
 
 

 
 
 
 
 
 

  ธนาคารออมสินมีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
จรรยาบรรณ  และมีความโปร่งใส  สร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย   โดยมีนโยบายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่มุ่งเน้นให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  พนักงาน  และลูกจ้างของธนาคาร   มีจิตส านึก  
และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  มีทัศนคติร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  และห้ามกระท า
พฤติกรรมใด ๆ  ที่เป็นการแสดงเจตนาว่าเป็นการทุจริตทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่น 

  ดังนั้น  เพ่ือให้ธนาคารสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงการทุจริตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของธนาคาร  
จึงก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานหลักที่มีโอกาสเกิดการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ใน  3  กระบวนงาน  ได้แก่  
ด้านเงินฝาก  ด้านสินเชื่อ  และด้านอ่ืน ๆ  (การใช้บริการ  Mobile  Banking  (MyMo))  โดยพิจารณาจากปัจจัย
ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตระดับโอกาสที่จะเกิด  (Likelihood)  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  (Impact)  
พร้อมทั้งก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการทุจริต  และจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง  ดังนี้ 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่      
หน่วยงานที่ประเมิน  ธนาคารออมสิน 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 

โอกาส/ความเสี่ยง ต่ า/ค่อนข้างต่ า 
 

สถานะของการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 
 

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

 
 

การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจรติ ปี 2564 
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กระบวนงาน/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต ผลการด าเนินงาน 

การปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต 

1. ด้านเงินฝาก 
   -  ไม่น าเงินรับฝากจากลูกค้า 
  เข้าบัญชีให้กับลูกค้า 
   -  ปลอมลายมือชื่อลูกค้าแล้ว 
  ถอนเงินจากบัญชีลูกค้า 
   -  ถอนเงินของลูกค้าโดยไม่ยินยอม 
    -  ท ารายการฝากเงินโดยที่ไม่มี 
  เงินสดน าฝากจริง 
 
 
 
 

 
- ธนาคารมีวิธีปฏิบัติงานสาขาในระบบบริการลูกค้า 
   ในธุรกิจหลักของธนาคาร (Core Banking Systems  
   : CBS) ในเรื่องการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือประจ าวัน 
   ของสาขาและสาขาย่อย ณ สิ้นวันท าการ   
-  ธนาคารมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานการรับฝากเงิน 
   ประเภทเผื่อเรียกและประจ า ในเรื่องการฝากเงินเพ่ิม 
   (1) ห้ามพนักงานท ารายการฝากเงินในบัญชีเงินฝากของ 
       ตนเองโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ และห้ามพนักงาน 
       เทลเลอร์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ฝากเป็นผู้ท า 
       รายการฝากเงินในบัญชีต้องมอบบัญชีให้พนักงาน 
       เทลเลอร์อื่นท ารายการฝากเงินแทน 
   (2) ให้พนักงานเทลเลอร์ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
       ของใบฝากตรวจรับและนับเงินให้ถูกต้อง ลงลายมือชื่อ
  ผู้รับและท าการบันทึกรายการในระบบงาน CBS กรณี
  เกินวงเงินให้ผู้อนุมัติท าการอนุมัติรายการที่ระบบงาน 
  CBS แล้วตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อ 
-  ธนาคารมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานการรับฝากเงิน 
   ประเภทเผื่อเรียกและประจ า ในเรื่องการถอนเงิน 
   (1) ห้ามพนักงานท ารายการถอนเงินในบัญชีเงินฝากของ  
       ตนเองทุกประเภทโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ  

