรญิญาโทและเอก จะกลบัมาทำาประโยชน์ให้กบัประเทศชาติ
ได้ต่อไปในอนาคต

ธนาคารออมสินมอบเงินสนับสนุนทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำาปี 
2558 จำานวน 5,000,000 บาท เพ่ือสนับสนุนผู้มีความรู้ความ
สามารถด้านต่างๆ ไปศึกษาต่อต่างประเทศในสาขาที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนา

โอกาสนี้ นายชินดนัย อุทัยสอาด ผู้ซึ ่งได้รับพระราชทานทุน
สริกิติิบ์รมราชินีนาถ ประจำาปีการศึกษา 2557 และนางสาวพราว 
เศรษฐบุตร ผูไ้ดร้บัพระราชทานทุนสริกิติิบ์รมราชินนีาถประจำาปีการ
ศึกษา 2558 เข้าพบผู้อำานวยการธนาคารออมสินเพื่อลาไปศึกษาต่อ 
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนายชินดนัย อุทัยสอาด ผู้ได้รับ
พระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
สาขาวิชา Applied Mathematics มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หลงัจากจบการศกึษาปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

GSB has offered the Queen Sirikit Fund to Her Majesty Queen 
Sirikit to lead in the establishment amounting to 72 Million 
Baht since 2006 to promote research and development of 
Science and Arts of the nation. Ananda Mahidol Committee 
would consider who should be suitable to receive this grant 
to study in Master and Doctorate abroad by bringing the list 
to be presented to HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn 
for royal decision. Those who received the scholarship 
have no such obligation in repaying the fund in all cases. 
As the Queen Sirikit Fund has caused enormous benefit to 
the nation, so GSB provides continuous support annually to 
keep the initial fund to be remained. It is expected that the 
students who graduate in the Master and Doctorate should 
be back to the Thailand and contribute to the nation.

GSB donated to the Queen Sirikit Fund in the year 2015 with 
the budget of 5,000,000 Baht. This is to support the efficacy 
aspects to study abroad in the fields that benefit the nation’s 
development.

On this occasion, Mr. Chindanai Uthaisa-ard who received 
the scholarship of the academic year 2014 together with 
Ms. Prao Sethabutra who received the scholarship of the year 
2015 came to meet GSB President & CEO before leaving 
to study in the United States. Mr. Chindanai would leave to 
study in Master’s Degree in Applied Mathematics, University 
of Washington, USA after graduating with a bachelor’s degree 
with B.Sc. Honors (gold medal) in Mathematics, Department 
of Mathematics and Computer Science, Chulalongkorn 
University.

มอบเงินสนับสนุนทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ปี 2558
GSB Donated Funds of Queen Sirikit Grant in the Year 2015

บาท (Baht)

รวมจำานวนเงิน
เพื่อสนับสนุนผู้มีความรู้ 
ศึกษาต่อต่างประเทศ
ในสาขาที่มีประโยชน์
The total amount to 
support knowledge in 
studying abroad

5,000,000
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นางสาวพราว เศรษฐบุตร ซึ่งจบการศึกษาปริญญาตรีอักษรศาสตร
บัณฑิตเกียรตินิยม สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส ปัจจุบัน
เป็นอาจารย์ภาควชิาภาษาองักฤษอยูท่ี่คณะอกัษรศาสตรจ์ฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และไดร้บัพระราชทานทุนไปศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาโท 
สาขาวิชา Department of English and Comparative Literature 
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

Ms. Prao Sethabutra which holds a Bachelor of Arts Degree 
with honors, Department of English Literature, Faculty of 
Arts and Sciences, University of California, Los Angeles is 
currently a professor in the Department of English, Faculty of 
Arts, Chulalongkorn University. She was given a scholarship 
to study Master’s Degree, Department of English and 
Comparative Literature, Columbia University, USA.

“ทราบเรื่องทุนพระราชทานนี้เมื่อตอนจบปริญญาตรี ด้วยทุนนี้จะมอบให้กับผู้ท่ีจบการศึกษา
ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมเกิน 3.9 ในแต่ละภาควิชา ผมได้ 3.96 จึงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุน
พระราชทานน้ีไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ส่วนในระดับปริญญาเอกน้ัน ผมยังไม่แน่ใจว่าจะได้
ศึกษาตอ่ในสาขาใด คงต้องรอดูหลังจากจบโทก่อน ดีใจอย่างบอกไม่ถูกเลยครับเมื่อรู้ว่าได้รับ
พระราชทานทุน เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินตัวผมมาก ไม่คิดว่าวันหนึ่งผมจะได้รับทุนที่ทรงเกยีรตนิี ้
ต้องขอบคุณธนาคารออมสินด้วยครับ เพราะลำาพังท่ีบ้านก็คงส่งผมไปเรียนไม่ไหว ขอบคุณครับ 
ขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ดีๆ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลก”

“I know this grant when I graduated. The awards will go to those who graduated with GPA 
3.9 and I just got 3.96, so I have been selected to receive a scholarship to study Master’s 
Degree. For PhD, I would not be so sure what to study now. I would like to focus on the 
Master Degree first. I am so glad when I know that I have received the grant. It is much 
greater than what I could expect. I do not think that one day I will get a prestigious 
scholarship like this, thanks to the GSB that has given me the opportunity to learn 
a great experience in the world’s top university.”

“ได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและต่อเน่ืองถึงปริญญาเอก โดยเลือกเรียนมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย ตั้งใจว่า เมื่อเรียนจบกลับมา ก็จะกลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 
เช่นเดิม ต้ืนตันในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างมากท่ีได้รับทุนน้ี และรู้สึกยินดีมากเม่ือรู้ว่าธนาคาร
ออมสินเป็นผู้ถวายทุนประเดิมในการจัดตั้งกองทุน “ทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ” ดีใจมากและ
ขอขอบคุณธนาคารออมสินท่ีให้โอกาสได้เรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอก และได้ไปเรยีนรู้ 
ส่ิงต่างๆ เพ่ือท่ีนำากลับมาช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศ ดีใจท่ีธนาคารออมสินให้การสนับสนุนค่ะ”

“I have received a scholarship to study in Master’s Degree and continuing to a doctorate at 
Columbia University. I am determined that when I graduate, I will return to be a professor 
at the Faculty of Arts, Chulalongkorn University. I felt overwhelmed by the grace to receive 
this grant and very pleased to know that GSB has offered the initial capital of the Queen 
Sirikit Fund. I am very happy and thank you for the opportunity to study in Master’s degree 
and doctorate as well as to learn things in order to support the country.”

1

2

นายชินดนัย อุทัยสอาด
Mr. Chindanai Uthaisa-ard

นางสาวพราว เศรษฐบุตร
Ms. Prao Sethabutra
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ธนาคารออมสิน 

เก็บออมธรรมชาติ
GSB Savings the Nature
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ออมส่ิงแวดล้อม
Savings Environment

ธนาคารออมสินให้ความสำาคัญถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วม
สรา้งสำานกึให้ชุมชนตระหนกัถงึความเปลีย่นแปลงดา้นสิง่แวดลอ้มท่ี
กำาลังเป็นปัญหาสำาคัญของโลก โดยตลอดปี 2558 ธนาคารออมสินมี
แนวทางที่จะร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้

GSB gives priority to environmental conservation 
and creates a sense of community awareness of 
the environmental change as it is a major problem 
throughout the world. By the year 2015, GSB plans 
to jointly develop environment as below:

การสร้างและส่งเสริมจิตสำานึกในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม
Raising Awareness for Environment Conservation

ธนาคารออมสินมีกระบวนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษา 
สิ่งแวดล้อมโดยจัดทำา/ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงาน แต่งตั้งคณะ
ทำางานด้านการจัดการพลังงานและมอบหมายผู้บริหารกลุ่มอำานวยการ
สายงานบริหารทรัพย์สินกำากับดูแลติดตามให้หน่วยงานปฏิบัติตาม
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมท้ังมีนโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานและนโยบายยกระดับ
คณุภาพชีวติในการทำางาน (กจิกรรม 5 ส) เพือ่ให้บุคลากรปฏบัิตงิาน
อยา่งปลอดภยั มสีขุภาพอนามยัท่ีด ีและลดตน้ทุนในการดำาเนนิงาน
ที่ไม่จำาเป็น ธนาคารได้นำาข้อมูลมาตรฐาน/กฎหมาย/ข้อบังคับ
ต่างๆ มาวิเคราะห์เพ่ือจัดทำาแผนงานการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และรักษาส่ิงแวดล้อม รวมท้ังแผนงาน/กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต
ในการทำางาน ส่ือสารให้หน่วยงานและพนักงานท่ัวท้ังธนาคารปฏิบัติ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการติดตามและรายงานการดำาเนินงาน
ตามสายการบังคับบัญชาตามลำาดับช้ัน เช่น การปิดไฟเวลาพักเท่ียง
หรือเมื่อเลิกใช้งาน การปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลา 15 นาที 
การใช้บันไดกรณีขึ้นลงชั้นเดียว การใช้กระดาษ Reuse และการ
ตรวจสอบอุปกรณ์และเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีเสื่อมสภาพ 
ใช้ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส ์การกำาหนดให้ผูร้บัจา้งพมิพจ์ลุสาร
ธนาคารใช้กระดาษรีไซเคิล เป็นต้น

GSB has the process of using environment resources 
efficiently by preparing and reviewing policies on 
energy conservation by appointing the Committee 
on Energy Management and Group Executive 
Director tasked with property management to 
monitor the policy of energy conservation. There 
are also policies on safety, health and environment 
as well as the quality of working life (5 Activity) to 
provide operational efficiency and personnel safety 
with good health. It is also to reduce the unnecessary 
cost of operation. The Bank has adopted standards, 
laws and regulations to the plan of resources and 
environmental protection, including programs and 
activities to improve quality of life in the workplace 
by communicating to all employee across the bank 
to have the same standard of operations. Tracking 
and reporting on the implementation of the hierarchical 
chain of command is also applied, such as turning 
off lights when not in use or during lunch break, 
turning off the air conditioning 15 minutes in advance 
of leaving, using the stairs for one floor up or down, 
reusing the paper, inspecting the equipment and 
changing the new ones if necessary, using electronic 
document, requiring the agency to use recycled 
paper for booklet printing and so on.

ดำาเนินนโยบายเพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดการสูญเสียและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(ECO-Efficiency)
Policy to Reduce the Use of Resources and Minimize Waste to Decrease 
Environmental Impacts (ECO-Efficiency)

“เก็บออมเงินเพื่อความมั่นคง ยั่งยืนในชีวิต เก็บออมสิ่งแวดล้อม
เพื่ออีกหลายๆ ชีวิตในอนาคตให้ยั่งยืน”

“Save money for sustainable living, save the environment for sustainable future”
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เป็นกิจกรรมส่งเสริมต่อยอดจากโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคาร
ออมสนิ เพือ่เป็นการกระชับความสมัพนัธ ์เปิดโอกาสให้ไดพ้บปะแลก
เปลี่ยนความรู้ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน
ผู้ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน และครูท่ีปรึกษาท่ีมีจิตอาสาเสียสละ
เวลาในการปฏบัิตงิาน ธนาคารออมสนิจงึไดจ้ดัให้มีกจิกรรมเยาวชน
สัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี

สำาหรับแนวทางการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ประจำาปี 2558 
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกยีรติในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 60 พรรษา 
ประกอบกบัพนัธกจิธนาคารในดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ธนาคาร
ออมสินได้ตระหนักในการอนุรักษ์และความสำาคัญในเรื่องการปลูก
ตน้ไม ้เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนในอากาศ พรอ้มท้ังเลง็เห็นวา่ หากเป็นการ
ปลูกต้นไม้ประจำาจังหวัด หรือต้นไม้อื่นที่จังหวัดเห็นพ้องควรปลูก
เพื่อความสวยงามของจังหวัด นอกจากประโยชน์ที่จะได้รับดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ยังจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าทางการท่องเท่ียวให้แก่จังหวัด
ต่อไปในอนาคต ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของเยาวชน ปลูกจิตสำานึก
ให้ตระหนกัถงึความสำาคญัของการเพิม่พืน้ท่ีสเีขียวให้กบัจงัหวดัตอ่ไป

โดยกิจกรรมท่ีจัดท้ัง 18 ภาคนี้ มีจำานวนนักเรียนเข้าร่วมท้ังหมด 
6,967 คน รวมต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มทั้งหมด 6,599 ต้น (ต้นโกงกาง 
ต้นสักทอง ต้นพยอม ต้นประดู่ ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ ต้นคูน ต้นยางนา 
ต้นหว้า ต้นมะขาม ต้นหูกระจง ต้นตะเคียน ต้นพยูง ต้นมะฮอกกานี 
ต้นกระถินเทพา ต้นอินทนิล ต้นสะเดา ต้นศรียะลา ต้นตะเคียนทอง 
และต้นตะเคียนชันตาแมว)

The event is created to promote GSB School Bank in order 
to strengthen the relationship among students and teachers 
who have worked in the School Bank to have an opportunity 
to meet and exchange experience. GSB has provided ongoing 
activities annually.

Guidelines for youth activities related to the year 2015 on 
the occasion of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn to 
give prosperity on April 2, 2015 to honor the auspicious 
occasion of 60th Anniversary Celebration. It is attributed to 
the Bank’s mission of social responsibility, GSB has raised 
awareness on conservation and the importance of planting 
trees to increase the oxygen in the air. It is regarded that if 
planting the provincial tree, it should be planted to enhance the 
beauty of the province. In addition to the benefits mentioned, 
it could also increase the value of tourism to the province 
in the future causing the involvement of youth awareness to 
recognize the importance of increasing the green space in 
the province.

