
การบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ปี 2565
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ธนาคารออมสิน มีหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพ่ือเข้าปฏิบัติงาน      
เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของธนาคาร ดังนี้

1. กระบวนการสรรหาคัดเลือกเป็นลูกจ้างปฏิบัติการของธนาคาร
ธนาคารมีระบบ e-Recruitment บนเว็บไซต์ของธนาคารให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าระบบ   

เพ่ือสมัครงาน โดยธนาคารจะคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
และเมื่อธนาคารมีอัตราว่างจะเรียกผู้ขึ้นบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดบรรจุเป็นลูกจ้าง
ปฏิบัติการ

2. กระบวนการสรรหาคัดเลือกเป็นพนักงานของธนาคาร
เมื่อธนาคารมีอัตราว่างของพนักงานในต าแหน่งงานใด ธนาคารจะด าเนินการสอบคัดเลือก     

จากลูกจ้างปฏิบัติการของธนาคาร ในกรณีที่เป็นต าแหน่งงานเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์เฉพาะด้าน 
ธนาคารจะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในที่มีประสบการณ์ตรง
สามารถสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดจะได้รับการบรรจุเป็น
พนักงานธนาคาร

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสอบเอกสารการสมัคร การสอบข้อเขียน 
สอบสัมภาษณ์และการตรวจสอบคุณสมบัติที่ธนาคารก าหนดก่อนการจ้างเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ หรือ
บรรจุเข้าเป็นพนักงานของธนาคาร ซึ่งธนาคารได้มีระเบียบค าสั่งก าหนดแนวทางในการคัดเลือกและ
สรรหาบุคลากร เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ท่ีชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ธนาคารมีหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตัง้เป็นบุคลากรของธนาคาร สอดคล้องและเป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบ
ธนาคารออมสินว่าด้วยการแต่งตั้งและการถอนจากต าแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน ดังนี้

1. หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติเบื้องต้นในการบรรจุบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน 
1.1 ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมาย     

ว่าด้วยคุณสมบัตมิาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน
ว่าด้วยการแต่งตั้งและการถอนจากต าแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน



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

ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือน               

ไรค้วามสามารถ หรือวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ
(2) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือพักงาน
(3) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดจีนเป็นที่รงัเกยีจของสังคม
(4) เป็นผู้เคยได้รับโทษให้จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

2. การบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานตามคุณวุฒิการศึกษา ให้ก าหนดระดับต าแหน่งและ
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ดังนี้

(1) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
(ปวท.) หรือเทียบเท่า บรรจุในต าแหน่งพนักงาน ระดับ 2

(2) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
บรรจุในต าแหน่งพนักงาน ระดับ 3

(3) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า บรรจุในต าแหน่งพนักงาน ระดับ 4
(4) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บรรจุในต าแหน่งพนักงาน ระดับ 5

ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ หรือบรรจุเข้าเป็นพนักงานจะต้อง  
ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด

หลักเกณฑก์ารพัฒนาบุคลากร

ธนาคารได้ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรระยะยาวที่มีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี 
และมีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรและงบประมาณประจ าปี ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ แผนเพ่ิมประสิทธิภาพ แผนบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ การวิเคราะห์ต าแหน่ง
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Position) ในการเป็นธนาคารเพ่ือสังคม (Social Bank) และตัวชี้วัดที่ส าคัญ  
ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ โดยธนาคารได้ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานและพนักงาน     
ทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาตาม Functional Competency มาตรฐานความรู้และทักษะ       
ท่ีจ าเป็นตามกลุ่มลักษณะงาน (Sub Job Family) และตามผลการประเมินช่องว่างสมรรถนะ 
(Competency Gap) รวมถึงพัฒนาทักษะอนาคต (Future Skill) ได้แก่ Cognitive Skill, Social
Bank & Sustainability Skill, Business Skill, Technology Skill และทักษะท่ีส าคัญต่อการ
ปฏิบัติงานตามท่ีหน่วยงานก ากับภายนอกก าหนด การปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม การส่งเสริม



ความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรมการพัฒนาพนักงานใหม่ การลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน      
โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในธุรกิจหลักและสร้างรายได้ 
รองรับยุทธศาสตร์และพัฒนาขีดความสามารถในทักษะใหม่ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ นอกจากนั้น ธนาคาร
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร โดยมีผู้อ านวยการธนาคารออมสินเป็นประธาน 
ท าหน้าที่พิจารณาแผนการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว ให้เป็นไปตาม แผนงาน เป้าหมาย และทิศทาง
ตามที่ธนาคารก าหนดอีกด้วย

