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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของธนาคารออมสิน ประจาปี 2563
แนวทาง
1. การเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้าน
การป้องกันการทุจริต
1.1 เสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบหลัก

1.1.1 จัดอบรมให้กับผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้าง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

- ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนน
ประเมินผลความรู้หลังการอบรม
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

- ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ฝ่ายก่ากับการปฏิบัติงาน

1.1.2 สื่อสารนโยบายและมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ไปยังผูบ้ ริหาร
และพนักงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ
ธนาคาร

- ผู้บริหาร และพนักงานรับรู้
นโยบาย และมาตรการฯ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80

- ฝ่ายก่ากับการปฏิบัติงาน
- ฝ่ายสื่อสารองค์กร

- ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนน
ประเมินผลความรู้หลังการอบรม
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

- ฝ่ายก่ากับการปฏิบัติงาน

1.2 ปรับฐานความคิด 1.2.1 อบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความรู้
และทัศนคติให้มีค่านิยม ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สุจริต
การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างค่านิยม
สุจริต แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
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แนวทาง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2. การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต
2.1 ก่าหนดมาตรการ 2.1.1 โครงการออมสินสีขาว
เสริมสร้างวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมเสริมสร้าง “วัฒนธรรมสุจริต”
องค์กรในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
2.2 ส่งเสริมค่านิยม
ยกย่องเชิดชูบุคคลให้
ประพฤติปฏิบัติดี

2.2.1 โครงการให้รางวัลจริยธรรม
จรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน
2.2.2 การคัดเลือก และเชิดชูพนักงาน
ต้นแบบ (Role Model)
(1) กิจกรรม Star of the month

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

- จัดโครงการออมสินสีขาว
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบหลัก

ฝ่ายก่ากับการปฏิบัติงาน

- จัดโครงการให้รางวัลจริยธรรม
- ฝ่ายก่ากับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน
ปีละ 1 ครั้ง

- มีพนักงานต้นแบบ ด้านการ
ให้บริการด้วยใจ/ด้านการประพฤติ
ตน/ด้านการปฏิบตั ิงาน ทุกเดือน

(2) กิจกรรม Star of service mind

- มีพนักงานต้นแบบ ด้านการ
ปฏิบัติงานทุกไตรมาส

(3) กิจกรรม Work Smart
(งานได้ผลคนเป็นสุข)

- มีพนักงานต้นแบบ ด้านผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงาน
ที่ประจักษ์ โดยสัมภาษณ์พนักงาน
ต้นแบบภาคละ 1 คน เผยแพร่
ลงจุลสารเดือนละ 2 คน

- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
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แนวทาง
2.3 การสร้าง
ความตระหนักถึงโทษ
ของการกระท่าทุจริต

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2.3.1 จัดท่าสื่อเผยแพร่ความรับผิด
และบทลงโทษ ในรูปแบบกรณีศกึ ษา
(Case Study)

3. การแสดงเจตจ่านง
ในการบริหารด้วยความ
สุจริต
3.1 การแสดงความ 3.1.1 ผู้บริหารระดับสูงประกาศเจตจ่านง
มุ่งมั่นในการบริหารงาน สุจริต สื่อสารเจตนารมณ์ในการต่อต้าน
ด้วยความสุจริต
การทุจริตทุกรูปแบบ อย่างต่อเนือ่ ง
3.2 ก่าหนด
3.2.1 ทบทวนนโยบาย/แผนปฏิบตั ิการ
นโยบายต่อต้านการทุจริต ป้องกันการทุจริต
และน่านโยบายสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

3.3 การก่ากับดูแล
องค์กรให้ปฏิบัติภารกิจ
ในกรอบของกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับ และจริยธรรม
(Compliance)

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบหลัก

- พนักงานในธนาคารรับรู้บทลงโทษ - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ของการกระท่าทุจริต

- สร้างการรับรู้เจตจ่านงสุจริต
ให้กับพนักงานทั้งธนาคาร

- ฝ่ายก่ากับการปฏิบัติงาน

- ทบทวนนโยบาย/แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมกับ
การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ตามความจ่าเป็นและเหมาะสม

- ฝ่ายก่ากับการปฏิบัติงาน

3.2.2 ทบทวนค่าสั่ง/คู่มือป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของธนาคาร
ออมสิน

- ทบทวนค่าสั่ง/คู่มือฯ ให้เหมาะสม - ฝ่ายก่ากับการปฏิบัติงาน
กับการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ใหม่ตามความจ่าเป็น และเหมาะสม

3.3.1 สอบทานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค่าสั่ง
ที่เกี่ยวข้อง

- มีรายงานการสอบทานและ
- ฝ่ายก่ากับการปฏิบัติงาน
แนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาด
- ฝ่ายก่ากับธุรกิจ
ที่ตรวจพบแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส - ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
ที่ 4 ของทุกปี
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แนวทาง
4. การยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ
4.1 ส่งเสริมให้มี
ระบบบริหารจัดการ
ภายในเพื่อเป็นองค์กร
คุณธรรม ซื่อตรง
โปร่งใส ตรวจสอบได้
มีความพร้อมรับผิด
(Integrity and
Accountability)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบหลัก

4.1.1 พัฒนาระบบงาน Integrated
Fraud Management System : IFMS
เพื่อใช้บริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

- น่าเสนอรายงานวิเคราะห์ข้อมูล
- ฝ่ายก่ากับการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ต้องสงสัยหรือมีความเสีย่ ง
ต่อการทุจริตทุกเดือน

4.1.2 การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด่าเนินงานของ
ธนาคารออมสิน (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)