The event was organized in 18 sectors with the number of 
students attending all 6,967 persons. There were also tree 
planting added for 6,599 trees (Mangrove, Teak, Payom, 
Pradu, Chompu Pantip, Koon, Yang Na, Wa, Tamarind, 
Hookrajong, Takien, Payung, Mahogany, Katin Tepa, Inthanin, 
Sadao, Sri Yala, Takien Thong and Takien Chantamaew).

กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน “ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ”
Youth Activities Associated with GSB School Bank “Gardening to Honor HRH Princess 
Maha Chakri Sirindhorn on the occasion of the Celebration of 60th Year Anniversary”

ในปี 2558 ธนาคารออมสิน
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมี
In 2015, GSB organized 
tree planting for green 
space.

มีนักเรียน
เข้าร่วมทั้งสิ้น
The students 
attending for

รวมต้นไม้ที่
ปลูกเพิ่มได้ทั้งสิ้น
The total of 
trees planted

6,967 6,599

ผลการดำาเนินงาน : โครงการกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน
Operating Performance: “Youth Activities Associated with GSB School Bank”

คน (Persons) ต้น (Trees)
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โครงการน้ี ได้จัดปลูกต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนในอากาศ 
ซ่ึงนอกจากการปลูกต้นไม้แล้ว ยังได้ปลูกจิตสำานึกให้เยาวชน
รู้สึกผูกพันใกล้ชิดกับธรรมชาติ เป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างย่ังยืน และยังช่วย
บรรเทาผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ
อีกทางหน่ึง

This project of tree planting is created to increase 
the oxygen in the air. In addition to the tree planting, 
it also encourages the youth to feel closer to nature 
and realize about the conservation and restoration 
of ecosystems and sustainable land. It also helps 
to mitigate the effects of climate change in 
another way.

กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ 
Youth Relation Activity

นอกจากโครงการปลูกป่าแล้ว โครงการลดการใช้ทรัพยากร ลดการสูญเสียและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของ
ธนาคารออมสิน ยังมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรอย่างต้นไม้ ด้วยการ Reuse กระดาษในท่ีทำางาน รวมถึง
การใช้กระดาษรีไซเคิลในการทำาจุลสารอีกด้วย

The reforestation project was to reduce the use of resources and minimize losses as well as to reduce 
the environmental impact. GSB also contributes to maintaining the tree resource by reusing paper 
at the workplace including the use of recycled paper in the booklet as well.

ดำาเนินนโยบายเพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดการสูญเสียและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(ECO-Efficiency)
Policy to Reduce the Use of Resources and Minimize Waste to Decrease Environmental 
Impacts (ECO-Efficiency)
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ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 โดยธนาคารออมสิน
ทำาหน้าท่ีเป็นผู้บริหารเงินช่วยเหลือในโครงการนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบ
การทำาหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ลดและเลิกใช้สารทำาลายช้ันบรรยากาศ
โอโซน ซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย และได้ตั้งหน่วย
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือทำาหน้าท่ีบริหารเงินช่วยเหลือแบบ
ให้เปล่าจากกองทุนอนุรักษ์ชั้นโอโซน (Ozone Projects Trust Fund 
: OTF) ตามพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยการลดและเลิกใช้สารทำาลาย 
ช้ันบรรยากาศโอโซนรวมไปถึงการมีส่วนร่วมรณรงค์และสร้าง
จิตสำานึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำาคัญของชั้นบรรยากาศ
โอโซน

ในปี 2558 ธนาคารออมสนิไดร้ว่มพธิมีอบวฒุบัิตรให้แกผู่ผ้า่นการฝกึ
อบรมหลักสูตร “การยกระดับฝีมือสาขาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสว่นท่ีใช้สารทำาความเย็น R32” ซ่ึงเป็นสว่นหนึง่ในโครงการ
สนับสนุนด้านเทคนิคให้ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศไทยใช้สาร
ทำาความเย็น HFC-32 ตามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ
การพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัท สยามไดกิ้น เซลล์ จำากัด

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารช่วยเหลือด้านการ
เงินแบบให้เปล่าแก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่อง
ปรับอากาศและภาคอุตสาหกรรมโฟมที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเครื่องปรับอากาศ
และโฟม พร้อมลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนใน
กระบวนการผลิต และปรับเปลี่ยนไปใช้สารทดแทนที่ไม่ทำาลาย
ช้ันบรรยากาศโอโซนท่ีมีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลกต่ำาหรือ
ไม่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลก

By the Cabinet on October 7, 2003, GSB acts as the key 
in the management of this project to allow the operators to 
reduce and stop using substances that destroy the ozone 
layer which contributes to global warming. The bank has set 
up an environmental protection project to manage capital 
grant from Ozone Projects Trust Fund: OTF under the Montreal 
Protocol regarding the reduction and termination the use 
of ozone depleting. It is including participation in raising 
awareness in people of the importance of the ozone layer.

In 2015, GSB has joined the ceremony giving certificates to 
those who pass the training course “to raise skill levels in 
the air-conditioned modular setup for refrigerant R32” which 
is part of the technical support training to encourage air 
conditioning manufacturer to use refrigerant HFC-32 according 
to the projects under the memorandum of cooperation 
with the skill development project with Siam Daikin Sales 
Company Ltd.

GSB is responsible for the grant management to entrepreneurs 
in air conditioning and foam industry. This is to encourage the 
entrepreneurs to adjust the production methods and termination 
of Hydro Chloro Fluoro Carbon in manufacturing process. They 
should substitute the substances that do not disrupt the ozone 
atmosphere which is affecting the global climate.

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการลดและเลิกใช้สารทำาลายชั้นบรรยากาศโอโซน
Environment Conservation by Reducing Ozone Depleting Substances
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โครงการลดและเลิกใช้สาร
ทำาลายชั้นบรรยากาศโอโซน

Reduction and Termination
The Substance Ozone

Depleting

ปีที่ดำาเนินการ
Year of Operation

จำานวนผู้ประกอบการ
ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ

(ราย)
The Number of 
Entrepreneurs 

Receiving Assistance 
(Persons)

จำานวนเงินที่เบิกจ่าย
ให้กับผู้ประกอบการ

คิดเป็นเงินบาท*
Disbursements to

Entrepreneurs
Totaling in Baht

ค่าบริหารจัดการ
ของธนาคารออมสิน

คิดเป็นเงินบาท*
The management 
fee of the bank

Thai Baht *

1.

2.

3.

ภาคสารคลอโร
ฟลูออโรคาร์บอน (CFCs)

ภาคสารเมทิลโบรไมด์
(Methyl Bromide)

ภาคสารไฮโดรคลอโร
ฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs)

26 พ.ย. 2546 - 30 มิ.ย. 2551
26 Nov 2003 - 30 June 2008

30 ก.ย. 2552 - 13 ก.พ. 2557
30 Sep 2009 - 13 Feb 2014

13 พ.ย. 2557- ณ ปัจจุบัน
กำาลังดำาเนินการอยู่
13 Nov 2014 – Present

47

187

19

253

74,661,533.45

35,901,308.45

98,102,690.00

208,665,531.90

2,260,284.60

1,202,443.55

3,031,989.10

6,494,717.25

* หมายเหตุ : ค่าเงินบาทประมาณการ 35 บาท = 1 USD
* Note: The estimated value of the Baht 35 Baht = 1 USD

ผลการดำาเนินงาน   
Operating Performance

รวม
Total

โครงการน้ีเป็นการสนับสนุนให้ลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนใน
กระบวนการผลิตต่างๆ และปรับเปล่ียนมาใช้สารทดแทนท่ีไม่ทำาลายช้ันบรรยากาศโอโซน 
ถือเป็นการลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลก

This project is encouraged to stop using Hydro Chloro Fluoro Carbons in 
manufacturing processes. It should be changed to non-ozone depleting 
substitutes considered to reduce the impact on the climate of the world.

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการลดและเลิกใช้สารทำาลาย
ชั้นบรรยากาศโอโซน
Environment Conservation by Reducing Ozone Depleting Substances
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เป็นการนำาผลงานจากโครงการ GSB IDEA ท่ีเปิดโอกาสให้พนกังาน
พฒันาความคดิสรา้งสรรค ์สูอ่งคก์รแห่งนวตักรรม มาใช้เป็นแนวทาง
ในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน (Green Office) โดยมี
สาขาต้นแบบที่ธนาคารออมสิน สาขามวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมี
แนวคิดหลักในการออกแบบคือ

• เป็นมิตรต่อผู้มาใช้บริการ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
• ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน
• สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในที่ทำางานและชุมชน

เป็นการออกแบบที่เน้นการประหยัดพลังงาน เช่น การเลือกใช้วัสดุ
ท่ีลดการแผร่งัสคีวามรอ้น ไมป่ลอ่ยมลพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม เนน้การใช้
แสงธรรมชาติ ทิศทางลมและแสงแดด สร้างพลังงานทดแทนจาก
แผงกำาเนิดพลังงานแบบเซลล์สุริยะ ใช้อุปกรณ์ท่ีประหยัดพลังงาน
ติดตั้งระบบการใช้น้ำาหมุนเวียน รวมไปถึงเป็นอาคารที่อำานวย
ความสะดวกต่อผู้พิการ และออกแบบตามหลักการด้านความ
ปลอดภัยในการทำางานของผู้ปฏิบัติงาน

GSB IDEA Project is the result that allows employees to 
develop their creativity to support organization of innovation 
used as a guide in designing buildings to conserve energy 
(Green Office). The branch model is at GSB Muak Lek, 
Saraburi Province. The main idea of the designing is as follows:

• Environmental friendly to the service users and the community
• Save money on energy consumption
• Create a good environment within the workplace and the 
  community

The design focused on energy efficiency, such as the choice 
of materials that reduce heat radiation, no emissions to the 
environment, emphasizing the use of natural light, wind 
direction and sunlight, generating renewable energy from 
solar photovoltaic panels generates power, using energy 
efficient systems, using water circulation as well as building 
facilities for the disabled. The design is according to the 
principles of safety in the work of practitioners.

อาคารนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงาน (Green Office)
Innovative Energy Conservation Building (Green Office)

โครงการน้ีเป็นการออกแบบตึก โดยใช้พลังงานทดแทนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์
ซ่ึงถือเป็นการลงทุนในพลังงานสะอาด การนำามาตรฐานการประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีมี
ประสิทธิภาพมาใช้ในอาคาร ถือเป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตในประเทศพัฒนาแล้ว
และช่วยเหลือส่ิงแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

This project is about building design by using renewable energy, especially 
solar energy. This is an investment in clean energy as the implementation of 
the cost savings efficiency used for buildings. It is also encouraging the growth 
in developed countries and supports the environment at the same time.

อาคารนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงาน (Green Office)
Innovative Energy Conservation Building (Green Office)
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สลากเพื่อสังคมคือการออกสลากขายให้แก่ประชาชน เพื่อระดมทุน 
2,000 ล้านบาทให้กับ Social Enterprise หรือ SE เป็นระบบสินเช่ือพิเศษ
สำาหรับกิจการเพื่อสังคม และมีส่วนในการช่วยเหลือ สิ่งแวดล้อม
ในด้านการให้สินเช่ือแบบพิเศษ โดยกลุ่มธุรกิจเพ่ือสังคมจะต้องได้
รบัการรับรองจาก สกส. ซึ่งจะต้องเข้าข่ายและมีคุณสมบัติในการ
ขอสินเชื่อ ดังนี้

• เป็นธุรกิจเกษตรอินทรีย์ การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 
 ระบบตลาดอินทรีย์ที่เป็นธรรม
• เป็นธุรกิจที่ใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด
• เป็นธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
• เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบบริการสาธารณะของท้องถิ่น

สลากเพื่อสังคมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ได้รับผลตอบแทนที่ดี และสิ่งสำาคัญท่ี
เหนือกว่าดอกเบ้ียและเงินรางวัลก็คือ การได้สังคมที่น่าอยู่และ
ยั่งยืนขึ้น ได้รับบริการที่ดีจากความตั้งใจดีๆ ได้เป็นพลังขับเคลื่อน
ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

Social Lottery is the ticket sold to the public to raise the fund 
of 2,000 Million Baht for a Social Enterprise or SE. It is the 
Loans for social enterprise in helping the environment in the 
form of special loans. The social business must be certified 
by SVG. This must apply and qualify for a loan requirement 
below:

• Organic farming in production and processing of organic 
  products, organic market system 
• A business that uses renewable or clean energy
• The business of eco-tourism and culture 
• It is related to the system of local public services

Social Lottery creates opportunities for public participation 
in the promotion of social affairs to get good returns. What 
is important than the prize and money is that the society is 
more livable and sustainable. People get good service with good 
intention and become driving force to help solve environmental 
problems.

สลากเพื่อสังคม Social Lottery (ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SMEs ที่สนับสนุนสังคมและสิ่งแวดล้อม)
Social Lottery (SMEs Loan Products that Support Society and Environmental)

โครงการสลากเพ่ือสังคม สนับสนุนกิจการ
เพ่ือสังคมท่ีมีการจัดการพลังงานและทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างพลังงานทดแทนหรือ
พลังงานสะอาด หรือพวกเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงถือเป็น
การรับรองแผนการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน

This project is to support social activity with 
efficient management in energy and resource, 
such as renewable energy, clean energy 
or organic farming which is certified on 
sustainable consumption and production.

