รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริต
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของธนาคารออมสิน ประจาปี 2561
ธนาคารออมสิน
(Government Savings Bank)

Website : www.gsb.or.th

2

รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของธนาคารออมสิน ประจาปี 2561
กรอบการป้องกัน
การทุจริต
1. สภาพแวดล้อม
การควบคุม
1.1 การสร้าง
ธรรมาภิบาล

กิจกรรม/โครงการ

สถานะ

1.1.1 จัดทาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของธนาคารออมสิน

- ธนาคารได้รับผลคะแนนการประเมิน 96.68 คะแนน
เป็นลาดับที่ 3 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 54 แห่ง
และลาดับที่ 3 ของหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งหมด



1.1.2 จัดทาการประเมินความโปร่งใสในองค์กร

- ธนาคารได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ซึ่งประกาศ
โดย สานักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 62



1.1.3 ทบทวนนโยบายป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและแผนแม่บทด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน

- ธนาคารทบทวนนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และดาเนินการตามแผนแม่บทฯ ปี 2560 - 2564



1.1.4 ปรับปรุงกระบวนการการรับแจ้งเรื่องการ
ทุจริต

- ธนาคารจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
ธนาคารออมสิน

1.1.5 สร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนินการสืบสวน
เรื่องการทุจริต

- ธนาคารมีการแต่งตั้งผู้บริหาร พนักงาน และผู้แทน
สหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินเข้าร่วม
ในการสอบสวนข้อเท็จจริงและสอบสวนทางวินัยพนักงาน
ในเรื่องการทุจริต



- ธนาคารมีคู่มือมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของธนาคารออมสิน



1.2 การกาหนด 1.2.1 จัดทาคู่มือป้องกันและปราบปราม
กลยุทธ์และนโยบาย การทุจริตของธนาคารออมสิน
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต
1.3 การว่าจ้าง
และเลื่อนตาแหน่ง
พนักงาน

ผลการดาเนินการ

1.3.1 ตรวจสอบประวัติพนักงาน และลูกจ้าง
- ธนาคารมีการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือจากกองทะเบียน
เมื่อมีการรับพนักงาน และลูกจ้างใหม่อย่างเคร่งครัด ประวัติอาชญากรรมและตรวจสอบประวัติพนักงาน
และมีประสิทธิภาพ
และลูกจ้าง เมื่อมีการรับพนักงานและลูกจ้างใหม่ทุกราย

- นาเสนอขอความเห็นชอบแนวทาง/ มาตรการในการ
รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน ประจาปี 2561
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กรอบการป้องกัน
การทุจริต
1.4 การดาเนิน
การต่อกรณีทุจริต

กิจกรรม/โครงการ

ผลการดาเนินการ

สถานะ

1.4.1 เสนอแนะแนวทาง/มาตรการฯ ในการ
ดาเนินการต่อกรณีทุจริตทีเ่ กิดขึ้น และนาเสนอ
ต่อธนาคาร

ดาเนินการต่อกรณีทุจริตต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน



1.4.2 วิเคราะห์ และจัดทารายงานสรุปกรณีทุจริต
ที่เกิดขึน้ และนาเสนอต่อธนาคาร

- นาเสนอรายงานวิเคราะห์และสรุป กรณีทุจริตที่เกิดขึ้น
ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของธนาคารออมสิน



2. การประเมิน
ความเสี่ยง

2.1 สร้างการมีส่วนร่วมในการทบทวนกระบวนการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยพิจารณา
ปัจจัย และรูปแบบการทุจริต และกาหนดมาตรการ
ประเมินความเสี่ยงในเรื่องทุจริต

- ทุกหน่วยงานในธนาคารมีส่วนร่วมในการประเมิน
ความเสีย่ งด้านการทุจริต เรื่อง การให้และรับสินบน
ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิการ



3. กิจกรรม
การควบคุม

3.1 สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงาน (Compliance) สอบทาน
การปฏิบัติงาน โดยวิธี On-site และ Off-site และรายงาน
ผลให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง



3.2 ทบทวนแนวทาง/มาตรการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
- ธนาคารประกาศใช้คาสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง มาตรการ
เพื่อป้องกัน และตรวจจับการทุจริตได้อย่างเหมาะสม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. สารสนเทศ
และการสื่อสาร
4.1 การสร้าง
ความตระหนัก
และการฝึกอบรม