 
-  ธนาคารออกค าสั่งธนาคารออมสินที่ 69/2553 เรื่อง  
   วิธีปฏิบัติงานสาขาในระบบบริการลูกค้าในธุรกิจหลัก 
   ของธนาคาร (Core Banking Systems : CBS)  
 ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
-  ธนาคารออกค าสั่งธนาคารออมสินที่ 38/2564 เรื่อง  
   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานการรับฝากเงินประเภท 
   เผื่อเรียกและประจ า 
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กระบวนงาน/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ด้านบัตรเครดิต/บัตร ATM 
   - น าเอกสารส่วนตัวของลูกค้าไป 
       สมัครใช้บริการบัตรเครดิต 
   -  น าบัตรเครดิตผูกกับบัญชีลูกค้า 
       แล้วน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 
   -  น าบัตร ATM มาผูกกับบัญชีของ 
      ลูกค้าแล้วท ารายการถอนเงิน  
     ผ่านระบบ MyMo 

  (2) ห้ามพนักงานเทลเลอร์ที่ได้รับมอบฉันทะมาจาก 
       เจ้าของบัญชีเป็นผู้ท ารายการถอนเงิน ต้องมอบ 
       บัญชี ให้พนักงานเทลเลอร์คนอ่ืนเป็นผู้ท ารายการ 
       ถอนเงินแทน 
   (3) การถอนเงินภายในวงเงินตามอ านาจอนุมัติเทลเลอร์  
       พนักงานจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของ อส.6  
       และลายมือชื่อเจ้าของบัญชี บันทึกรายการในระบบ 
       CBS ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ  
       ลงลายมือชื่ออนุมัติการจ่ายเงินใน อส.6 และ 
       ประทับตรายางประจ าสาขา ลงลายมือชื่อรับรอง 
       ยอดเงินคงเหลือในสมุด ให้ผู้ฝากลงลายมือชื่อ 
       ช่องผู้รับเงิน 
 
 
-  ธนาคารมีนโยบายการพิจารณารับความเสี่ยง ส าหรับ 
   บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด ได้ก าหนดกระบวนการ 
   พิจารณาบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด ให้มีการยืนยัน 
   ตัวตนผู้ขอมีบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด เพ่ือตรวจสอบ 
   ความมีตัวตน การจ้างงาน/การประกอบธุรกิจ จึงจะ   
   พิจารณาอนุมัติ และเปิดใช้บัตรให้แก่ผู้ขอมีบัตรเครดิต/ 
   สินเชื่อบัตรเงินสดได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
-  ธนาคารออกระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 662  
 ว่าด้วยนโยบายการพิจารณารับความเสี่ยง ส าหรับ 
 บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด  
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กระบวนงาน/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต ผลการด าเนินงาน 

2. ด้านบัตรเครดิต/บัตร ATM (ต่อ) 
    -  น าเอกสารส่วนตัวของลูกค้าไป 
       สมัครใช้บริการบัตรเครดิต 
    -  น าบัตรเครดิตผูกกับบัญชีลูกค้า 
       แล้วน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 
    -  น าบัตร ATM มาผูกกับบัญชีของ 
      ลูกค้าแล้วท ารายการถอนเงิน  
       ผ่านระบบ MyMo 
 

3. ด้าน MyMo 
    - สมัครใช้ MyMo ให้กับลูกค้า  
      โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
      ของตนเอง และท ารายการ 
      ถอนเงิน ผ่าน MyMo 
 

-  ธนาคารมีวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบ 
   ปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปราม การ
 สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยาย
 อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ในเรื่องการรับลูกค้าหรือ 
 ผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว บุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย) 
 สาขาต้องด าเนินการพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตนและ
 ระบุตัวตนของลูกค้า โดยตรวจสอบความถูกต้องและ
 ความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน 
 