โครงการสลากเพื่อสังคม
Social Lottery
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โครงการน้ีถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
อย่างย่ังยืน เพราะการทำาบ้านปลาจะทำาให้ปลาตัวเล็ก
ไม่ถูกจับ ทำาให้ระบบนิเวศใต้น้ำาไม่ถูกทำาลาย 

This project is considered to be sustainable marine 
resource conservation. Small fish will not be caught 
and it also makes the underwater ecosystem remain 
healthy and not to be destroyed.

โครงการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำา 60 พรรษา
สร้างบ้านปลาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
Marine Conservation Program 60 Years 
Dedicated to HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn

ธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 2 จัดโครงการอนุรักษ์พันธุ์
สตัว์น้ำา 60 พรรษา สรา้งบ้านปลาถวายสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ของสมาคมประมงพื้นบ้านอ่าวคั่นกระได 
ณ อ่าวคั่นกระได ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างซั้งกอ (บ้านปลา) ให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์
น้ำาในการเพาะพันธุ์ เป็นแหล่งการอนุบาลสัตว์น้ำาวัยอ่อน และเป็น
ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำาทั่วไป โดยธนาคารออมสินได้สนับสนุน
งบประมาณการจัดทำาบ้านปลาในครั้งนี้เป็นจำานวนเงิน 20,000 บาท

Operating Branches have conducted the Aquarium Conservation 
Program 60 Years Dedicated to HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn of the Ao Kan Kradai Fishery Associations, Ao Noi 
District, Amphur Muang, Prachuap Khiri Khan Province. The 
objective is to build a Fish House in order to be the habitat 
of animals in breeding. GSB has supported the construction 
of the fish house in the amount of 20,000 Baht.

โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำา 60 พรรษา สร้างบ้านปลาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (ภายใต้โครงการ “บวร” รอบรั้วออมสิน)
Marine Conservation Program 60 Years Dedicated to HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn 
(Under the “Borworn” Project) 

นอกจากนี้ โครงการนี้ยังถือเป็นการส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนอีกด้วย 
ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
The project also promotes sustainable agriculture which is considered 
to create food stability.
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นอกเหนือจากการเป็นธนาคารท่ีส่งเสริมการออม พร้อมสนับสนุน
เศรษฐกิจของประเทศในทุกระดับ ธนาคารออมสินยังสนับสนุน
การแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนผู้ด้อยโอกาส ลดความ
เหล่ือมล้ำาของสังคมในทุกมิติ ผ่านการจัดต้ังมูลนิธิออมสินเพ่ือสังคม 
เพ่ือให้การทำางานของธนาคารออมสินเคียงคู่กับสังคมไทยในทุกๆ
มิติ  ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งมูลนิธิมีประเด็นหลักๆ
ประกอบไปด้วย

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Apart from the promotion of savings and supporting the 
country’s economy at all levels, GSB also solve the issue 
of the poverty of the disadvantaged as well as the reduction of 
social inequality in all its dimensions through the establishment 
of a foundation to work closely with the Bank and Thai society 
in all aspects. The main objective of the foundation is as 
the followings:

ส่งเสริม สนับสนุนอุปนิสัย และพฤติกรรมการออมในหมู่
ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนและผู้มีรายได้
สนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนในหมู่ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริม
การศึกษาและสุขภาพอนามัย
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประชาคม ประชา
สังคม การรวมพลัง สร้างสรรค์ของคนในชาติเพื่อการพัฒนา
สังคม
สนับสนุนการทำานุบำารุงศาสนา และการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม
ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ลูกค้าธนาคารออมสินและ
ประชาชน เพื่อการพัฒนาสังคม
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ไม่สนับสนุนด้านการเงิน หรือทรัพย์สินแก่
นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด
ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมในทุกระดับ 
รวมทั้งเป็นผู้รับใบอนุญาต จัดตั้งสถาบันการศึกษา และ
ดำาเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา

Support and promote savings habits and behavior 
among residents, especially the youth and people who 
have income.
Support for tackling poverty among the disadvantaged 
and promote education and health care.
Strengthen the society including the creative forces of 
the nation for social development.
Support religion and strengthen ethics.
Promote and support traditions, arts and culture 
conservation and natural resources and environment 
management.
Provide assistance and support to GSB’s customers 
and the public for social development.
Promote democracy with the King as Head of State 
and no financial support or asset to any politician or 
political party.
Promote and support education and training at all 
levels as well as a licensee establishment of educational 
institutions and operations that benefit the institution.

ส่งต่อสู่สังคม
Pay It Forward to Society
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คณะกรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
Board of GSB Foundation

คณะอนุกรรมการแผนงานและกิจกรรมการ
มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม

Subcommittee of Plans and Activities
of GSB Foundation

กรรมการและเหรัญญิก
Director and Treasurer

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
Accounting and Finance Officer

กรรมการและเลขานุการ
Director and Secretary

เจ้าหน้าที่ธุรการและสารบรรณ
Administration and Correspondence Officer

ผู้จัดการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
 Manager of GSB Foundation

ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
Assistant Manager of GSB Foundation
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ร่วมแบ่งปัน ช่วยสร้างสรรค์สังคมไทย 
Sharing to Support Thai Society

นบัเป็นระยะเวลากวา่ 16 ปีแลว้ ท่ีมลูนธิอิอมสนิเพือ่สงัคมถอืกำาเนิด
ขึ้น ภายใต้เป้าหมายสำาคัญในการดำาเนินงานด้วยความรบัผดิชอบ
ตอ่สงัคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นฟันเฟืองสำาคัญเคียงข้างธนาคารออมสินใน
การเป็นธนาคารเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน 

บทบาทดังกล่าว “คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย” ผู้อำานวยการธนาคาร
ออมสิน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิออมสินเพ่ือสังคม ได้ให้
สัมภาษณ์ถึงนโยบายการบริหารงานและแนวทางการดำาเนินงาน
มูลนิธิออมสินเพ่ือสังคมท่ีเป่ียมไปด้วยความพร้อมและความมุ่งม่ัน
ในการเดินหน้าร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง  

“มูลนิธิออมสินเพื่อสังคมเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลกำาไร เกิดขึ้น
เคียงข้างธนาคารออมสินมาตั้งแต่ปี 2543 โดยได้ดำาเนินการ
กิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ทั้งด้านการสนับสนุนการศึกษาผ่านโครงการนำาร่องการพัฒนา 
นกัอักษรศาสตร์รุ ่นใหม่ ตามแนวพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ออมสนิอุปถัมภ์ จ.จันทบุรี และ การอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม เป็นตน้ 
ในวันนี้มูลนิธิออมสินเพื่อสังคมถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำาคัญของ
ธนาคารออมสินในการร่วมขับเคลื่อนเดินหน้างานด้านการพัฒนา
สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ธนาคารออมสินเป็น
ธนาคารเพื่อสังคมอย่างแท้จริง” 

ขณะที่เรื ่องแผนงานหลักของมูลนิธิออมสินนั้น ได้ดำาเนินการ
เพื่อสังคมจะเกื้อหนุนกับงานด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ฐานรากของธนาคารออมสินอย่างต่อเนื่อง เช่น ในด้านการออม
เศรษฐกจิเราจะสง่เสรมิสนบัสนนุดา้นการให้ความรูเ้พือ่ให้ประชาชนมี
วินยัการเงนิและวิชาการความรู ้ดา้นการออมสงัคมเรายังคงสง่เสรมิ
การทำาความด ีการมอบทุนการศกึษา และกจิกรรมสาธารณประโยชน์
ต่างๆ และด้านการออมสิ่งแวดล้อม เราจะมุ่งเน้นการสร้างจิตสำานึก
ในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอนาคตมูลนิธิออมสิน
เพื่อสังคมจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ กับ
ธนาคารออมสินมากขึ้น

For over 16 years, GSB Foundation has been formed under 
the prime target in operations with social responsibility 
working along with GSB to promote and support society, 
community and environment to create social sustainability.

“Mr. Chatchai Payuhanaveechai”, President & CEO of 
GSB as Chairman of the GSB Foundation, has interviewed 
about the management policy and operational guidance 
of GSB Foundation with readiness and commitment to 
continuously contribute to Thai society.

“GSB Foundation is a nonprofit organization founded 
since 2000. It was conducted to operate the activities 
that benefit community and the environment. For example, 
the foundation has supported education through a pilot 
project to develop a new generation of philology talent 
as initiated by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn, 
the establishment of a GSB vocational college in 
Chanthaburi Province , and environmental conservation. 
Today the foundation is another important mechanism 
of GSB in driving forward the development to make 
sustainable communities.”

The master plan of the GSB Foundation has operated 
to support the work of social and economic development 
and the economic foundations of GSB. For example, 
for the economy, we will promote the knowledge 
and financial discipline to the public. As for society, 
we continue to promote good deeds and provide the 
scholarship through various activities. For environment, 
we will focus on creating awareness for environment 
protection. In the future, GSB Foundation will take part in 
more various social activities of GSB.  
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โครงการเด่นที่มูลนิธิให้การสนับสนุน
Prominent Projects Supported by the Foundation

เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำาริให้ช่วยกันหาทางส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านอักษรศาสตร์ โดยอาจจะเริ่มทำาโครงการ
เล็กๆ เพ่ือส่งเสริมนักเรียนท่ีเรียนดีทางด้านภาษาและสนใจจะเรียนต่อ
ทางด้านอักษรศาสตร์ในสาขาที่ถนัด จนถึงขั้นปริญญาเอก ทรงมี
พระปรารภว่า “นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านอักษรศาสตร์ 
ควรมีความรู้ครอบคลุมทุกด้านไม่ใช่มีความรู้ทางด้านภาษา
อย่างเดียว ควรรู้วิชาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ
แขนงอื่นๆ ด้วย จึงจะเป็นผู้รู้รอบ รู้คิด วิเคราะห์ได้อย่างสมดุล”

ซึ่งมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม เห็นว่าโครงการนำาร่องการพัฒนา
นักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ ตามแนวพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนี้ เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ
จึงร่วมสนับสนุนด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการ
นำาร่องการพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่เป็นจำานวน 4 รุ่น รุ่นละ 
10 ทุน รวมทั้งหมด 40 ทุน เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 32.4 ล้านบาท

1. โครงการนำาร่องการพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ ตามแนวทางพระราชดำาริ
   ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 Pilot project to develop a new generation of philology talent as initiated 
 by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

On 14 December 2005, HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn 
had initiated the idea to promote the talent of Literary Arts 
learners. A pilot project was started to encourage good 
students who are interested in studying language and literary 
skills in the related field until they get the Ph.D. HRH Sirindhorn 
has her foreword that “Students who have special talents 
in the literary arts should also have knowledge covering all 
aspects, not only with the knowledge of language. Students 
should know science, math and arts of other fields so as to 
know how to analyze with the balance.”

GSB Foundation has realized that the pilot project to 
develop a new generation of philology talent as initiated by 
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn benefits the nation. 
The foundation provides scholarships to students of 4 batches 
of a total of 10 grants with 40 scholarships in the amount of 
32.4 Million Baht. 
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โครงการนำาร่องการพัฒนา
นักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่จำานวน 4 รุ่น
Project Development of Philology 
Talent for 4 Batches

ทุน (Scholarships)

ทุนการศึกษา
Scholarships

รวมจำานวนเงิน
Total amount

ล้านบาท (Million Baht)
40 32,400

วัตถุประสงค์
Objectives

เพื่อนำาร่องการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษให้เป็นนักอักษร
ศาสตร์ที่มีความสามารถสูง จำานวน 30 คนต่อปี เริ ่มตั้งแต่
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งจบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก
เพือ่พฒันาห้องเรยีนเตรยีมอักษรศาสตรส์ำาหรบัผูม้คีวามสามารถ
พิเศษ ในรูปแบบของ school-in-school จำานวนหนึ่งห้องเรียน 
เป็นโครงการนำาร่องในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่จัดการเรียน
การสอนเน้นทักษะความคิดวิเคราะห์ การวิจัย และนวัตกรรม
ด้านอักษรศาสตร์เป็นพิเศษ มีคณะกรรมการของโครงการ
เป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด (mentor)
เพ่ือรบันกัเรยีนจากห้องเรยีนพเิศษในข้อ 2 เข้าเรยีนในหลกัสตูร
เกียรตินิยม (honor programs) ในคณะวิชาที่เชี ่ยวชาญ
ด้านอักษรศาสตร์ เป็นโครงการนำาร่องที่คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริมบัณฑิตปริญญาตรีในข้อ 3 ให้ได้เรียนต่อในระดับ
ปริญญาโท-เอก ภายในประเทศ และบางกรณีในต่างประเทศ 
เพื่อสนับสนุนให้เป็นนักวิชาการและนักวิจัยท่ีมีโอกาสแสดง
ความสามารถพเิศษไดอ้ย่างเตม็ท่ีในสถาบันอดุมศกึษาภายหลงั
สำาเร็จการศึกษา
เพื่อจัดหาและให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเน่ืองระยะยาว รวมท้ัง
จดักจิกรรมพเิศษ เพือ่สง่เสรมิให้ผูม้คีวามสามารถพเิศษเป็นนกั
วิชาการด้านอักษรศาสตร์ท่ีพร้อมสร้างองค์ความรู้และสืบทอด
ศาสตร์ด้านนี้ต่อไปในอนาคต