ส าหรับการพัฒนาบุคลากร ธนาคารได้น าทฤษฎีการเรียนรู้ 70 : 20 : 10 มาเป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินการก าหนดสัดส่วนเครื่องมือการเรียนรู้ฯ ให้มีความเหมาะสม ทั้งในแบบ 
Classroom Training และ Non - Classroom Training ประกอบด้วย (1) Classroom Training 
เช่น การฝึกอบรม เช่น การฝึกอบรมในห้องเรียน  

(In - house & Public Training)
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ระบบ 
GSB Wisdom เป็นต้น

(2) Non - Classroom Training เช่น Project Assignment, On the Job Training, Coaching & 
Mentoring, Knowledge Sharing (Best Practice), Case Study เป็นต้น 

นอกจากนั้น ยังมีการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านค่านิยม 
GSB Way ดังนี้ 1) Giving for the Greater Good : เติมเต็มสร้างคุณค่าสังคมไทยด้าน Social 
Responsible และ CG and Risk โดยการพัฒนาทกัษะการปฏิบัตงิานตามทีห่นว่ยงานก ากับภายนอก
ก าหนด และการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม 2) Seeking for the Possibility : คิดใหม่ก้าวไกล     
ใฝ่สร้างสรรค์ โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะด้าน Digital และทักษะในการพัฒนานวัตกรรม 
(Innovation) และ 3) Brave Beyond Boundary : มุ่งมั่นสานต่อเหนือขีดจ ากัด โดยส่งเสริมทักษะ
ด้าน Growth mindset & Digital/Innovation Mindset ให้แก่บุคลากรในทุกระดับ

ธนาคารได้ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรและผู้น าระดับสูง ประกอบด้วย 
7 ขั้นตอน ดังนี้ 



ขั้นตอนที่ 1 ประเมินความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรและผู้น า โดยพิจารณาเชื่อมโยง   
จากนโยบายและทิศทางของธนาคาร วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนแม่บทด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 
แผนความตอ้งการพัฒนาของหน่วยงาน ผลประเมิน GAP นโยบายของคณะกรรมการโครงการพัฒนา
บุคลากร การวิเคราะห์ต าแหน่งเชิงกลยุทธ์ ผลการด าเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน ข้อผิดพลาดและ
ข้อก าหนดตามเกณฑ์ จากหน่วยงานก ากับภายนอกประกอบการพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 2 วางแผนพัฒนาบุคลากรและผู้น าในระยะสั้น และระยะยาวที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ควบคู่กับภารกิจเชิงสังคม เพ่ิมขีดความสามารถรองรับ
ยุทธศาสตร์และพัฒนาขีดความสามารถในทักษะใหม่ รวมถึงก าหนดสัดส่วนการใช้เครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรแบบ Classroom และ Non-Classroom Training ด้วยโมเดลการเรียนรู้ 70:20:10 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบแผนพัฒนาบุคลากรและผู้น า โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ วงเงินอนุมัติ 
เครื่องมือ/วิธีการในการพัฒนา รวมถึงแนวทางประเมินผล

ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนด าเนินการพัฒนาตามแผนฯ 

ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ 
โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรแบบ Classroom Training และ Non-Classroom Training
ด้วยโมเดลการเรียนรู้ 70:20:10 ตามที่ก าหนด รวมถึงเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีพฤติกรรม   
ตามค่านิยมองค์กร GSB Way

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินและวัดผล
การพัฒนาบุคลากรและ ผู้น าระดับสูง
โดยวิธีการของ Kirk Patrick ส่งผลให้
ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
และผู้น าระดับสูงของธนาคาร ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การด าเนินธุรกิจของธนาคาร

ขั้นตอนที่ 7 ทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โดยน าผลจากการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการพัฒนาบุคลากร มาวิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์          
ของธนาคาร รวมถึงน าส่งไปยังระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือวิ เคราะห์ประสิทธิผล              
การปฏิบัติงานต่อไป



หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารใช้ระบบ Performance Management System : PMS ในการบริหารจัดการ      
ผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงไปถึงการจ่ายค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และการสร้าง
แรงจูงใจ โดยมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของธนาคารลงสู่ตัวชี้วัด รายบุคคล   
ทั่วทั้งองค์กร โดยปัจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงานก าหนดในรูปแบบผสมผสานระหว่าง KPIs
และ Competency ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนผลการด าเนินงานของธนาคารให้บรรลุสู่เป้าหมาย

การพิจารณาการขึ้นเงินเดือนพนักงานประจ าปี ธนาคารได้ก าหนดหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือน
ของพนักงาน ตามค าสั่งของธนาคาร เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน 
ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่ งเน้นผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โดยก าหนดให้ขึ้นเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ข้อมูลและผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี        
ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ผลประเมิน
การฏิบัติงาน