 
-  ธนาคารทบทวนขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ 
   บริการ MyMo ในส่วนของการอนุมัติ MyMo  
   โดยก าหนดหน้าที่ของผู้ท ารายการให้มีผู้บันทึกข้อมูล 
   และผู้อนุมัติ ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิด 
   กระบวนการปฏิบัติงานที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น 
-  จัดท ารายงานส าหรับการควบคุมการปฏิบัติงานที่สาขา 
   เพ่ิมเติมจากเดิม เพื่อให้สาขาสามารถตรวจสอบ และ 
   ควบคุมการรับสมัคร MyMo และการแก้ไขข้อมูล MyMo ได้ 
   (1) รายงาน ZMBREGISTB ใช้ส าหรับแสดงรายละเอียด 
       จ านวนผู้สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) 
   (2) รายงาน ZMBSAVEB ใช้ส าหรับแสดงรายละเอียด 
       จ านวนผู้สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)  
       ที่อยู่ในสถานะ 1 - save draft ซึ่งยังไม่ได้รับ 
       การอนุมัติจาก Submit User BRMGR/BRSMGR 

-  ธนาคารออกค าสั่งธนาคารออมสินที่ 38/2561 เรื่อง  
   วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
   และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
   แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ 
   ท าลายล้างสูง ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
 
 
 
 

 
-  ธนาคารออกค าสั่งธนาคารออมสินที่ 59/2561 เรื่อง  
   การให้บริการ Mobile Banking (MyMo) ซึ่งยังใช้บังคับ
 อยู่ในปัจจุบัน 
-  พัฒนาระบบงานตรวจจับรายการทุจริต (Surveillance)  
   ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการวิเคราะห์ตรวจจับ 
   รายการทุจริต บน MyMo 
-  ธนาคารมหีนังสือที่ ผธ. 1562/2562 ล.ว. 26 ส.ค. 2562 
   เรื่อง ซักซ้อมวิธีปฏิบัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับสมัครบริการ 
 Mobile Banking (MyMo) ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
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3. ด้าน MyMo (ต่อ) 
    -  สมัครใช้ MyMo ให้กับลูกค้า  
       โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
       ของตนเอง และท ารายการ 
       ถอนเงิน ผ่าน MyMo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (3) รายงาน ZMBSUBMITB ใช้ส าหรับแสดงรายละเอียด 
       การอนุมัติสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) 
   (4) รายงาน ZMBMNGB ใช้ส าหรับแสดงรายละเอียด 
       การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้สมัครใช้บริการ Mobile  
       Banking (MyMo) 
   (5) รายงาน ZMBCANCELB ใช้ส าหรับแสดงรายละเอียด 
       การยกเลิกใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) 
-  ปรับปรุงระบบงานตรวจจับรายการทุจริต (Surveillance)  
   ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการวิเคราะห์ตรวจจับ 
   รายการทุจริต บน MyMo 
-  ออกหนังสือซักซ้อมวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับ 
   สมัครบริการ MyMo เพ่ือก าชับให้การปฏิบัติงานเป็นไป 
   ตามระเบียบค าสั่งธนาคารอย่างเคร่งครัด 
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4. ด้านสินเชื่อ 
  - รับช าระสินเชื่อ และท ารายการ 
       ยกเลิกรายการรับช าระ 
   - รับช าระสินเชื่อแล้วไม่น าเงินมา 
       ช าระให้กับลูกค้า 
    - ปลอมลายมือชื่อของลูกค้าซึ่งเป็น 
       เจ้าของสลากออมสิน และบัญชี 
       เงินฝาก และน ามาเป็นหลักฐาน 
       ในการค้ าประกันสินเชื่อ และ 
       ถอนเงินออกจากบัญชี 
   - ปลอมแปลงเอกสาร และปลอม 
       ลายมือชื่อของลูกค้าในสัญญา 
       กู้เงินและสัญญาค้ าประกัน 
    - น าเอกสารของลูกค้าไปใช้เป็น 
       เอกสารการกู้เงิน 
 