To develop 30 talented students per year to be more 
capable of philology, starting in high school (grade 10) 
and continuously promote until they could complete 
doctoral degree.
To improve classroom preparation for arts talents in the 
form of school-in-school as one classroom. A pilot project 
in preparatory school focusing on critical thinking skills, 
research and innovation in arts particularly. There is also 
an advisory committee for the project (mentor).
To get students from the class in No. 2 above to study in 
the honor programs of the Faculty of Arts, Chulalongkorn 
University as a pilot project.
To promote a bachelor’s degree in No.3 above to study 
Master and Doctoral Degree in both domestic and abroad 
in some cases. To encourage scholars and researchers 
to take the opportunity to show the talent in the institution 
after graduation.
To provide scholarships for long-term period including 
conducting special events to encourage the talent in literary 
knowledge and inherit this science in the future.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

โครงการนี้ถือเป็นการสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพ เนื่องจากมีความต่อเนื่องและระยะยาว
ซึ่งตอกย้ำาความเชื่อที่พิสูจน์แล้วว่าการศึกษาเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ
สำาหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

This project creates a quality education due to its ongoing and long term operation, 
which reinforces the belief that education is a powerful driving force for sustainable 
development.
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ผลงานเด่นของผู้รับทุน
Performance of Grant Recipients

1 2 3

คุณภาณุ ตรัยเวช
Panu Traiwech

คุณวยากร พึ่งเงิน
Wayakorn Peungern 

คุณพัณณิดา ภูมิวัฒน์
Pinnida Pumiwat

ผลงานรวมเล่ม
Contributions

ผลงานรวมเล่ม
Contributions

ผลงานรวมเล่ม
Contributions

เกียรติยศที่ได้รับ
Honors Received

• วรรณกรรมตกสระ รางวัลดีเด่น 
 Young Thai Artist Award ครั้งที่ 1 
 และเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ 2551
• ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้ตรอมตรม
• เด็กกำาพร้าแห่งสวรรค์
• สวยแล้วที่รัก

• งานเขียนรูปแบบบทความ บทกวี 
 เรื่องสั้น เรื่องยาว และเรื่องแปล 
 เรื่องสั้น “มนุษย์เราก็เป็นในบางที” 
 ได้รับการประดับช่อการะเกด ยอดเยี่ยม
 ประจำาปี 2551

• ฯพณฯแห่งกาลเวลา ของ ลวิตร์ 
 (สำานักพิมพ์ Enters)
• ผู้เสกทราย

• รางวัลบทละครยอดเยี่ยม
 เรื่อง “สวยแล้ว...ที่รัก”
• รางวัลชมเชยเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์
 จัดโดยสำานักพิมพ์เนชั่นหัวข้อ “กรุงเทพ
 ปี 2006” เรื่อง “นักฉลาดมืออาชีพ”
• รางวัลชมเชยเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์
 หัวข้อ “ชีวจริยธรรม”

• Outstanding literary prize of The 1st 
 Young Thai Artist Award and finalist 
 of SEA Write Award 2008
• The Knowing, the Awakening, 
 the Mourning
• Orphans of Heaven
• You Are So Beautiful

• Poetry, short stories, long-form 
 articles and translations, 
 “This Is Human” was honored 
 with excellence in year 2008

• His Excellency of Lavit’s Time 
 (Enters Publishers)
• The Magical Sand

• Excellent Script Award 
 “You Are So Beautiful”
• Science Story Prize organized by 
 the Nation Publishing titled 
 “Bangkok 2006” on “The Intelligent 
 Professional”
• Science Story Prize titled “Bioethical”

นอกจากผู้รับทุนจะเรียนรู้ด้านวิชาการหลักสูตรปกติแล้ว ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นิสิต/
นักศึกษาของโครงการฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมด้านศาสนาในภาคฤดูร้อน เช่น อ่านหนังสือ
ให้คนตาบอด ช่วยเล้ียงเด็กอ่อน เย่ียมผู้ต้องขัง ร่วมกิจกรรมกับคนชรา เข้าร่วมกิจกรรมของ
โครงการโรงพยาบาลมีสุข (โรงพยาบาลเด็ก, โรงพยาบาลรามาธิบดี) ทำากิจกรรมร่วมกับชาวนา/
เกษตรกร และโครงการในพระราชดำาริ เป็นต้น เพ่ือเป็นการสร้างสำานึกส่วนรวม

• การจดักจิกรรมจติอาสาโครงการ “อักษรศาสตรร์ุน่ใหมเ่พือ่สงัคม ปีการศกึษา 2558” ระหว่าง
วันท่ี 14-15 มกราคม 2559 ให้แก่นิสิตโครงการนำาร่องการพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ 
จำานวน 2 ครั้ง

• การเข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำาเนิดคลังออมสิน เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ และนำาพานพุ่มไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 
โดยนิสิตที่ได้รับทุนมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ธนาคาร
ออมสิน สำานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
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เสียงของผู้รับทุน
Voice of Grantees

เรื่อง : ประสบการณ์นอกห้อง
Topic : Outside Experience

กองบรรณาธิการ ได้สัมภาษณ์ผู้รับทุนการศึกษาโครงการนำาร่องการพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ซึ่งทั้งหมดได้รับประสบการณ์และความประทับใจ จึงถ่ายทอดสรุปมา ณ ที่นี้ 

Editorial team interviewed scholarship recipients of the pilot project of philology talent as initiated by HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn about their experience as it is all reflected here. 

ข้าพเจ้าช่ืนชอบทางด้านการแปล จึงได้เลือกศึกษาต่อในระดับช้ันปริญญาโทด้านการแปลของ
คณะอักษรศาสตร์ ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์มากมายจากโครงการนี้ ท้ังความรู้ต่างๆ มากมาย 
และประสบการณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากห้องเรียน การที่ได้เข้ามาอยู่ในโครงการนี้ ทำาให้
ข้าพเจ้าตั้งใจเรียนมากขึ้น เพราะต้องแข่งขันกับเพื่อนร่วมโครงการที่เก่งๆ กันอีกหลายคน 
จึงถือเป็นการผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตื่นตัวอยู่เสมอ นอกจากนี้ โครงการยังได้เน้นผลิตนิสิต
ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือให้ออกไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในภายภาคหน้าอีกด้วย

As I like translating so I chose to continue my Master Degree in translation, Faculty of Arts. 
From the project, I have received various benefits both knowledge and experiences which 
cannot be obtained only from the classroom. Joining the project, I need to push myself to 
be more practical as many people in the program are very competitive. In addition, the 
project has focused on producing quality students so as to bring benefit to society in 
the future as well.

Scholarship recipients of the project will be learning regular academic courses from the university and also have chance to do social 
and religious activities in the summer to create social awareness. For example, reading for the blind, helping young children, visiting 
prisoners, joining activities with the elderly, participating in the project of happy hospitals (Children’s Hospital, Ramathibodi Hospital), 
joining activities with farmers and Royal Projects.

The voluntary project “The New Philology Talent for Society 2015” was conducted during 14-15 January 2016 for the students of 
the pilot project to join for 2 times.

The students participated in laying wreaths to honor His Majesty King Rama VI who initiated Treasury Savings on the anniversary of his 
death as well as brought the bush to pay homage to the King Monument on Wednesday, November 25, 2015 at Government Savings 
Bank, Head Office, Bangkok.

1

นางสาวช่อแก้ว ดะห์ลัน จันทนากร
นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต

Ms. Chorkaew Dahlun Chantanakorn
Master’s degree student
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เรื่อง : โอกาสที่เท่าเทียม
Topic : Equal Opportunity

เรื่อง : โอกาสที่เท่าเทียม
Topic : Equal Opportunity

เรื่อง : โอกาสของนักอักษรศาสตร์
Topic : Opportunity for the Philology

อยากขอบคุณมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโครงการ ช่วยเหลือ
นิสิตที่มีปัญหาทางการเงินได้มีโอกาสที่จะไปทัศนศึกษา ได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน 
การเข้าโครงการได้สร้างทักษะของการเป็นพลเมืองที่ดี มีการเสริมสร้างการคิด วิเคราะห์ 
ซ่ึงจะช่วยพินิจข้อมูลจากส่ือต่างๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดท่ีอาจทำาให้เกิดความแตกแยก 
นอกจากนั้นยังมีทักษะของการใช้เหตุผลและยอมรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถก่อ
ให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมได้อย่างรวดเร็ว และเกิดการปรองดองในหมู่สังคมได้

I want to thank the GSB foundation for supporting all expense in the project and help 
students who have financial difficulties to have chance to learn experiences from field 
trips and outside the classroom. We could learn the skills how to be practical citizen 
who have critical thinking, which helps examine information from the media to 
prevent misunderstandings that could cause disharmony. It also enhances logical 
idea and students could learn to accept each other. Social problems could also be 
resolved quickly and there would be reconciliation among society.

มูลนิธิออมสินเพ่ือสังคมเปิดโอกาสให้ดิฉันได้ศึกษาโดยไร้ความกังวลเร่ืองค่าเล่าเรียน และยังทำาให้
รู้สึกยินดีท่ีสามารถใช้ความรู้แบ่งเบาภาระให้มารดาได้ ดิฉันจึงรู้สึกขอบพระคุณในความช่วยเหลือ
และการให้ความสำาคัญแก่การศึกษาของมูลนิธิเป็นอย่างย่ิง

GSB foundation brought me the opportunity to study without worrying about the 
expense and I am so proud that I can use my knowledge to ease the burden of parents. 
I am thankful for the support and really appreciated that the foundation gives priority to 
the education as well.

“นักอักษรศาสตร์” เป็นบุคลากรที่สำาคัญในทุกๆ องค์กรของประเทศ เพราะนอกจากความรู้
อันกว้างขวางด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมแล้ว นักอักษรศาสตร์ย่อมมีทักษะในด้านการ
สื่อสารที่ดี ซึ่งเป็นกุญแจหลักในการพัฒนาให้หน่วยงานต่างๆ ก้าวไปข้างหน้าได้ ดังนั้น การที่
ดิฉันได้เข้ามาเป็นนิสิตในโครงการและเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม เป็นการเปิด
โอกาสให้ดิฉันได้เติบโตในฐานะนักอักษรศาสตร์ และเมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้ว จะสามารถใช้
ความรู้และทักษะที่มีในการพัฒนาองค์กรระดับชาติของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลกค่ะ

“Philology” is one of the key persons in all organizations. Apart from the extensive 
knowledge of the language, culture and society, philology would have excellent 
communication skills which are the key to development the organization to move 
forward. So being a student in the program granted by the GSB foundation is an 
opportunity for me to grow as philology. When graduation, we can apply our knowledge 
and skills to develop our organization and the country to the global level.

2

3
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นางสาวณฤทัย กาลวันตวานิช
นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต

Ms. Naruetai Kalawantawanich
Undergraduate student

นางสาวธรณ์วรัตย์ เลาจริ
นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต
Ms. Tornwarat Laojari

Undergraduate student

นางสาวภัทร์ศยา พงษ์พานิช
นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต
Ms. Patsaya Pongpanich 
Undergraduate student
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ได้รับการจัดต้ังโดยมูลนิธิออมสิน
เพ่ือสังคม มีวัตถุประสงค์การก่อต้ังเพ่ือส่งเสริมนักศึกษาด้านการออม 
เสริมสร้างจริยธรรม สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่คนในพ้ืนท่ี รวมถึง
การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทำานุบำารุงศาสนา โดยมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมเป็นผู้รับใบอนุญาต
ให้จัดตั้งสถานศึกษาแห่งนี้ และได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2554 มูลนิธิออมสินเพ่ือสังคมได้สนับสนุนวิทยาลัย
อาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์มาโดยตลอด มี 3 สาขา คือสาขาวิชาการ
บัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ ในปี 2558 
มีนักศึกษารวม 548 คน

ในปี 2558 วทิยาลยัเปิดหลกัสตูรทวภิาคีในระดบั ปวส. โดยเป็นเครอื
ข่ายกับสำานักงานการจัดหางาน กระทรวงแรงงานในโครงการ 3ม. 
(มีเงิน มีงาน และมีการศึกษา) สาขาที่เปิดคือ สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

ในปี 2559 จะดำาเนินการเปิดหลักสูตรเพ่ิมอีก 2 สาขาคือ สาขา
วิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ได้น้อมนำาแนวทางพระราชดำาริ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสอน
นักศึกษา และเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน การใช้พ้ืนท่ีว่างของวิทยาลัย
ในการสร้างศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยนำาร่องเร่ิมจากการปลูกมะนาวและดาวเรือง ซ่ึงนอกจาก
สามารถหารายได้เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาท่ีขาดแคลน แล้วยังเป็นการ
ปฏิบัติภารกิจเพื่อสังคม ในการสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน เป็นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยูข่องชุมชนให้ดข้ึีน สรา้งแนวคดิอาชพีแกชุ่มชน และการ
ฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะส้ันต่อไป 

2. การจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จังหวัดจันทบุรี
 The Establishment of GSB Vocational College in Chantaburi Province

GSB Vocational College was organized by GSB Foundation 
with an aim to promote saving habits to students, strengthen 
ethics, create educational opportunities for people in the area, 
including strengthening the community as well as support and 
environmental conservation and religion. GSB Foundation is 
a licensee of the establishment of this institution since 
February 1, 2011. The foundation has always sponsored GSB 
Vocational College and currently has 3 areas of study; 
Accounting, Marketing and Business Computer. In 2558, 
there are a total of 548 students. 

