
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  ธนาคารออมสินมีนโยบายให้ผู้บริหาร  พนักงาน  และลูกจ้างธนาคารออมสินทุกคนต้องเปิดเผย
รายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานตามแบบรายงานการเปิดเผย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหาร  พนักงาน  และลูกจ้างธนาคารออมสิน  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารออมสิน  และประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของธนาคารออมสิน  

  มีการก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานหลักที่มีโอกาสเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ส าคัญ     
3  กระบวนการ  คือ  การให้สินเชื่อ  หรือก่อภาระผูกพันแก่กรรมการ  ผู้บริหารระดับสูง  กิจการที่มีผลประโยชน์
เกี่ยวข้อง  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการใช้ข้อมูลภายในจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคาร  โดยพิจารณา
จากปัจจัยความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ระดับโอกาสที่จะเกิด  (Likelihood)  ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ  (Impact)  ระดับความเสี่ยง  ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง  เพื่อป้องกันมิให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์  และจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ดังนี้ 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่  4 มนีาคม 2563 
หน่วยงานที่ประเมิน  ธนาคารออมสิน 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

โอกาส/ความเสี่ยง ต่ า/ค่อนข้างต่ า 
 

สถานะของการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 
 

     ยังไม่ได้ด าเนินการ                             
     เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
     เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
     เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
     …………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………… 
     .........................................................................................................................  
     .........................................................................................................................  

 

หน้า 6 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจรติ 

หน้า 1 



 

กระบวนงาน/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต ผลการด าเนินงาน 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
1. การให้สินเชื่อหรือก่อภาระผูกพัน 
   แก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง 
   กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง 
 
 
 

1.1 ธนาคารมีมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยธนาคารมี 
     กระบวนการในการให้สินเชื่อที่ชัดเจน และจัดให้มี 
     การแสดงข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง 
     ที่มกีารขอสินเชื่อจากธนาคาร และมีระบบงานข้อมูล  
     ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (PCOI) เพ่ือตรวจสอบ 
     ข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ขอสินเชื่อ 
1.2 ธนาคารพัฒนาระบบ LOR ในส่วนของการตรวจสอบ 
     ข้อมูล White List เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบ 
     ข้อมูลที่ใช้ประกอบการอนุมัติการให้สินเชื่อให้มีความ 
     สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามประกาศ 
     ธนาคารแห่งประเทศไทย และระเบียบค าสั่งของธนาคาร 
     ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

 จัดท ากระบวนการในการให้สินเชื่อที่ชัดเจน 
    และจัดให้มีการแสดงข้อมูลความขัดแย้งทาง 
    ผลประโยชน์ทุกครั้งที่มีการขอสินเชื่อจาก 
    ธนาคาร 
 อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ LOR ในส่วนของ 
    การตรวจสอบ Whitelist เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
    การตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ประกอบการอนุมัติ 
    การให้สินเชื่อ ให้สอดคล้องกับหลักการก ากับ 
    ดูแลกิจการที่ดี ตามประกาศธนาคารแห่ง 
    ประเทศไทย และระเบียบค าสั่งของธนาคาร 
    ที่เก่ียวข้อง 
 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการให้สินเชื่อลงทุน 
     หรือก่อภาระผูกพันแก่กิจการที่มีผลประโยชน์ 
    เกี่ยวข้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 
    สอบทานข้อมูลการให้สินเชื่อ หรือประกันหนี้ 
    แก่กรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
    กับบุคคลดังกล่าวหลังจากด ารงต าแหน่งจาก 
    ระบบงาน CBS 

 
 
 
 
 
 

หน้า 2 



 

กระบวนงาน/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต ผลการด าเนินงาน 

2. การจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 

2.1 ธนาคารมีมาตรการเพ่ิมความโปร่งใสในการจัดซื้อ 
     จัดจ้าง โดยประกาศและเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์  
     นโยบายการก ากับดูแล เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส  
     และเป็นธรรม 
2.2 ก าหนดให้ผู้เข้าท าสัญญากับธนาคารให้ค ามั่นยอมรับ 
     และปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรการควบคุมภายใน  
     เพ่ือต่อต้านการให้หรือรับสินบน หากมีการฝ่าฝืน 
     หรือไม่ปฏิบัติตามค ามั่น ธนาคารบอกเลิกสัญญา  
     โดยให้สัญญามีผลสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ฝ่าฝืนหรือ 
     ไม่ปฏิบัติตามค ามั่น 
2.3 ก าหนดกระบวนการควบคุมให้พนักงานพัสดุด าเนิน 
     การจัดท าแบบการตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย 
     ของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบการตรวจสอบ     
     การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชน 
     ทราบ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดให้ถูกต้อง  
     ครบถ้วน ในทุกงาน/โครงการ 

 ธนาคารประกาศ และเผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณ์ “นโยบายการก ากับดูแลเพื่อ 
การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม”  
บนเว็บไซค์ธนาคาร และปิดประกาศท่ีบอร์ด 
ฝ่ายการพัสดุ 

 การจัดซื้อจัดจ้าง ที่ราคาเกิน 5 แสนบาท 
     มีการเผยแพร่ราคากลาง ตามท่ี พรบ. ก าหนด 
     ในกรณี ให้มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 ล้านบาท 
     มีการเปิดเผย TOR ลงเวบ็ เพื่อประชาพิจารณ์ 
 ทุกครั้งที่มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างจะลงระบบ 
     CMS ของธนาคาร และ e-GP ของกรมบัญชีกลาง 
 มีเอกสารขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสีย 
     ก่อนที่คณะกรรมการฯ จะท ารายงานพิจารณา 
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 3 



 

กระบวนงาน/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต ผลการด าเนินงาน 

3. การใช้ข้อมูลภายในจากการประกอบ 
   ธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคาร 
 

3.1 ธนาคารก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เพ่ือให้   
     พนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการธนาคาร 

ออมสินยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการป ระกอบธุรกิจ 
หลักทรัพย์ของธนาคาร และป้องกันมิให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ 
โดยใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น 

3.2 ก ากับดูแลและควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของ 
     พนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
     รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายใน 
3.3 จัดท าบัญชี Watch List (WL) และ Restricted List  
     (RL) และจ ากัดบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับทราบ 
     ข้อมูล โดยจะติดตามควบคุมการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง 
     กับหลักทรัพย์ดังกล่าว 

 ธนาคารจัดท าบัญชี Watch List (WL) และ
บัญชี Restricted List (RL) เพ่ือใช้ในการก ากับ
ดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน และ
ผู้บริหาร ซึ่งในไตรมาส 1/2563 ได้ด าเนินการ
ขึ้นบัญชี Watch List (WL) จ านวน 6 บัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 4 