 
-  ธนาคารมีวิธีปฏิบัติงานสาขาในระบบบริการลูกค้า 
   ในธุรกิจหลักของธนาคาร (Core Banking Systems 
   : CBS) ในเรื่องการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือประจ าวัน 
   ของสาขาและสาขาย่อย ณ สิ้นวันท าการ   
-  ธนาคารมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏบิัติงานการรับฝากเงินประเภท
 สลากออมสินพิเศษ ในเรื่องการรับฝากสลาก พนักงานเทลเลอร์
 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และตรวจสอบจ านวนเงิน 
 ให้ตรงกับใบรับฝาก บันทึกรายการรับฝากในระบบงาน CBS 
 ตรวจสอบความถูกต้อง และลงลายมือชื่อ กรณีเกินวงเงิน
 อนุมัติให้ผู้อนุมัติตรวจสอบและลงลายมือชื่อ มอบใบสลาก 
 และบัตร สส.2 ข ให้ผู้ฝาก รวบรวม สส.3 เพ่ือตรวจสอบ 
 กับบัญชีประจ าวันของระบบงาน CBS 
-  ธนาคารมีวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบ 
   ปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปราม 
   การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ 
   การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ในเรื่อง 
   การรับลูกค้าหรือผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว บุคคล 
   ธรรมดา (สัญชาติไทย) สาขาต้องด าเนินการพิสูจน์ 
   ทราบข้อมูลการแสดงตนและระบุตัวตนของลูกค้า  
   โดยตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูล 
   และหลักฐานประกอบการแสดงตน 

 
-  ธนาคารออกค าสั่งธนาคารออมสินที่ 69/2553 เรื่อง  
   วิธีปฏิบัติงานสาขาในระบบบริการลูกค้าในธุรกิจหลัก 
   ของธนาคาร (Core Banking Systems : CBS)  
 ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
-  ธนาคารออกค าสั่งธนาคารออมสินที่ 33/2563 เรื่อง  
   การรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ 
 ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
-  ธนาคารออกค าสั่งธนาคารออมสินที่ 38/2561 เรื่อง  
   วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
   และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
   แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ 
   ท าลายล้างสูง ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
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กระบวนงาน/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต ผลการด าเนินงาน 

4. ด้านสินเชื่อ (ต่อ) 
    -  ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมวงเงินสินเชื่อ  
       เบิกเงินเกินบัญชี 
    -  ปลดการค้ าประกันสลากออมสิน 
       ที่กู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ซึ่งยังไม่ได้ 
       ช าระปิดบัญชี แล้วแจ้งความ 
       สลากออมสินหาย น าไปติดต่อ 
      สาขาเพ่ือออกสลากใหม่ ขอถอน 
       สลากก่อนครบอายุ เพ่ือน าเงิน 
       และดอกเบี้ยไปใช้ประโยชน์ 
       ส่วนตน 
 

-  ธนาคารมีหนังสือชี้แจงวิธปีฏิบตัิงานของสาขาตามกระบวน 
 การให้สินเชื่อส านักอนุมัติสินเชือ่รายย่อย (Work Flow) ได้
 ก าหนดวิธีปฏิบัติให้สาขาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
 ในเอกสารการขอกู้สินเชื่อ และให้ผู้ขอกู้ลงนามรับรอง 
-  ธนาคารมีวิธีปฏิบัติงานระบบงาน CBS สินเชื่อ และวิธีปฏิบัติ
 ระบบงานบริหารหลักประกันสินเชื่อ CMS ในเรื่องการ
 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี 
 ให้ผู้อนุมัติตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลฯ ก่อนท า 
 Activate และอนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชี การอนุมัติเปิดใช้
 วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Activate) ทุกครั้งที่มีการแก้ไข
 ข้อมูลวงเงิน ผู้อนุมัติต้องท ารายการตรวจสอบและอนุมัติ
 วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีทุกครั้งไว้แล้ว 
-  ธนาคารมีวิธีปฏิบัติงานตามนโยบายความม่ันคงปลอดภัย 
   สารสนเทศ 
-  ธนาคารมีวิธีปฏิบัติงานระบบงาน CBS สินเชื่อ และวิธีปฏิบัติ
 ระบบงานบริหารหลักประกันสินเชื่อ CMS ในเรื่องการ 
 ไถ่ถอนหลักประกัน ให้พนักงานที่มีบทบาทผู้ใช้งาน (Role) 
 Senior Collateral Operation ท าการบันทึกไถ่ถอน
 หลักประกันในระบบ CMS เมนู “ไถ่ถอนหลักประกัน” 
 “ไถ่ถอนเนื่องจากช าระหนี้เสร็จสิ้น” โดยตรวจสอบรายการ
 สัญญาให้ถูกต้อง พร้อมระบุวันที่และเหตุผล รวมถึงต้องมี
 การออกรายงานประจ าวันมาตรวจสอบด้วย 