In 2015, the college opened a bilateral vocational course 
collaborated with the Office of Employment, Ministry of 
Labour through the project 3M. (Money-Works-Education). 
There are 4 programs; Accounting, Marketing, Business 
Computer and Human Resources and Administration. In 2016, 
the college will open 2 more programs; Tourism and Hotel 
Management.

GSB Vocational College brings the King’s Sufficient Economy 
project to teach students and distribute knowledge to the 
community by using the college’s space to be as the sufficiency 
economy learning center. Started by planting lemon and 
marigolds, the project not only earns money to help the 
students in need, but it also strengthens the community. Social 
sustainable development enhances the quality of life of the 
society and helps create jobs for the community as well as 
providing further training courses.

ประวัติ
History

ผลงานเด่นของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
Outstanding Performance of 
GSB Vocational College

• โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
  Sufficient Economy Project
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ในปี 2558 วิทยาลัยเริ่มทำาบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับหลาย
หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการ
ศึกษา ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้คนมาเรียนสายอาชีพ ร่วมมือกัน
ดูแลนักศึกษาฝึกงาน รับนักศึกษาเข้าทำางานหารายได้พิเศษ สถาน
ประกอบการทั้งหมดในอำาเภอเมืองจันทบุรี แม้ไม่ได้ทำา MOU กับ
วิทยาลัยฯ แต่ได้สนับสนุนโดยรับนักศึกษาฝึกงาน

หน่วยงานหลักที่วิทยาลัยทำา MOU ในฐานะที่วิทยาลัยเป็นเครือข่าย
ของสำานักงานจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้แก่ สหกรณ์ สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หอการค้าจังหวัดจันทบุรี บริษัท
ค้าปลีก เป็นต้น

In 2015, the college has signed a Memorandum of 
Understanding (MOU) with several organizations with the 
objective to establish educational cooperation, encourage 
people to study in vocational area, support student by 
giving extra wages during internship. All establishments in 
Chanthaburi even there is no MOU signed with the college, 
they still support by receiving student interns.

The main units that the college has signed MOU as a network 
of Employment Offices, Ministry of Labour are Cooperative 
Office, Secondary Educational Service Area Office, Chanthaburi 
Chamber of Commerce, retail companies, etc.

• การลงนามความเข้าใจ (MOU)
  The Signing of Memorandum of Understanding (MOU)

• รางวัลเกียรติยศ
  Recognition

ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยในระดับดีมาก 3 รางวัล จากสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
จากการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่ือการสอน
ระดับประเทศ คร้ังท่ี 8 เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2558 ประเภทต่างๆ 
ดังน้ี ผู้บริหาร : นายวิศิษฎ์ สายพรหม
  ผู้สอนคอมพิวเตอร์ : นายธีรวัฒน์ นามปะเส
  ผู้สอนโครงการ : นางสาวช่ืนนวพัฒน์ อภิรมย์ภารดา

การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ คร้ังท่ี 30 ปะจำาปีการศึกษา 2558 
กลุ่มภาคกลาง วันที่ 26-27 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัล 
รวม 44 เหรียญ ดังนี้    
  เหรียญทอง  จำานวน  17  เหรียญ 
  เหรียญเงิน   จำานวน  11  เหรียญ 
  เหรียญบรอนซ์  จำานวน  16  เหรียญ

ผลการสอบ V-NET
สำานักงานทดสอบการศึกษาแห่งชาติได้ทำาการทดสอบนักศึกษา
เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสนิอุปถัมภ์มีนกัศึกษาในระดับ ปวช. 3 
เข้าสอบ 152 คน มีผลการสอบในระดับสถานศึกษาสูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดับประเทศทุกวิชา 

ระดับ ปวส. 2 เข้าสอบ 11 คน มีผลการสอบ 3 วิชา ในระดับ
สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ คือ 
ทักษะภาษาและการสื่อสาร ทักษะทางสังคมและการดำารงชีวิต 
และการใช้สารสนเทศในงานธุรกิจ
 

In the year 2015, GSB Vocational College won 3 award- 
winning researches in a very good level from the 
Association of Private Technological and Vocational 
Education Colleges of Thailand together with Office of the 
Private Education Commission from the 8th national 
competition of research and innovative teaching materials 
on October 16, 2015 as followings:
 Manager: Mr. Wisit Saiphrom
 Computer Instructor: Mr. Teerawat Nampase
 Project Instructor: Miss Cheunnawapat Apiromparada

The Annual Vocational Skill Competition 2015-The 30th 

for central region on 26-27 January 2016, at Eastern 
College of Technology (E .Tech), Chonburi won 44 medals 
as followings:
 Gold  17 medals
 Silver  11 medals
 Bronze  16 medals

V-NET Exam Results
National Institute of Educational Teaching Service tested 
students to determine the education quality on January 
24, 2014. 152 students from vocational level 3 of GSB 
Vocational College got the exam results in higher levels in 
all subjects of national average education.

11 students of high vocational level 2 got the average 
score of educational institute than national level in the area 
of communication skills, social skills and living skills including 
the use of information technology in business.

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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การดำาเนินงานของมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม รอบปี 2558 
The Operation of GSB Foundation 2015

1. โครงการประกวดคำาขวัญมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
 GSB Foundation’s Motto Contest

2. โครงการออมสินจิตอาสา English Camp 
 GSB Volunteer Project - English Camp

มูลนิธิออมสินเพื่อสังคมได้เชิญผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างธนาคาร
ออมสิน ส่งคำาขวัญมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมเข้าประกวดชิงรางวัล 
5,000 บาท เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิฯ มี
ผู้ให้ความสนใจ ส่งคำาขวัญเข้าประกวด จำานวน 137 คำาขวัญ และ
คำาขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ “ช่วยเหลือ แบ่งปัน สร้างสรรค์ 
สังคมไทย” เป็นของนายกฤษณะ แสงอินทร์ พนักงานปฏิบัติงาน 
5 ฝ่ายพัฒนาระบบสายงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร

มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ตระหนักถึงความสำาคัญของการศึกษา 
จากการก่อตั้งสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์  
จ.จันทบุรี และดำาเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาใน
เครือขายของมูลนิธิฯ และธนาคารออมสิน เพ่ือตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล สังคม และพัฒนาประเทศ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ดังน้ัน มูลนิธิออมสินเพ่ือสังคมจึงริเร่ิม
โครงการออมสินจิตอาสา English Camp ข้ึนในวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 
เพ่ือให้บุคลากรของธนาคารออมสินท่ีมีความรู้ความสามารถด้านภาษา
อังกฤษ ได้แสดงศักยภาพ และบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยนำาร่อง
โครงการแห่งแรกท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จ.จันทบุรี 

ทั้งนี้กิจกรรมออมสินจิตอาสา English Camp ประสบความสำาเร็จ 
สิ่งที่นักศึกษาได้รับมิใช่เพียงความรู้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มพูนขึ้น
อย่างเดียว แต่สิ่งที่ทรงคุณค่าแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 48 คน ได้
แรงบันดาลใจจากจิตอาสาพี่ๆ จากธนาคารออมสิน จำานวน 11 คน 
ได้กระตุ้นและเปลี่ยนทัศนคติ ให้การเรียนรู้และฝึกทักษะภาษา
อังกฤษ จากความคิดภาษาอังกฤษให้เป็นเรื่องง่าย มีความสำาคัญ
ต่ออนาคตของการประกอบอาชีพ และได้แบบอย่างที่ดีจากพี่ๆ 
จิตอาสา

มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการ
สร้างจิตอาสาจากบุคลากรของธนาคารออมสิน และร่วมพัฒนา
นักศึกษาไทยให้มีคุณภาพรองรับ AEC

GSB Foundation had invited the bank’s executives and 
employees to send mottos for competition to be used for public 
relations activities of the foundation. The award is valued 5,000 
Baht. There were 137 mottos in the competition and the award 
winner is “Helping and sharing to build up Thailand” which 
belongs to Mr. Kritsana Sang-in, an operation officer 5, 
Application Development for Management Department.

GSB Foundation realizes the importance of education from 
its establishment of GSB Vocational College in Chanthaburi. 
There are activities that benefit the institution in the network 
of the foundation and the bank to meet social and economic 
development, including the coming ASEAN Community 
(AEC). The foundation had initiated the voluntary English 
Camp held on October 31, 2015. It is aimed to encourage 
the employee who are competent in English to show their 
potential and create benefit to society. The first pilot project 
was at GSB Vocational College, Chanthaburi Province.

The success of the English Camp activities is not only the 
knowledge of English that 48 students have gained, but what 
they also get is the invaluable inspiration from 11 GSB 
employee who are volunteers. Students are encouraged and 
changed attitudes that learning English is easy and could be 
beneficial to their career in the future.

GSB Foundation is proud to have involved in building up 
volunteer employee of the Bank as well as help develop Thai 
students to be qualified for AEC.
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3.  โครงการมอบปฏิทินใช้แล้วเพื่อน้องที่พิการทางสายตา
 Donation of the Used Calendar to the Visual Disabled

4 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 Environmental Conservation

“ปฏิทินเก่าที่ใช้แล้ว อาจไร้ค่า ถ้าทิ้งไป แต่มีค่าสำาหรับผู้พิการทางสายตา” 
“The old calendar seems worthless if it is left, but it is valued for those who are visually impaired.”

ในปีหนึ่งๆ เฉพาะในธนาคารออมสินสำานักงานใหญ่จะมีปฏิทินท่ี
ใช้แล้วเฉลี่ย 3,000 ชุด/ปี ถ้าถูกทิ้งทำาลายไปกลายเป็นเศษกระดาษ
ทันที แต่ถ้านำามาทำาอักษรเบรลล์ สำาหรับผู้พิการทางสายตาจะ
ช่วยให้น้องๆ ได้เรียนหนังสือ มีความรู้ ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ 
มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม จึงเป็นสื่อกลางรับบริจาคปฏิทินใช้แล้ว 
จากพนักงานธนาคารออมสินโดยต้ังกล่องรับบริจาคตามอาคารต่างๆ 
ในธนาคารออมสินสำานักงานใหญ่ และนำาไปมอบให้กับน้องๆ โรงเรียน
สอนคนตาบอด สังกัดมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมเลี้ยงอาหาร
น้องๆ ที่พิการทางสายตา โดยมีจิตอาสาของธนาคารออมสินไป
ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ 

จากการที่ธนาคารออมสินได้สนับสนุนโครงการธนาคารปูม้า และ
สร้างโรงเพาะฟักพันธุ์ธนาคารออมสินครบรอบ 99 ปี เพื่ออนุรักษ์
ปูม้าให้ชาวประมงพื้นบ้านได้มีอาชีพทำากินอย่างยั่งยืน เพื่อให้
เกิดการพัฒนาต่อยอดและให้ชาวประมงได้ทำาโครงการต่อเนื่อง 
มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม จึงได้ลงพื้นที่เยี ่ยมเยียนสมาชิกกลุ่ม
ประมงพื้นบ้าน 2 แห่ง คือ

เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 พบว่ากลุ่มประมงพื้นบ้านแห่งนี้ 
ยังสืบสานการอนุรักษ์ปูม้าอย่างต่อเนื่อง มีสมาชิก 120 คน และได้
พัฒนาเพิ่มเติมจากที่ธนาคารออมสินสนับสนุน กล่าวคือ ได้จัด
สร้างบ่อซีเมนต์ แบ่งช่องสำาหรับให้แม่ปูเขี่ยไข่ โดยใช้งบประมาณ
ของกลุ่มประมงเอง 

In a year, there are around 3,000 sets of used calendar from 
GSB’s head office. If it was left, it would be just trash. But 
if it is created for Braille, the visually impaired could gain 
knowledge and have self-reliance. GSB Foundation then becomes 
a center to collect the used calendar. Donation boxes are also 
placed in the Bank headquarters to give to the school for the 
blind Under Foundation for the Blind in Thailand under the 
Royal patronage of H.M. the Queen on February 9, 2016. GSB 
volunteers also hosted lunch for the visually impaired.

GSB has supported the crab bank project and built up the 
crab hatcheries called “GSB 99th Annivesary” to conserve 
the crab for fishermen to sustain their career. To achieve 
further development and fishermen have ongoing projects, 
the foundation members have visited the 2 fishery areas to 
follow up.

On November 18, 2015, Pak Klong Ban Krood Fisherman 
still maintains the ongoing crab conservation. Currently there 
are 120 members who help support the project by managing 
their own budget in creating a cement pond for the crabs to 
spawn their eggs.

