
 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรการจดัการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระบวนการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ธนาคารมุ่งมั่น  ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้ปราศจากการทุจริต  โดยได้ก าหนดมาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน  ตลอดจนการรักษา
ความลับของผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนด้วยความโปร่งใส สุจริต และยุติธรรม  พร้อมรับฟังความเห็น  
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  
          1. ขอบเขตการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน 
                 ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบ      
เมื่อพบเห็น ประสบ หรือมีพยานหลักฐานข้อมูลที่มีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่าผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ธนาคารออมสิน  มีการกระท าทุจริต  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือการประพฤติที่ไม่เหมาะสม
ขัดต่อนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                ทั้งนี้   ธนาคารไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ             
ที่เข้ากรณีดังต่อไปนี้ 
      1.1 เรื่องท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือมีค าสั่งเด็ดขาดแล้ว 
                1.2 กรณีบัตรสนเท่ห์หรือข้อร้องเรียน ข้อกล่าวหาที่ไม่ระบุชื่อและที่อยู่ที่แท้จริงของ       
ผู้ร้องเรียนหรือผู้กล่าวหา 
          2. วิธีการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน 
                 2.1 การร้องเรียนให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษร  ให้มีรายละเอียดของการร้องเรียนรายการ
ดังต่อไปนี้ 
                      (1) ชื่อ และนามสกุล ที่อยู่   หรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และ/หรือ  E-mail 
Address  ของผู้ร้องเรียน 
                      (2) ชื่อ และนามสกุล ผู้ถูกร้องเรียน และท่ีอยู่ของผู้ถูกร้องเรียน  (ถ้ามี) 
                      (3) วัน เดือน ปี ที่ท าการร้องเรียน 
                      (4) ข้อเท็จจริงของเรื่องที่ร้องเรียน  เช่น  วัน  เวลา  สถานที่  บุคคล  เหตุการณ์       
ที่เกิดขึ้น 
                      (5) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ  ประกอบการร้องเรียน  (ถ้ามี) 
                      (6) ใช้แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียนของธนาคาร  ด าเนินการกรอกข้อมูลและรายละเอียด
ให้ครบถ้วน 
                      (7) กรณีร้องเรียนแทนจะต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากผู้ร้องเรียน  โดยแนบส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
        2.2  การร้องเรียนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   รายละเอียดของการร้องเรียนให้มี
รายการตาม  2.1 
       2.3  การร้องเรียนด้วยตนเอง  รายละเอียดของการร้องเรียนให้มีรายการตาม  2.1 
       2.4  การร้องเรียนทางโทรศัพท์  รายละเอียดของการร้องเรียนให้มีรายการตาม  2.1 
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  3. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  มีดังนี้          
                       3.1  ช่องทางภายในธนาคาร 
   3.1.1  สาขา/จุดให้บริการ 
            - ติดต่อหน่วยงาน/สาขาทั่วประเทศ 
   3.1.2  Call Center 1115   
           3.1.3  Website  
            - www.gsb.or.th 
           3.1.4  E-mail 
            - Voice@gsb.or.th 
                   - news@gsb.or.th 
          3.1.5  Social Network   
            - Facebook GSB Society 
   3.1.6  จดหมายถึงผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 
   3.1.7  QR Voice 
            - จุดแสดง QR Voice  ณ  สาขา 
            - บน  www.gsb.or.th 
      3.2  ช่องทางภายนอก 
   3.2.1  หน่วยงานราชการ 
            - ส านักนายกรัฐมนตรี  (GCC1111) 
            - กระทรวงการคลัง  ธนาคารแห่งประเทศไทย  (ธปท.)  ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน  (สตง.)  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.) 
            - ศูนย์ด ารงธรรม  (กระทรวงมหาดไทย)            
  4. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน 
                 เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ที่กระท าโดยเจตนาสุจริต ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
          4.1 ปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้      
และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ  โดยจ ากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้  ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและ      
ผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการ เปิดเผย    
ตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
          4.2 ให้ธนาคารสั่งการที่สมควรเพ่ือคุ้มครองผู้ร้องเรียน  หรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นพนักงาน        
หรือลูกจ้างธนาคารออมสิน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม  ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน 
ลักษณะงาน สถานที่ท างาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน หรือเลิกจ้าง 
           4.3 ธนาคารอาจพิจารณาให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ร้องเรียน  หรือผู้ให้      
ข้อมูลที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างธนาคารออมสินที่ให้ให้เบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต  อันเป็นประโยชน์ต่ อ
ธนาคาร 
          4.4 ธนาคารสามารถใช้ดุลพินิจเพ่ือกันผู้ร้องเรียน  หรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างธนาคารออมสิน  ผู้มีส่วนร่วมกระท าผิดไว้เป็นพยาน  หรือลดหย่อนผ่อนโทษได้ตามเหตุและผลของ   
เรื่องท่ีเกิดข้ึน         

http://www.gsb.or.th/
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  5. ขั้นตอนการด าเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้หน่วยงานระดับฝ่าย  
ธนาคารออมสินภาคหรือเทียบเท่าขึ้นไป ปฏิบัติดังนี้ 
      5.1. ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานหรือ
ลูกจ้าง  ให้หน่วยงานด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นภายใน  7  วัน  นับตั้งแต่ทราบหรือรับเรื่องและ
รายงานผลการพิจารณาด าเนินการเบื้องต้นตามล าดับชั้นต่อธนาคารเพ่ือรับทราบทันที 

      5.2. เมื่อหน่วยงานด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น  ให้รายงานผลการพิจารณา
น าเสนอตามล าดับชั้นต่อธนาคารดังนี้ 
            5.2.1. หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง  ปรากฏว่าพนักงานหรือลูกจ้างไม่ได้
กระท าตามที่ถูกร้องเรียน  ให้รายงานผลการพิจารณาตามล าดับชั้นถึงผู ้อ านวยการธนาคารออมสินเพื่อ
ทราบ 
            5.2.2 หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง  ปรากฏว่ามีม ูลตามที ่ถ ูกร ้องเร ียน          
ให้รายงานผลการพิจารณาตามล าดับชั้นถึงผู้อ านวยการธนาคารออมสิน  เพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการชี้มูล
ความผิดพิจารณาภายใน 30 วัน 

      5.3. ในกรณีระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงข้างต้น  แล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือและเป็น
กรณีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารหรืออาจเกิดความเดือดร้อนแก่ลูกค้าของธนาคารหรือประชาชน
ทั่วไป  แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด  ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา  
ปรับย้ายพนักงานหรือลูกจ้างที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติงานต าแหน่งอ่ืนเป็นการชั่วคราว  ทั้งนี้  หากผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าพนักงานหรือลูกจ้างได้กระท าทุจริต  ให้หัวหน้าหน่วยงานน าเสนอให้พนักงานหรือลูกจ้าง
คนดังกล่าวออกจากงานไว้ก่อน  เพ่ือประโยชน์ ในการตรวจสอบและป้องกันการกระท าที่อาจมีผลต่อ          
การสอบสวน 
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