-  ธนาคารออกหนังสือที่ วส. 18/2562 ล.ว. 28 ม.ค. 2562 
   เรื่อง ชี้แจงวิธีปฏิบัติงานของสาขาตามกระบวนการให้ 
   สินเชื่อส านักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย (Work Flow)  
 ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
 
-  ธนาคารออกค าสั่งธนาคารออมสินที่ 102/2562 เรื่อง 
   วิธีปฏิบัติระบบงาน CBS สินเชื่อ และวิธีปฏิบัติระบบงาน 
   บริหารหลักประกันสินเชื่อ CMS ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ 
 ในปัจจุบัน 
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กระบวนงาน/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต ผลการด าเนินงาน 

5.  ด้านอ่ืน ๆ 
    - น าเงินสดประจ าวันของหน่วย 
      ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
      ต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - จัดท าเอกสารการเบิกค่าใช้บริการ 
      ฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ 
      แล้วไม่น าเงินไปช าระให้แก่บริษัท 
      ไปรษณีย์ 
 

 
-  จัดท า Booklet ส าหรบั ผจส. เน้นการบรหิารและตรวจสอบ 
   เฉพาะหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
   เมื่อมีการเปลี่ยน ผจส. หรือมีการแต่งตั้ง ผจส. ใหม่ 
-  ให้ เขต/ภาค/ฝ่ายตรวจสอบภายในสายงานสาขา สุ่ม  
   Surprise Check ที่หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
   ต่างประเทศ 
-  ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมบริเวณหน้าตู้นิรภัย และก าหนด 
   วิธีปฏิบัติในการน าเงินเข้าเก็บหรือออกจากตู้นิรภัย 
 
 
 
 
-  ธนาคารมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานการมอบหมาย 
   อ านาจอนุญาตจ่ายเงินและก าหนดหน่วยงานผู้จ่ายเงิน 
   (1) การจัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย 
   (2)  ให้ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน ฝ่ายการบัญชี หน่วย 
       ตรวจสอบภายในภูมิภาค 1 - 18 ขึ้นตรงสายงาน 
       ตรวจสอบภายใน ควบคุมการปฏิบัติงานตามค าสั่งนี้ 

 
-  ธนาคารออกค าสั่งธนาคารออมสินที่ 69/2553 เรื่อง  
   วิธีปฏิบัติงานสาขาในระบบบริการลูกค้าในธุรกิจหลัก 
   ของธนาคาร (Core Banking Systems : CBS) ซึ่งยัง
 ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
-  จัดท า Booklet ส าหรับ ผจส. เน้นการบริหาร ตรวจสอบ 
   เฉพาะหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
   เมื่อมีการเปลี่ยน ผจส. หรือมีการแต่งตั้ง ผจส. ใหม่ 
-  ให้ เขต/ภาค/ฝ่ายตรวจสอบภายในสายงานสาขา สุ่ม  
   Surprise Check ที่หน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
   ต่างประเทศ 
-  ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมบริเวณหน้าตู้นิรภัย และก าหนด 
   วิธีปฏิบัติในการน าเงินเข้าเก็บหรือออกจากตู้นิรภัย 
-  ธนาคารออกค าสั่งธนาคารออมสินที่ 99/2563 เรื่อง 
  มอบหมายอ านาจอนุญาตจ่ายเงินและก าหนดหน่วยงาน 
   ผู้จ่ายเงิน ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
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