• การเยี่ยมเยียนติดตามผลโครงการธนาคารปูม้า
  Follow-up Project of Crab Bank  

1. กลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองบ้านกรูด อ.บ้านกรูด จ.ประจวบคิรีขันธ์
Pak Klong Ban Krood Fisherman District at Ban Krood, Prachuap Khiri Khan
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วันท่ี 8 ธันวาคม 2558 พบว่า กลุ่มประมงพื้นบ้านมีความเข้มแข็ง 
ได้ร่วมมือกัน โดยสร้างจิตสำานึกของสมาชิก ดังนั้น เมื่อจับปูไข่ได้ 
จะนำาปล่อยลงทะเล ไม่นำามาขาย นอกจากนี้ ยังพัฒนาจนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักศึกษาวิชาการประมง และเป็นฐานการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ของแหลมผักเบี้ย ซึ่งมี 10 ฐาน เชื่อมต่อถึง “วิสาหกิจ
แพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ย” ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน 

On December 8, 2015, Laem Phak Bia Fisherman cooperated 
to raise awareness among the members to avoid catching the 
spawning crabs. If the spawning crabs are caught, they will 
definitely be released into the sea. The group also developed 
their area to be a learning center for eco-tourism of Laem Phak 
Bia. 10 bases of learning are connected to the fishery enterprise 
of Laem Phak Bia community who is the bank’s customer.

โครงการธนาคารปูม้า ถือเป็นการขจัดความหิวโหยอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็น
การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ประโยชน์
ทางทะเลอีกทางหนึ่งด้วย เพราะเมื่อกลุ่มประมงจับปูไข่ได้ จะนำาไปปล่อยกลับคืนสู่ทะเล
ไม่นำามาขาย เพื่อปูตัวเล็กๆ จะได้เติบโต เพื่อระบบนิเวศที่สมดุล

Crab Bank Project promotes sustainable food security and preserves the 
marine balance in another way. When fishermen catch the spawning crabs, 
they will release the crabs back into the sea so that the little crabs could 
grow in the balanced ecosystem. 

2. กลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
Laem Phak Bia Fisherman District at Ban Laem, Phetchaburi Province
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ธนาคารออมสิน 
ส่งเสริมการดูแล อนุรักษ์ธรรมชาติ
GSB promotes natural conservation
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5.  การจัดกิจกรรมหารายได้
 Activities to earn money

จัดในวันท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2558 พักท่ีโรงแรมสวนสนประดิพัทธ์ 
(Sea pine) อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์ มีผู ้เข้าร่วมแข่งขันใน
ครั้งนี้ 102 ทีม มีรายได้สมทบทุนเข้ามูลนิธิออมสินเพื่อสังคม 
จำานวน 609,867 บาท สำาหรับจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลต่อไป

การจัดแรลลี่การกุศล ในครั้งนี้ นอกเหนือจากรายได้จากความร่วม
มือของหน่วยงานพันธมิตร และผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันแล้วสิ่งที่ทรง
คุณค่ายิ่ง คือ เป็นการจัดแรลลี่ ครอบครัวโดยมูลนิธิฯ ได้มีส่วนร่วม
สนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีเวลาทำากิจกรรมร่วมกัน บรรยากาศ
อบอวลไปดว้ยรอยยิม้ สนกุสนาน ความอบอุ่น จบกจิกรรมด้วยความ
ประทับใจทุกคน

เพื่อให้มูลนิธิฯ มีรายได้หลายช่องทาง สามารถพึ่งพาตัวเองได้ใน
ระดับหนึ่ง จึงได้จัดจำาหน่ายป่ินโตและกระเป๋าผ้า เพ่ือจำาหน่ายให้
กับพนักงานและบุคคลท่ัวไปใช้เป็นของท่ีระลึก ในราคาย่อมเยา 
โดยขายผ่านช่องทางร้านค้าสวัสดิการออมสิน และมูลนิธิฯ ออก
ร้านจำาหน่ายเอง

ธนาคารออมสินบริจาคเงินจำานวน 3,000,000 บาท ให้มูลนิธิ
ออมสินเพื่อสังคม สำาหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วม
กับธนาคารออมสิน เป็นการร่วมเสริมเติมเต็ม และบูรณาการร่วม
กันระหว่างธนาคารออมสินกับมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม เพื่อความ
ยั่งยืนของธนาคารออมสิน

•  ชมรมกอล์ฟธนาคารออมสิน มอบเงินให้จากการแข่งขันกอล์ฟ
 การกุศล เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ให้มูลนิธิจำานวน 200,000 
 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์ต่อไป 
•  รับบริจาคเงินจากบุคคลทั่วไปและกล่องรับบริจาค 

The event was held on 28-29 November 2015 at the Hotel 
Pradiphat Pine (Sea pine) Hua Hin District, Prachuap 
Khiri Khan Province. There were 102 teams of participants in 
this competition and got the supporting revenue 609,867 
Baht for the next charity event.

Apart from gaining the revenue in this rally charity from the 
collaboration of partner agencies and candidates, what is 
more valuable in organizing the rally is to encourage families to 
do activities together. The atmosphere was filled with smiles, 
warmth and fun activities.

To be self-reliant and able to earn income from multi-channels, 
the foundation have prepared food carriers and bags for 
employees and guests to buy as a souvenir in affordable 
price by selling through GSB Welfare Store and the foundation.

GSB donated 3 Million Baht to the Foundation for social and 
environmental activities. The support is aimed to integrate 
GSB with the foundation so as to enhance sustainability.

•  GSB’s golf club donated 200,000 Baht to the foundation 
 for further social activities as organizing the charity golf 
 tournament held on December 25, 2015. 
• Receive donations from individuals and donation boxes.

• การจำาหน่ายสินค้าเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
  Products Funding for the GSB Foundation

• การรับบริจาค
  Donation

• กิจกรรมแรลลี่การกุศล “GSB Foundation Family Rally”
  Rally Charity “GSB Foundation Family Rally”
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6.  การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับธนาคารออมสิน
 Social Activities with GSB

คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ประธานมูลนิธิออมสินเพ่ือสังคม ได้กล่าว
ต่อชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ท่ีธนาคารออมสินไปจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม 
เสมอว่า มูลนิธิออมสินเพ่ือสังคม เป็นกลไกหน่ึงของธนาคารออมสิน
ที่จะดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม อยู่เคียงข้างประชาชน และเสริม
ภาพลักษณ์ความมั่นคงอย่างยั่งยืน ให้กับธนาคารออมสิน จึงเป็น
ท่ีมาของการท่ีมูลนิธิออมสินเพ่ือสังคมร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมกับ
ธนาคารออมสิน เพื่อให้เกิดพลังและเกิดประโยชนสู์งสุดกับประชาชน 
โดยในรอบปี 2558 มีผลงาน ดังน้ี

Chartchai Payuhanaveechai, Chairman of GSB Foundation said 
to the communities where GSB conducts social activities that 
GSB Foundation is a mechanism of GSB to carry out social 
activities and go along with the public and enhance the image 
of stability and sustainability for the bank. It is the origin of 
the foundation to join social activities with GSB in order to 
maximize the benefits to the citizens. Performance of the 
year 2015 are as follows:

• “จับมือไว้  แล้วไปด้วยกัน”
  “Hold Hands and Go Together”

ที่วัดทิพย์สุคนธาราม 
อ.ห้วยกระเจา 
จ.กาญจนบุรี
Wat Thipsukhontharam, 
Huay Krajao,
Kanjanaburi Province

ที่คลองลัดมะยม 
กรุงเทพมหานคร 
Khlong Lat Mayom, 
Bangkok

ที่วัดแสงธรรมน้ำาเขาเขียว 
จ.นครราชสีมา 
Wat Saengtham
namkhaokiew,    
Nakhon Rachasima
Province

ชุด (Sets)

ชุด (Sets)

ผืน (Pieces)

ถวายหนังสือ
ปัญญาสชาดก
และน้ำาดื่ม
Offering books 
Wisdom Allegory
and drinking water

มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับชุมชน
Offering blankets to the 
community 

ถวายหนังสือ
ปัญญาสชาดก
และหนังสือธรรมะ
Offering Books 
Wisdom Allegory
and Dhamma
Books

มอบเครื่องบำาบัดน้ำาเสียพลังงานแสงอาทิตย์
ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ตลาดน้ำาคลองลัดมะยม
Offering wastewater treatment solar machine to 
the community enterprise of agro-tourism 
at Khlong Lat Mayom Floating Market.

มอบอุปกรณ์การเรียน
ให้แก่นักเรียน 11 โรงเรียน
Providing school supplies to 
students at 11 schools for

มอบอุปกรณ์การเรียน
ให้แก่นักเรียน 10 โรงเรียน
Providing school supplies to 
students at 10 schools for 

2,000

1,000

100
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ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
Chiang Mai
Province

ที่โรงเรียนธนาคาร
ออมสิน อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
GSB School Bank
Bangsapan, 
Prachuap Khiri Khan 
Province

ผืน (Pieces)

มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับชุมชน
Delivered blankets to the community

สนับสนุนการตัดผมฟรีให้แก่พี่น้องประชาชน
Support free haircuts for people

200
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ธนาคารออมสิน 

ร่วมแบ่งปันน้ำาใจ
GSB sharing kindness



179G o v e r n m e n t  S a v i n g s  B a n k S U S T A I N A B I L I T Y 

R E P O R T  2 0 1 5

โครงการ “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” มอบน้ำาดื่มและ
เครื่องบำาบัดน้ำาเสียในชุมชนที่ห่างไกล ถือเป็นการจัดการ
เรื่องน้ำาให้มีพร้อมใช้สำาหรับทุกคน

The project “Hold Hands and Go Together” provides 
drinking water and wastewater treatment in remote 
communities. Water management should be available 
for everyone.
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บทที่

5
CHAPTER

เสียงสะท้อนจากใจถึงใจ
Reflection from
Heart to Heart
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“ผมอยากจะบอกถึงเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รบั
ทุนการศึกษาในคร้ังน้ี ไม่ใช่ว่าจู่ๆ ทุนการศึกษาเหล่าน้ีจะมามอบให้ท่าน
ได้ง่ายๆ แต่เป็นเรื่องคุณูปการที่ท่านทำาความดีให้กับที่บ้าน เป็น
คุณูปการท่ีท่านทำาให้กับตนเอง ซ่ึงข้อน้ีเป็นเร่ืองสำาคัญมาก ทุกอย่าง
ต้องเริ่มจากตนเองก่อน เมื่อตนเองทำาดี คิดดี ผลลัพธ์ก็จะออกมาดี 
แลว้กจ็ะสง่ผลถงึตัวท่านและที่บ้านของท่านเอง ทุกอย่างมีเหตแุละ
ผลของมัน รางวัลเหล่าน้ีไม่ได้เกิดข้ึนมาลอยๆ โดยไม่มีท่ีมาท่ีไปซะท่ีไหน 
หรือตามหลักพุทธศาสนาท่ีเรียกว่า “กฎแห่งกรรม” นั่นเอง การทำาดี
จะได้รับผลดีตอบแทนแน่นอน” 

“ลูกสาว ลูกชายทั้งหลาย จะต้องยึดมั่นในเรื่องของการทำาความดี 
มุ่งมั่นท่ีจะดำารงตนให้อยู่ในกรอบของความซ่ือตรง ไม่คิดคดทรยศ
ใคร ไม่อกตัญญูใคร ยิ่งเป็นคนไทยเรื่องของความกตัญญูกตเวทิตา
เป็นเรื่องสำาคัญมาก เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนดี ผมได้เห็นเรื่อง
ราวของน้องๆ ท่ีขยันขันแข็ง เข็นรถขายอาหาร กลับมาก็มานั่ง
ทำาการบ้านต่อ ผมเห็นแล้วก็รู้สึกว่า นี่คือชีวิตที่ต้องต่อสู้ เราเกิดมา
มีความหลากหลายทางชีวิต มีพ้ืนเพท่ีไม่เหมือนกัน บางคนมีความรู้ 
แต่ไม่มีจริยธรรม ซึ่งเดี๋ยวนี้มีเยอะ ลูกๆ อย่าเป็นแบบนั้น”

“จากงานวันนี้ที่เกิดขึ้น ธนาคารออมสินเปรียบเสมือนเป็นปุ๋ยท่ี
บำารุงให้ผู้คน พลเมือง ซ่ึงปัจจุบันยังเป็นลูกหลานเยาวชนได้เจริญ 
เติบใหญ่เป็นทรัพยากรบุคคลที่ดำารงรักษาบ้านเมืองไทย ผมไม่
ทราบว่าจะมีสักกี่แห่งท่ีคิดได้เช่นธนาคารออมสิน สมแล้วกับท่ีเป็น
สถาบันท่ีถือพระราชทานกำาเนิดเกิดข้ึนตามพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลูกๆ ที่ได้รับทุนไป ทุกคน
ต้องอดออม มีภูมิคุ้มกัน มีบัญชีรายรับ รายจ่าย ไม่ใช่ว่าท่านได้เงิน
มาเป็นหมื่นแต่แผลบเดียวก็ใช้จนหมด ก็จะไม่สมกับเจตคตินิยม
ของธนาคารออมสิน ลูกๆ ต้องเป็นความหวังให้ธนาคารออมสิน ซึ่ง
เป็นผู้มอบทุนให้ เป็นความหวังให้กับคุณพ่อ คุณแม่ ครูบาอาจารย์ 
เป็นความหวังให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดไปให้จงได้”

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 
และปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี
ปาฐกถาในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียน
ดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำาปี 2558

“I want to tell the youth who have been considered for this 
scholarship. It is not that suddenly these scholarships would 
be given to them easily. It is about the good contribution they 
have made to their home and themselves.  This point is very 
important. Everything must start from self first. When they 
think positive and do good things, the result would be good. 
It will further affect themselves and their home. Everything 
has a cause and its effect. These awards do not happen as 
out of nowhere. According to Buddhism, it is called “karma”. 
Good deed would get a good return.”

