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นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ธนาคารออมสิน
ธนาคารได้จัดทานโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยนามาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) แนวทางการควบคุมภายในของ COSO (The Committee
of the Sponsoring Organization of the Treadway Commission) หลักเกณฑ์จากแบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of
Directors : IOD) โดยอ้างอิงจากแบบประเมินตนเองต้นฉบับหลักการธุรกิจขององค์กรเพื่อความโปร่งใสสากล
(Transparency International) และกรอบการจัดการของสมาคมผู้ตรวจสอบทุจริตสากล (Association of
Certified Fraud Examiners : ACFE) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของคณะกรรมการธนาคารออมสิน
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้เกิดการดาเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
โดยคณะกรรมการธนาคารออมสิ น เป็ น ผู้ อนุ มั ติ นโยบายป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
แผนแม่บ ทด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของธนาคารออมสิน เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถื อเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการป้องกันการทุจริตกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารโดยเคร่งครัด

คาจากัดความ
“ทุจริต” หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติกรรมที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหรือ
หน้าที่นั้น หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเอง
หรือผู้อื่น เช่น การแต่งเติมหรื อแก้ไขบัญชีหรือเอกสารอย่างไม่ถูกต้อง การบิดเบือน ละเว้นผลของรายการ
ทุ จ ริ ต ในบั ญ ชี ห รื อ เอกสาร การบั น ทึ ก รายการโดยไม่ มี ห ลั ก ฐาน ความตั้ ง ใจบิ ด เบื อ นการรายงานผล
การด าเนิ น งานของธนาคารโดยผู้ บ ริ ห าร หรื อ พนั ก งาน เพื่ อ หวั ง ประโยชน์ จ ากการบิ ด เบื อ นในรู ป ของ
การเลื่อนตาแหน่ง โบนัส หรือผลประโยชน์อื่น นอกจากนี้รวมถึงการใช้ทรัพย์ สินของธนาคารไปในทางที่ผิด
เพื่อประโยชน์ของผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสีย
คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การใช้อานาจเพื่อให้ได้มาซึ่งกาไร ตาแหน่ง ชื่อเสียง เกียรติยศ
หรือผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม โดยวิธีทางที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมาตรฐานทางศีลธรรม เพื่อให้ได้ผลประโยชน์
เข้าตน และพรรคพวก
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แนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ธนาคารมีน โยบายในการดาเนินธุรกิจด้ว ยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมุ่งเน้นให้คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน ผู้บริหาร และพนั กงาน มีทัศนคติร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต สร้างความตระหนักถึง
ความสาคัญของการควบคุมภายใน ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานภายนอกในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการธนาคารออมสิน
ผู้บริหาร และพนักงาน ในการติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการตรวจสอบ
และป้องกันการทุจริต (Fraud Detection and Prevention) เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น
ในการดาเนินงานของธนาคาร

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน
อนุมัตินโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนแม่บทด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน กากับดูแลให้ผู้บริหาร
และพนักงาน นานโยบายฯ และแผนแม่บทฯ ไปปฏิบัตอิ ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งปฏิบัติตน
เป็ น แบบอย่ างที่ดี โดยการแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจ ริตในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อ ม
สร้ า งและปลู ก ฝั ง วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ป ราศจากการทุ จ ริ ต ตลอดจนสื่ อ สารและเน้ น ย้ าความมุ่ ง หวั ง ของ
คณะกรรมการธนาคารออมสิ น ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ ผู้ บริห าร และพนักงานทราบ
และดาเนินการอย่างจริงจัง
ผู้อานวยการธนาคารออมสิน
ให้คาปรึกษา แนะนา ในการกาหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนแม่บท
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคาร
ออมสิน และมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของธนาคารออมสิน เพื่อดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนควบคุม
และติดตามการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผู้บริหาร
ปฏิบัติตนและส่ งเสริ มจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ กับพนักงาน
ตลอดจนก าหนดขั้น ตอนการปฏิบั ติงาน ดาเนิน การประเมิน ความเสี ่ย งในเรื่อ งทุจ ริต ของกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องทุจริต สอบทานและติดตาม
การปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งต่าง ๆ
ของธนาคาร และส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่ว นรวม เชิดชูคนดี และต่อต้านการทุจริต ตลอดจนรายงานกรณีทุจริ ตที่เกิดขึ้น
ในหน่วยงานในช่องทางการรายงานการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของธนาคารออมสิน หรือฝ่ายกากับการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
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ปฏิ บั ติ ตามนโยบาย กฎ ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ และค าสั่ งต่ าง ๆ ของธนาคารที่ เ กี่ ย วกั บ
การป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต รวมทั้ง รายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสั ยหรือพฤติกรรมการทุจริต ของ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน ผู้บ ริห าร พนักงาน และผู้มีส่ว นได้เ สีย ในช่อ งทางการรายงานการแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับ การทุจ ริต หรือ คณะกรรมการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต ของธนาคารออมสิน
หรือฝ่ายกากับการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการที่ธนาคารกาหนด ตลอดจนสนับสนุนและให้ความร่วมมือใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ปราศจากการทุจริต ตลอดจนเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต
ธนาคารจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตต่อคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน เพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาข้อร้องเรียนของผู้ร้องเรียนหรือ
ผู้แจ้งเบาะแสถูกดาเนินการอย่างโปร่งใส และยุติธรรม และคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส
ด้วยความเป็นธรรม และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ

บทกาหนดโทษ
การประพฤติป ฏิบัติฝ่า ฝืน นโยบายป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต ในกรณีที่เ ป็น
ความผิ ด ทางวิ นั ย ให้ ดาเนิ น การตามระเบี ยบธนาคารออมสิ น ว่ าด้ ว ยวิ นัย ของพนัก งานธนาคารออมสิ น
และในกรณีที่เป็นความผิดทางอาญา ซึ่งมีอัตราโทษสถานหนักตามนัยแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของ
พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้ว ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