4.1.1 สื่อสารแนวทาง/มาตรการตามนโยบายป้องกัน ธนาคารได้มีหนังสือสื่อสารถึงผู้บริหาร พนักงาน
และปราบปรามการทุจริต ไปยังผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสีย เช่น
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร
1. ขอความร่วมมืองดการให้/การรับกระเช้าหรือของขวัญ
ทุกประเภท ในช่วงเทศกาลปีใหม่
2. ห้ามพนักงานและลูกจ้างเล่นการพนัน



4.1.2 จัดอบรมสัมมนา/เชิงปฏิบัตกิ ารให้กับผู้บริหาร - จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินคุณธรรมและความ
และพนักงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
- จัดอบรมหลักสูตร “โครงสร้างของระบบการจัดการการ
ต่อต้านการติดสินบนตามมาตรฐาน ISO 37001:2016”



4.1.3 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รณรงค์
ปลุกจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต เช่น แผ่นพับ
ใบปลิว โปสเตอร์



- จัดทาแผ่นพับโปสเตอร์ “Zero Corruption”
และ “ออมสินต่อต้านการให้หรือรับสินบน”
- จัดทาป้ายไวนิล “ออมสินต่อต้านคอร์รัปชัน” ป้ายไฟ
“ออมสิน ไม่ทนต่อการทุจริต” และ “Zero Corruption”
ในการเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รปั ชันสากล
(ประเทศไทย)

รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน ประจาปี 2561
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กรอบการป้องกัน
การทุจริต
4.2 ข้อมูล
สาหรับผู้บริหาร

5. การติดตาม
5.1 การติดตาม
โดยผู้บริหาร

กิจกรรม/โครงการ

ผลการดาเนินการ

สถานะ

4.2.1 ส่งเสริมให้มีการใช้กระบวนการในการสืบหา
ข้อมูลหลักฐานทีเ่ กี่ยวกับการทุจริต

- ธนาคารมีวิธีปฏิบัตเิ กี่ยวกับกระบวนการดิจิทัลฟอเรนสิกส์
เพื่อใช้ในการจัดการพยานหลักฐานดิจิทัล โดยกาหนด
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและรายงานผลให้กับผู้บริหาร



4.2.2 จัดทาระบบการบริหารจัดการในเรื่อง
การทุจริตทีเ่ ชื่อมโยง และทางานร่วมกันกับ
ทุกฝ่ายงานของธนาคาร (Integrated Fraud
Management System and Method)

- ธนาคารจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาระบบ Integrated
Fraud Management System and Method แล้วเสร็จ



5.1.1 ส่งเสริมให้มีการสอบทาน และรายงาน
ความผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยสามารถระบุความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล หน่วยงานและเหตุการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต

- ธนาคารมีกระบวนการในการสอบทานและรายงานความ
ผิดปกติที่พบหรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
แก่ผู้บริหาร



- ธนาคารแต่งตั้ง Fraud compliance
Officer ประจาสาขาทาหน้าที่ในการกากับดูแลการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
รายงานเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต



5.2 การติดตาม 5.1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินรูปแบบ - คณะทางานดาเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตของ
โดยหน่วยงานอิสระ การทุจริตทีเ่ กิดขึ้นภายในธนาคาร และจัดทารายงาน ธนาคารออมสินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประเมิน
วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องการทุจริตนาเสนอต่อธนาคาร รูปแบบและวิเคราะห์ข้อมูลการทุจริต
นาเสนอผู้บริหาร



5.2.1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานและประเมิน สายงานตรวจสอบภายใน มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ความเพียงพอประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ของหน่วยงานส่วนกลางและสายงานกิจการสาขา
และการบริหารความเสี่ยง
เพื่อประเมินความเพียงพอประสิทธิภาพของการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยง



5.2.2 ส่งเสริมให้มีการประเมินผลของแผน
การจัดการความเสี่ยงในเรื่องทุจริต โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบ หรือหน่วยงานอิสระที่เกี่ยวข้อง



- กลุ่มตรวจสอบได้มีการประเมินผลของแผนการจัดการ
ความเสีย่ งในเรื่องทุจริตเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ :  ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว  อยู่ระหว่างดาเนินการ  ยังไม่แล้วเสร็จ
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