“Sons and daughters, you must adhere to the good deed. 
Determine to keep yourself with honesty. Be grateful and do 
not betray anyone. Thailand, in particular, gratitude is very 
important as a symbol of the good ones. I have seen the 
stories of hard-working children who are wandering with their 
food trolley to get money and then get back home to do their 
homework. I see this is the tough life. We are born with 
different background. Some people have knowledge but no 
ethic. Please do not be like that.”

“With the current tasks, GSB is like a fertilizer that nourishes 
our young people to growing up as a resource of practical 
citizen who support Thailand. I’m not sure if we could find 
this kind of idea from other institutions. It is truly an institution 
formed by the royal policy of His Majesty King Rama VI. 
Children who received a scholarship should be saved and 
could manage their income statement. It is not that you have 
money for ten thousand, but for a moment it is used up. It 
would not be the ideal attitude of GSB. Children must be a 
good hope for GSB who gives the grant and also to the parents, 
teachers, including the King and Queen for doing this.”

ML Panadda Disakul, Minister of the Prime Minister’s Office 
and Permanent Secretary of Prime Minister Office gave 
a speech in the awards ceremony for the schools and 
students with outstanding moral and ethical year 2015.
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“หนูอยู่กับแม่และพี่สาวเพียงสามคน หนูต้องช่วยที่บ้านขายน้ำาเต้าหู้ในตอนเช้า ช่วยงาน
บ้านทุกอย่างที่จะทำาได้ เป็นกำาลังใจให้คุณแม่ และแบ่งเบาภาระให้แม่ ส่วนงานโรงเรียน
หนูได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าห้อง เก็บออมทรัพย์ เลี้ยงไก่ เก็บไข่ และเป็นคนนำา
น้องสวดมนต์ในตอนเช้าค่ะ เมื่อถึงตอนพักกลางวันหนูจะจดบัญชีรายวันในการขาย
น้ำาเต้าหู้ของหนู และในการใช้ชีวิตประจำาวันค่ะ การอดออมเป็นสิ่งสำาคัญมากนะคะ เพราะ
เราได้ทำาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน เช่น การห่อข้าวห่อน้ำา 
มาเอง การออมทรัพย์ที่โรงเรียน และการปลูกผักสวนครัวค่ะ แรงผลักดันในชีวิตหนู
คือคุณพ่อและคุณแม่ค่ะ ส่วนอนาคตของหนูนั้น อยากเป็นช่างตัดผม เพราะเป็นอาชีพท่ี
สุจริตและอยากจะเลี้ยงดูแม่หนูให้สบาย รางวัลที่ได้ในครั้งนี้หนูอยากจะขอบคุณธนาคาร
ออมสิน มากๆ ค่ะ ที่มองเห็นในความดีที่หนูทำาค่ะ”

“I live with my mother and sister. I help my mother sell soy milk in the morning. 
I usually encourage my mother and ease her burden by helping all home tasks 
as much as I can. At school, I am assigned to be the class leader helping to 
collect the money, feed chickens, collect eggs, and I am also leading prayers 
in the morning. At the lunch break, I would write a daily account of the sale of 
soybean milk and everyday use too. Savings is important. We should follow the 
philosophy of Sufficient Economy of the King, like bringing own food, savings at 
school and to grow vegetables here. The driving force in my life is my parents. In 
the future I want to be a barber. It is an honest profession. I want to help my mother 
and make her life comfortable. For the prize I got this time, I would like to thank 
GSB for seeing the good thing I do.”

“เดิมผมทำางานด้านมีเดีย กราฟฟิคต่างๆ และเป็นคนชอบแต่งบ้าน ชอบคิดทำาอะไรขึ้น
ใช้เอง ปรากฎว่าใครเห็นผลงานท่ีผมทำาก็ชอบกัน ทำาให้ผมเห็นโอกาสในการพัฒนาต่อยอด 
เป็นธุรกิจได้ แล้วยิ่งผมทำาไปนานๆ ก็ยิ่งมีความสุขที่ได้ทำามัน มีความสุขกับงานท่ีเราทำา 
มีความสุขเวลาลูกค้าชอบงานของเรา จากเป็นคนเก็บเงินไม่เก่ง แต่พอทำาธุรกิจเอง 
ผมจึงรู้ครับว่าเงินทุนเป็นสิ่งที่สำาคัญ พอมีกำาไรจากการขายก็จะนำามาซื้อสลากออมสิน 
สะสมไว้ ได้ประโยชน์ทั้งเป็นการออมกึ่งบังคับตัวเองให้ไม่ต้องนำาเงินออกมาใช้ แล้วยังได้
ลุ้นรางวัลไปพร้อมกันด้วย จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ใช้เวลา 2 ปี ในการเก็บออม จนในวันนี้
ผมก็สามารถเปิดร้านของตัวเองได้เป็นผลสำาเร็จครับ” 

“Originally I worked in media field doing graphic, and also love decorating my home 
with my own designing stuff. When people see my work they love, so I see an 
opportunity to develop business. The more I do this, the more pleasure I have 
gained. It is happy with the work I do especially when people love my work. From 
a person who is not savings money, once I have my own business, I realize that 
savings money is important. When I got some profit from the sale I will buy GSB 
Premium Savings Certificate. It helps me keep my money as it’s like semi- 
savings to force myself not to take money out. Moreover, it would be a chance 
to win prizes at the same time. From that day till now, it takes two years to keep 
savings and now I’ve been able to open a shop of my own successfully.”

ด.ญ.จารุวรรณ สิงสุขา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง
Jaruwan Singsukha
Mattayom1 Wat Tungmasung School

คุณนัฐพงษ์ เพียรจิตต์
Nattapong Pieanjit

หนึ่งในผู้เข้ารับรางวัล
โครงการประกวดโรงเรียนและ
นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ประจำาปี 2558

One of the award winnings, 
outstanding schools and 
students with morals and 

ethics 2015

เจ้าของร้าน N&N
เด็กขายป๋อง

(ร้านขายของแต่งบ้าน)

Owner of N & N
 (Furniture store)
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“เรยีนจบด้านบรหิารธุรกิจมาแต่ไม่เคยคิดจะทำางานประจำาเลยค่ะ เพราะอยากเป็นนาย
ตวัเอง และอยากตัง้ตวัได้เรว็ๆ การคา้ขายจงึเป็นเสน้ทางแรกๆ ท่ีนกึถงึเลยคะ กม็าลงตวัท่ี
การขายรองเท้าผูห้ญิง จากการขายปลกีรองเท้าผูห้ญิงอยู ่2-3 ปี แม้กำาไรจะดแีตก่็ไมเ่ท่ากบั
การขายส่ง ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นผู้ขายส่งเองเลยดีกว่า ก็ทำาเองทุกอย่างเลยนะคะ 
ทั้งติดต่อโรงงานในประเทศและต่างประเทศ ออกแบบเอง สั่งผลิตเอง นำาเสนอสินค้าเอง 
ทำาอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง อาศัยความอึด อดทน ขยัน และซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ใช้เวลา 6 ปี 
จากจุดเริ่มต้นจนมาถึงการมีหน้าร้านที่สำาเพ็งแบบทุกวันนี้ค่ะ”  

“ร้านค้าส่งรองเท้าสตรีต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเป็นจำานวนมาก การควบคุมต้นทุนจึง
เป็นสิ่งสำาคัญ แต่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าต้องมีการกู้เงินจากธนาคารเพื่อเป็นเงินลงทุนอย่าง
แน่นอน สินเช่ือห้องแถวของธนาคารออมสิน มีส่วนอย่างมากที่ทำาให้เกิดร้านของตัวเอง
ที่สำาเพ็งในวันนี้ และยังช่วยลดภาระดอกเบี้ยลงไปได้มากด้วย ธนาคารออมสินเป็นผู้อยู่
เบื้องหลังความสำาเร็จในครั้งนี้จริงๆ ค่ะ”

“Graduated in business administration, but I never think of doing a full time job. 
I want to have my own business, so selling stuff is the first idea that I thought of 
and selling women’s shoes is our perfect answer. From retail sale of women’s 
shoes in the first 2-3 years, we got a good profit but if compared to wholesale, 
it would make more earnings. So we decided to switch to do wholesale. We have 
done everything ourselves, such as contacting the factory for both domestic and 
international, designing, ordering and presenting the products. We do like with 
patience and honest to our customers. It took six years from the beginning until 
the day that we have our own shop at Sampeng today.”

“Wholesale shoes store requires a lot of budget. Cost control is important. It is 
undeniable to borrow money from the bank to ensure finance investment. 
GSB’s business loan has contributed greatly as we can have our shop at 
Sampeng today. It also helps reduce a lot of interest burden. GSB is the one 
behind our success.”

“ผมเคยทำางานด้านการลงทุน แต่พอวันหนึ่งมันอ่ิมตัวเลยอยากมาทำางานด้านเกษตรกรรม 
ใช้ชีวิตแบบเกษตรกร ตอนแรกก็ปลูกมะม่วงแต่ติดที่ว่ามีคนทำาเยอะแล้ว เลยลองปลูก
เมล่อนญี่ปุ่น เพราะยังมีคู่แข่งไม่มาก อีกท้ังยังมีรอบการเก็บเก่ียวท่ีเร็วคือ 65-75 วันเท่านั้น 
ผลผลิตจึงเก็บเกี่ยวได้ทั้งปี ปัจจุบันเรามีโรงเรือนอยู่ 40-50 โรง มีคนงานราว 30 คน 
โดยกลุ่มลูกค้าเราเน้นขายในประเทศเป็นหลัก ในอนาคตผมก็มีแผนการขยายงาน 
สร้างโรงเรือนเพิ่ม ก็ได้ธนาคารออมสินนี่แหละครับเป็นที่ปรึกษาในเรื่องเงินลงทุน”

“I worked in the investment field before. One day I felt it’s no longer challenging so I 
have changed to work in agriculture and have a farmer life. At first I planted mango 
which many people have done a lot already. So I tried planting Japanese melon as 
there are not many competitors. It also has a faster harvest cycle for 65-75 days, so 
we could harvest all year round. Now we currently have 40-50 planting houses with 
around 30 workers. I focus on domestic market as a base. In the future, I plan to expand 
housing construction and GSB will be my adviser on investments.”

คุณรัชต์ธภัทร ตันติสุธีหิรัญ 
และ คุณกุลณัฐฐา นิธิวีเสถียร 
Ratchatapat Tantisutihirun 
and Kulnatta Nitiwisatien

คุณอำานวย รัตนอำานวยศิริ
Amnuay Rattana-amnuaysiri

เจ้าของไร่ไฮโดรกรีนฟาร์ม 
ต.บ้านกลาง อ.วังทอง 

จ.พิษณุโลก

Owner of Hydro Green 
Farm, Tambon Baan Klang, 
Wang Thong, Pisanuloke

Province

เจ้าของร้านรองเท้า
Kitepretty

Owner of shoe store 
Kitepretty
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“กลุ่มของเราเป็นพี่ๆ น้องๆ ที่ทำาไร่ ทำาสวนอยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยมีทุเรียนหลงลับแล
เป็นพระเอก นอกนั้นก็มีทั้งทุเรียนหมอนทอง ลางสาด และลองกอง เป็นการปลูกพืช
หลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยเรายึดหลักการทำาเกษตรแบบผสมผสาน แต่เป็นที่รู้กันว่า
ทุเรยีนหลงลบัแลนีล่ะครบัท่ีเป็นพระเอกของงานจรงิๆ ทุเรยีนหลงลบัแลเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดมาก ในอนาคตผมกค็ดิจะนำาทุเรยีนหลงลบัแลสง่ออก ซ่ึงตลาดเอเชียนา่จะเป็นลูท่างท่ี
สดใส ผมกค็งไมล่มืท่ีจะปรกึษาธนาคารออมสนิในเรือ่งการลงทุนอย่างแนน่อน เพราะว่าผม
เป็นลูกค้าเงินฝากของออมสินตั้งแต่เด็ก มีของที่ระลึก เก็บสะสมไว้มากมาย ปัจจุบันก็เป็น
ลูกค้าสินเชื่อเพื่อการลงทุนของออมสิน และก็จะเป็นลูกค้าแบบนี้ต่อไปอย่างแน่นอนครับ”

“We are a group of farmers who do farming in the same area which Long Lub Lae. 
Durian is our key product. Some other plants are Monthong Durian, Langsad, 
Long Gong. Many plants are planted in the same area. We stick to the principle 
of integrated farming. However, it is known that Long Lub Lae Durian is really our 
hero. It is preferred in the market. In the future, I will export this Durian to asian 
market. I would definitely not forget to consult GSB for investment. I myself have 
been a customer of the bank since childhood. Currently, I am also a customer on 
Loans for investment and I will be GSB’s customer on along.