คะแนน อัตราการขึ้นเงินเดือน

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

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

ดี 3.00 - 3.99

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

ควรปรับปรุง 2.00 - 2.99 พิจารณาได้ตั้งแต่ 3.5% ถึง 4.5% ของฐานเงินเดือนพนักงาน
ต้องปรับปรุง 1.00 - 1.99 ไม่มีสิทธ์ิขึ้นเงินเดือน (0%)

ธนาคารได้น าผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานไปประกอบการพิจารณาในเรื่อง        
การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน การแต่งตั้งหรือเลื่อนระดับหรือต าแหน่งงาน 
พิจารณาการคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่งพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) การขึ้นเงินเดือนพนักงาน
ประจ าปี การจ่ายเงินโบนัสตามผลงาน รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น รางวัลโครงการ GSB Awards 

โดยธนาคารได้มีค าสั่ง คู่มือ วิธีปฏิบัติซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการประเมินผล        
การปฏิบัติงานของพนักงานที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน



หลักเกณฑ์การให้คุณและการสร้างขวัญก าลังใจ            
ธนาคารตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานผู้ท าความดี ประพฤติดี 

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวิริยะอุตสาหะ และสร้างประโยชน์ให้องค์กร และมีหลักเกณฑ์การให้คุณ
และการสร้างขวัญก าลังใจที่ดีให้กับพนักงานของธนาคาร ดังนี้

1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงาน 
ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีปกติทุกชั้นตรา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังนี้  
1.1 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันบรรจุถึงวันก่อน  

วันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน (29 พฤษภาคม) ของทุกปี 
1.2 ต้องด ารงต าแหน่งผู้บริหาร และเป็นผู้ที่ประพฤติดี ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

ด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง
1.3 เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  

ท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
1.4 เป็นผู้ไม่เคยถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เว้นแต่เป็นการส่งคืนเนื่องจากได้รับ

พระราชทานในชั้นทีสู่งขึ้น
2. การมอบของที่ระลึกให้พนักงานที่ปฏิบัติงานมานานและครบตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

ธนาคารมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานมานานและครบตามเกณฑ์อายุงาน    
ท่ีก าหนด ได้แก ่ครบ 25 ปี 30 ปี 35 ปี หรือ 40 ปี โดยต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับโทษทางวินัย นับตั้งแต่
วันบรรจุถึงวันที่ปฏิบัติงานครบระยะเวลาที่มีสิทธิได้รับของที่ระลึก

3. การมอบรางวัลโครงการ GSB Awards
ธนาคารจัดให้มีรางวัลโครงการ GSB Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่พนักงานและ

หน่วยงานสังกัดสายงานกิจการสาขา ที่สามารถบริหารงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของธนาคาร โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
รางวัลนักบริหารจัดการดีเด่น และรางวัลหน่วยงานดีเด่น ซึ่งจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ 
ตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง โครงการ GSB Awards

4. การมอบรางวัลโครงการพนักงานสัมพันธ์เชิงรุก (HR Proactive)
ธนาคารจัดให้มีรางวัลโครงการพนักงานสัมพันธ์เชิงรุก (HR Proactive) เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง

ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความประพฤติดี
และมีพฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน หรือได้รับการชื่มชมจากลูกค้า        
ของธนาคาร เช่น โครงการ GSB Star of the month, GSB Star of Service Mind ของหน่วยงาน
ส่วนกลาง และสายงานกิจการสาขา, โครงการ “งานได้ผล คนเป็นสุข” และมีการลงพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทัศนคติที่ดี รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือน ามาปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างความผูกพัน     
ของพนักงานธนาคารออมสิน



ธนาคารมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องวินัยของพนักงานตามระเบียบของธนาคาร ว่าด้วยวินัย     
ของพนักงาน ซึ่งก าหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับ 
หรือค าสั่งของธนาคารที่ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม 
ห้ามอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือหาประโยชน์   
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

หากพนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยหรือฝ่าฝืนข้อห้ามที่ธนาคารก าหนดไว้ ถือว่า
พนักงานผู้นั้นกระท าผิดวินัยต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ ทั้งนี้ ธนาคารมีบทลงโทษ 
ทางวินัย 5 สถาน คือ (1) ไล่ออก (2) ให้ออก (3) ลดขั้นเงินเดือน (4) ตัดเงินเดือน และ (5) ภาคทัณฑ์

นอกจากนั้น ธนาคารยังได้ก าหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน 
โดยก าหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินต้องยึดถือและปฏิบัติตาม 
กรณีมีการฝ่าฝืนธนาคารจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษตามกระบวนการที่ธนาคารก าหนด

หลักเกณฑก์ารก าหนดโทษทางวินัย