- ผลการประเมินมากกว่า
หรือเท่ากับ 95 คะแนน

4.1.3 เพิ่มความโปร่งใสด้านการบริหารงาน
งบประมาณ
(1) เผยแพร่แผนปฏิบัติการ
และงบประมาณธนาคารออมสินประจ่าปี
บนเว็บไซต์ธนาคาร

- มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการและ
งบประมาณธนาคารออมสิน
ประจ่าปี บนเว็บไซต์ธนาคาร

(2) เปิดเผยรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณบนอินทราเน็ต

มีการเปิดเผยรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณบนอินทราเน็ต

- ฝ่ายก่ากับการปฏิบัติงาน
- ทุกหน่วยงานของธนาคาร

- ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ

4.1.4 มาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
(1) ประกาศเจตนารมณ์ “นโยบาย
การก่ากับดูแลเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส
และเป็นธรรม”

- ฝ่ายการพัสดุ
- มีการเผยแพร่เจตนารมณ์
“นโยบายก่ากับดูแลเพื่อการจัดซือ้
จัดจ้างบนเว็บไซต์ธนาคาร”

(2) เผยแพร่ข้อมูลการด่าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ธนาคาร

- มีการเผยแพร่ข้อมูลการด่าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผล
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบหลัก

การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ธนาคาร
(3) จัดให้มีการลงนามในแบบ
ตรวจสอบการไม่มสี ่วนได้ส่วนเสียของ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
4.1.5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุม
ภายใน
(1) จัดให้มีระบบควบคุมภายในทีเ่ ป็นไป
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส่าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

4.2 สร้างกลไกป้องกัน
การทุจริตในองค์กร
5. การสร้างการมี
ส่วนร่วมเพื่อป้องกัน
และเฝ้าระวังการทุจริต
5.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต

- มีการลงนามในแบบตรวจสอบ
การไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง
- ฝ่ายก่ากับการปฏิบัติงาน
- แต่งตั้งคณะท่างานประเมินผลการ
ควบคุมภายในภาพรวมเพื่อก่าหนด
แนวทางการประเมินผลการควบคุม
ภายในในภาพรวมของธนาคาร

(2) จัดท่ารายงานวิเคราะห์ผลการ
ด่าเนินงานด้านการควบคุมภายใน

- จัดท่ารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในประจ่าปีของธนาคาร
ออมสิน ส่งกรมบัญชีกลางภายใน
90 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินทุกปี

4.2.1 การประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริต

- จัดท่ารายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน

- ฝ่ายก่ากับการปฏิบัติงาน
- ทุกหน่วยงานของธนาคาร

5.1.1 ทบทวนนโยบาย กระบวนการ
ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการ
ทุจริต และมาตรการคุม้ ครองผู้แจ้งเบาะแส
หรือผู้ร้องเรียนการทุจริต

- มีนโยบาย กระบวนการ ช่องทาง
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
การทุจริตที่ชัดเจนและมีมาตรการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือ
ผู้ร้องเรียนการทุจริตที่เหมาะสม

- ฝ่ายก่ากับการปฏิบัติงาน
- ฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต
- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
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5.2 ส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจทีส่ ะอาด
ปราศจากสินบน

5.3 ส่งเสริมให้
ภาคเอกชนที่ประสงค์
จะเข้ายื่นข้อเสนอกับ
ธนาคารต้องจัดให้มี
นโยบายและแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบหลัก

5.1.2 การรายงานเรื่องกล่าวหาร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระท่าทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ

- น่าส่งรายงานฯ ให้ ศปท.
กระทรวงการคลัง ภายในวันที่ 5
ของทุกเดือน

- ฝ่ายก่ากับการปฏิบัติงาน
- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

5.2.1 การเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตั กิ าร
ต่อต้านการทุจริต (Collective action)
กับหน่วยงานภายนอก

- เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต - ฝ่ายก่ากับการปฏิบัติงาน
กับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนือ่ ง

5.2.2 ส่งเสริมให้มีความโปร่งใส
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการ
- ฝ่ายการพัสดุ
เสนอราคาในโครงการทีม่ ีวงเงิน
- ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500
ล้านบาทขึ้นไป ต้องจัดให้มีนโยบาย
และแนวทางการป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม

5.3.1 ก่าหนดให้ผู้ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอ
ราคากับธนาคาร ต้องลงนามรับทราบ
นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของธนาคาร

- ผู้ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอราคา
- ฝ่ายการพัสดุ
กับธนาคาร ลงนามในค่ามั่นยอมรับ
และปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ
มาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้าน
การให้หรือรับสินบนทุกราย

5.3.2 ก่าหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
ผู้รับจ้างมีการจัดท่าข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจัดท่า
ข้อตกลงฯ ทุกราย

- ฝ่ายการพัสดุ
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แนวทาง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบหลัก

5.4 การใช้สมรรถนะหลัก 5.4.1 รณรงค์ให้ผู้ปฏิบตั ิงาน และผู้มี
ขององค์กรในการต่อต้าน ส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตผ่านกิจกรรม
การทุจริต
เพื่อสังคมของธนาคาร

- จัดกิจกรรม CG DAY
(สร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต)
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

- ฝ่ายก่ากับดูแลกิจการที่ดี

5.5 การติดตามการ
5.5.1 สร้างการมีส่วนร่วมของ FCO
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน (Fraud Compliance Officer : FCO)
ที่ท่าหน้าที่ในการก่ากับ เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริต
ดูแลการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
(Fraud Compliance
Officer : FCO)

- ติดตามการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
FCO อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- ฝ่ายก่ากับการปฏิบัติงาน

ฝ่ายกากับดูแลกิจการที่ดี โทร. 0 2299 8000 ต่อ 155264