คุณสมคิด สอนถา
Somkid Sorntha

ผู้ปลูกทุเรียนพันธุ์หลงลับแล ใน
นาม สภากรุ๊ป ต.ฝายหลวง อ.ลับแล 

จ.อุตรดิตถ์

Farmer of Durian
–Long Lub Lae on behalf of 

Sapa Group. Tambon Failuang, 
Lub Lae District, Uttaradit

Province
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GRI INDEX
REPORT INFORMATION

แนวทางการจัดทำารายงาน
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ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน 
Report Information

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2558 จัดทำ�ขึ้นต�มหลักเกณฑ์ก�รประเมินบทบ�ทของรัฐวิส�หกิจด้�นก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รท่ีดี (Corporatate governance-CG) และก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) 
ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ (สคร.) กำ�หนดให้ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน (Sustainability Report)  
เป็นส่วนหนึ่งของก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิส�หกิจ ในประเด็นด้�นก�รประเมินผลสำ�เรจ็
และผลประโยชน์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น ชุมชน ลูกค้�และประช�ชนทั่วไป

ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของธน�ค�รออมสินเล่มนี้ จัดทำ�ขึ้นในรอบปีงบประม�ณ 2558 ระหว่�งวันที่ 1 มกร�คม ถึงวันที่ 
30 ธันว�คม โดยจัดทำ�แยกออกจ�กร�ยง�นประจำ�ปีธน�ค�รออมสิน 2558  (Annual Report 2015)  มีเนื้อห�ส�ระครอบคลุม
ผลก�รดำ�เนินง�นเพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิตของประช�ชนและชุมชนฐ�นร�กให้เข้มแข็ง ส�ม�ถพึ่งพ�ตนเองได้ ก�รส่งเสริมก�รออม
และสร้�งวินัยท�งก�รเงินให้กับเย�วชนและประช�ชนทั่วไป รวมถึงก�รดำ�เนินง�นด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมในมุมมองของ
ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทร�บถึงคว�มมุ่งมั่น ทิศท�งก�รดำ�เนินง�น และคว�มสำ�เร็จของก�ร
ดำ�เนินง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธน�ค�ร ในก�รจัดทำ�ร�ยง�นเล่มนี้ ธน�ค�รออมสินได้นำ�แนวปฏิบัติ
ว่�ด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (Guidance on social responsibility) ม�ตรฐ�น ISO 26000 ร่วมกับ คู่มือก�รจัดทำ�ร�ยง�น
เพ่ือก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน Sustainability Reporting Guidelines & Financial Services Sector Supplement G4  Guidelines-
version ของ Global Reporting Intiative หรือ GRI Version 4 ม�เป็นแนวท�งในก�รร�ยง�นและเปิดเผยข้อมูล  นอกจ�กนี้ 
ธน�ค�รยังวิเคร�ะห์และเช่ือมโยงก�รดำ�เนินง�นท่ีสัมพันธ์กับเป้�หม�ยก�รพัฒน�คว�มย่ังยืนของโลกท้ัง 17 ข้อ (17 Sustainable 
Development Goals: 17 SDGs) เพื่อแสดงให้เห็นคว�มมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อคว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและเป้�หม�ย
สำ�คัญในก�รพัฒน�คว�มยั่งยืนของประเทศไทยและโลก

ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน (Sustainability Report) ของธน�ค�รออมสินเล่มนี้ ได้ระบุหน้�แสดงข้อมูลต�มร�ยก�รตัวชี้วัด 
GRI ไว้ในต�ร�งตัวชี้วัดของ GRI Content Index ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของธน�ค�รออมสิน ประจำ�ปี 2558 พิมพ์ด้วย
หมึกพิมพ์จ�กนำ้�มันถั่วเหลือง ที่ไม่เป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ในรูปแบบภ�ษ�ไทยและแปลเป็นภ�ษ�
อังกฤษ ส�ม�รถด�วน์โหลดได้จ�กเว็บไซต์ของธน�ค�รออมสิน

ห�กท่�นต้องก�รข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือร�ยง�นเล่มนี้ 
กรุณ�ติดต่อที่

ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน
470 ถนนพหลโยธิน พญ�ไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2299-8680 (Call Center 1115)
www.gsb.or.th
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Sustainability Report for the year 2015 is prepared in accordance with criteria to evaluate the role of the State Enterprise for 
Corporate Governance-CG and Corporate Social Responsibility-CSR. The State Enterprise Policy Office (SEPO.) requires 
Sustainability Report as part of the implementation of the social responsibility of enterprises on the issue of evaluation and 
benefits to stakeholders, committees, the management, employees, community, customers and the general public.

The Sustainability Report of the GSB conducted in fiscal year 2015 from 1 January to 30 December by separating with Annual Report 
2015. It covers operating performance to improve the standard of living of individuals and communities. To encourage people and 
community to have strong foundations and could rely on themselves and to promote savings and financial discipline to the youth 
and the general public. It also includes operations with social responsibility in terms of sustainable development to let the stakeholders 
to acknowledge the determination, operating direction and the success of the implementation of the Bank’s environmental and 
social responsibility. In preparing this report, GSB has adopted the ISO 26000 Guidance on Social Responsibility together with the 
Sustainability Reporting Guidelines & Financial Services Sector Supplement G4 Guidelines version of the Global Reporting 
Intiative - GRI Version 4 as a guide to reporting and disclosure. Besides, GSB also analyzes and integrates the operations 
relative to a target of 17 Sustainable Development Goals: 17 SDGs to demonstrate its commitment to respond to the expectations 
of stakeholders and the key goal in the development and sustainability of the country and the world.

GSB’s Sustainability Report has identified the page showing the list of indicators of the GRI Content Index of Sustainability 
Report 2015. The report is printed in ink from soybean oil that is not harmful to health and the environment. The content is 
created in Thai language and translated into English which can be downloaded from the website of GSB.

If any further information about this report is 
required, please contact
Social and Environment Development Department
Government Savings Bank
470 Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, 
Bangkok 10400
Tel. 0-2299-8680 (Call Center 1115)   
www.gsb.or.th



188ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น ร า ย ง า น ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น

ป ร ะ จํ า ปี  2 5 5 8

G4-1

G4-2

G4-18

G4-19

G4-22

G4-23

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-13

8-13

30-31, 81-85

186-187

186-187

186-187

16-39

16-39

Goal 1, 4, 8, 10

Goal 1, 4, 8, 10

37

25-29

37

26, 44-45

25

25, 32-35,
44

56-58
56-58

56-58
56-58

38-39, 42

Goal 5, 8
Goal 5, 8

Goal 5, 8
Goal 5, 8

A statement from the most senior decision-maker of the organization 

A description of key impacts, risks, and opportunities. 

Explain the process for defining the report content and the Aspect Boundaries.

Explain how the organization has implemented the Reporting Principles for Defining Report Content.

List all the material Aspects identified in the process for defining report content.

Report the effect of any restatements of information provided in previous reports, and the reasons 
for such restatements.

Report significant changes from previous reporting periods in the Scope and Aspect Boundaries.

Name of the organization

The primary brands, products, and services.

The location of the organization’s headquarters. 

The number of countries where the organization operates, and names of countries where either the 
organization has significant operations or that are specifically relevant to the sustainability topics 
covered in the report.

Report the nature of ownership and legal form.

Report the markets served (including geographic breakdown, sectors served, and types of customers
 and beneficiaries).

Report the scale of the organization, including:
Total number of employees
Total number of operations

Report the total number of employees by employment contract and gender. 
Report the total number of permanent employees by employment type and gender.

Significant changes during the reporting period regarding the organization’s size, structure, 
ownership, or its supply chain

Strategy and analysis

Profile
Disclosure

Description Page

G4-24

G4-25

G4-26

32-35

32-35

32-35, 42-53 Goal 1,4,17

A list of stakeholder groups engaged by the organization. 

Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage.

The organization’s approach to stakeholder engagement, including frequency of engagement by type and 

by stakeholder group, and an indication of whether any of the engagement was undertaken specifically as 

part of the report preparation process.

Organization Profile

Identified Material Aspects and Boundaries 

Stakeholder Engagement

SDGs Mapping 
Linkage to disclosure
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G4-27

G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

G4-33

G4-34

G4-35

G4-36

G4-38

G4-39

G4-41

32-35, 42, 
44, 52-53

186-187

186-187

186-187

186-187

36, 38-39

36, 38-39

36, 38-39

44-45, 
73-83

44-45, 
73-83

43-46

44-45, 
73-83

44-45, 
73-83

73-83

Key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and how 
the organization has responded to those key topics and concerns, including through its reporting. 
Report the stakeholder groups that raised each of the key topics and concerns.

Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided. 

Date of most recent previous report (if any).

Reporting cycle (such as annual, biennial).

Provide the contact point for questions regarding the report or its contents.

Report the organization’s policy and current practice with regard to seeking external assurance 
for the report. 

Report the scope and basis of any external assurance provided.

Report whether the highest governance body or senior executives are involved in seeking assurance 
for the organization’s sustainability report.

Report the governance structure of the organization, including committees of the highest governance 
body. Identify any committees responsible for decision-making on economic, environmental and 
social impacts. 

Report the process for delegating authority for economic, environmental and social topics 
from the highest governance body to senior executives and other employees.

Report whether the organization has appointed an executive-level position or positions with 
responsibility for economic, environmental and social topics, and whether post holders report 
directly to the highest governance body.

Report the composition of the highest governance body and its committees

Report whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer (and, if so, 
his or her function within the organization’s management and the reasons for this arrangement).

Report processes for the highest governance body to ensure conflicts of interest are avoided and 
managed. Report whether conflicts of interest are disclosed to stakeholders

G4-45 44-45, 
73-85

Goal 16Report the highest governance body’s role in the identification and management of economic, 

environmental and social impacts, risks, and opportunities. Include the highest governance 

body’s role in the implementation of due diligence processes. 

Profile
Disclosure

Description Page

Stakeholder Engagement 

Assurance 

Governance 

Governance Structure and Composition 

Highest Governance Body’s Role in Risk Management 

Report Profile 

SDGs Mapping 
Linkage to disclosure
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G4-LA1

G4-LA2

G4-LA8

56-58

63-65

61-63

66-70

G4-56

G4-57

73-83

73-83

Describe the organization’s values, principles, standards and norms of behavior such as 

codes of conduct and codes of ethics. 

Report the internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and lawful behavior,

and matters related to organizational integrity, such as helplines or advice lines.

Aspect: Employment

Total Number and Rates of New Employee Hires and Employee Turnover by Age Group, 

Gender And Region 

Benefits Provided to Full-Time Employees That are not Provided to Temporary or Part- Time 

Employees, By Significant Locations of Operation

Health and Safety Topics Covered in Formal Agreements with Trade Unions

Training and Education

G4-LA12
56-60 Goal 5, 8

Aspect: Diversity and Equal Opportunity

Composition of Governance Bodies and Breakdown of Employees per Employee Category According 

to Gender, Age Group, Minority Group Membership, and Other Indicators of Diversity 

G4-PRS 36,53,
167-168, 
180-184

Results of Surveys Measuring Customer Satisfaction 

Report the results or key conclusions of customer satisfaction surveys (based on statistically 

relevant sample sizes) conducted in the reporting period relating to information

FS1

FS3

FS4

FS8

FS15

FS16

87-91

87-91

87-91

151-158

28-29, 48-53, 
87-91

94-95, 102-104

Goal 10

Goal 10

Goal 10

Goal 2, 7, 12,
13, 14, 15

Goal 1, 4, 10

Goal 1, 4

Policies with specific environmental and social components applied to business lines

Processes for monitoring clients’ implementation of and compliance with environmental and social 

requirements included in agreements or transactions

The environmental and social policies and procedures as applied to business lines

Monetary value of products and services designed to deliver a specific 

environmental benefit for each business line broken down by purpose

Policies for the fair design and sale of financial products and services

Initiatives to enhance financial literacy by type of beneficiary

Profile
Disclosure

Description Page

Ethics and Integrity 

Social : Labor Practices and Decent Work 

Social : Labor Practices and Decent Work 

Society

Sub-Category: Product Responsibility 

Goal 5, 8

Goal 8

Goal 8

Goal 8

Goal 16

Goal 16

SDGs Mapping 
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G4-EN1

G4-EN3

G4-EN11

G4-EN12

GN-EN13

G4-HR2

G4-SO4

G4-PR1

G4-PR5

G4-PR8

151, 153

151, 156

134-139, 
152-153, 
158, 173

134-139, 
152-153

134-139, 
152-153, 
158, 173

Goal 15

Goal 7

Goal 3, 2, 
14, 15

Goal 3, 14, 15

Goal 2, 3, 6, 
14,15

59-60

81-83 Goal 16

28-29, 
48-53

36,53

52-53

Goal 1,4

Goal 16

Aspect: Materials 

Materials Used by Weight or Volume

Aspect: Energy 

Energy Consumption within The Organization

Aspect: Biodiversity 

Report the following information for each operational site owned, leased, managed in, or adjacent to, 

protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas

Description of Significant Impacts of Activities, Products, and Services on Biodiversity In Protected 

Areas and Areas of High Biodiversity Value Outside Protected Areas

Habitats Protected or Restored

Aspect: Investment 

Total Hours of Employee Training on Human Rights Policies or Procedures Concerning Aspects 

of Human Rights That are Relevant to Operations, Including The Percentage of Employees Trained 

Communication and Training on Anti-Corruption Policies and Procedures 

Aspect: Customer Health and Safety 

Percentage of Significant Product and Service Categories for Which Health and Safety Impacts 

are Assessed for Improvement 

Aspect: Product and Service Labeling 

Results of Surveys Measuring Customer Satisfaction

Aspect: Customer Privacy 

Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy 

and losses of customer data

Profile
Disclosure

Description Page

Society

Category: Environmental 

Sub-Category: Human Rights 

Sub-Category: Society 

Sub-Category: Product Responsibility

SDGs Mapping 
Linkage to disclosure
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ฝายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
ธนาคารออมสิน
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 0 2299 8680

www.gsb.or.th

Social and Environment Development Department
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Phayathai, Bangkok 10400
Telephone : 0 2299 8680


