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รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของธนาคารออมสิน ไตรมาส 1/2564 

กรอบการป้องกัน 
การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด/ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

1.  การเสริมสร้าง      
องค์ความรู้ด้าน         
การป้องกันการ
ทุจริต 
    1.1  เสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากร  
ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ  
ในกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
     1.1.1  จัดกิจกรรม
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต        
แก่ผู้บริหารและพนักงาน 

 
 
 
 
 

38,951.25 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
- จัดอบรมหลักสูตร “Kick-off การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment : ITA)” 
ประจ าปี 2564 ให้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ
ฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จ านวน 165 คน 
เมื่อวันท่ี 4 มี.ค. 64 ณ หอประชุมบุรฉัตร 
ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ และ Video 
Conference 
 (1) อธส. มอบนโยบายการปฏบิัติหน้าที่

ด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ โปร่งใส ไร้ทุจริต 

 (2) บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ปลูกฝัง-เปิดโปง-

ป้องกัน รวมพลังต้านคอรร์ัปชัน” โดย  

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กร

ต่อต้านคอรร์ัปชัน (ประเทศไทย) 

 (3) ช้ีแจงหลักเกณฑ์การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปี 2564 โดยวิทยากรจากส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 
 
 
 
- 
 
 
 

1.1.2  สื่อสารนโยบายและ
มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ไปยัง
ผู้บริหาร และพนักงาน     
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ
ธนาคาร   

- - เผยแพร่นโยบายป้องกันและปราบปราม
การทุจริตบนอินทราเน็ตของธนาคาร
เรียบร้อยแล้ว โดยผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างธนาคาร รับทราบนโยบายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จ านวน   
22,197 คน คิดเป็น 100  %   

- 
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กรอบการป้องกัน 
การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด/ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

   - เผยแพร่นโยบายป้องกันและปราบปราม
การทุจริตผ่านกฏเกณฑ์ธรรมาภิบาล      
บนอินทราเน็ตของธนาคาร จ านวน 4 ครั้ง 
  ครั้งท่ี 1/2564 เรื่อง “ทฤษฎีสามเหลีย่ม
ของการทุจริต” 
  ครั้งท่ี 2/2564 เรื่อง “มารู้จักกับ...!!! 
ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับท่ี 660 ว่าด้วย
นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต”    
  ครั้งท่ี 3/2564 เรื่อง “การรับเงิน
ค่าตอบแทนวิทยากร” 
  ครั้งท่ี 4/2564 เรื่อง “การไม่รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใด” 

 

    1.2  ปรับฐาน
ความคิดและ
ทัศนคติให้มีค่านิยม
สุจริต 
 
 
 
 

1.2.1  จัดกิจกรรมเสรมิสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
คิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และสร้างค่านิยม
สุจรติ แก่ผู้บรหิารและ
พนักงาน   

- 
 
 
 
 
 

- อยู่ระหว่างจัดเตรียมเนื้อหาส าหรับจัด
อบรม และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาด COVID 19 จึงยังไม่ได้จัดอบรม  
แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัด ซึ่งจะ
พิจารณาต่อไป 

- 

2.  การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 
    2.1  ก าหนด
มาตรการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร  
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

 
 
     2.1.1  โครงการออมสิน  
สีขาว จัดกิจกรรมเสรมิสร้าง 
“วัฒนธรรมสจุริต”   
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- จัดอบรมหลักสูตร “Kick-off การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA)” 
ประจ าปี 2564 ให้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ
ฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จ านวน 165 คน 
เมื่อวันท่ี 4 มี.ค. 64 ณ หอประชุมบุรฉัตร 
ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ และ Video 
Conference 
- จัดพิธีมอบรางวัลเนื่องในกิจกรรม 
“สัปดาหส์่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน : GSB WAY SAY NO 
CORRUPTION” ประจ าปี 2563 ได้แก่  

 

- 
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กรอบการป้องกัน 
การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด/ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

   
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

30,210 

รางวัลหน่วยงานที่มสี่วนร่วมสูงสุดในการ 
ลงนามปฏญิาณตนในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ โปร่งใส ผา่นระบบ
ออนไลน์ และรางวัลหน่วยงานส่งเสริม 
ธรรมาภิบาลดีเด่น เมื่อวันท่ี 4 มี.ค. 64  
ณ หอประชุมบรุฉัตร ธนาคารออมสิน
ส านักงานใหญ ่
- เปิดระบบใหผู้้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง
ของธนาคารร่วมโหวตค าขวัญต่อตา้นการ
ทุจริต ประจ าปี 2563 ระหว่างวันท่ี 19 - 20 
มกราคม 2564 และประกาศผลรางวลัค าขวัญ
ต่อต้านการทุจริตที่ได้รับรางวัลจากการโหวด
สูงสุด 3 อันดับ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 ณ หอประชุม
บุรฉัตร ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ 
- รณรงค์สร้างวัฒนธรรมธรรมาภบิาล 
ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส่งมอบ
ของขวัญปีใหม่ให้กับองค์กรการกศุลเพื่อ
สาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 64  
โดยส่งมอบของขวัญปีใหม่ที่ไดร้ับจากผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียและของใช้ที่จ าเป็นให้กับ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อน าไปส่งมอบ
ให้กับผู้ป่วยของศูนย์การแพทย์ฯ ต่อไป 

 

    2.2  ส่งเสริม
ค่านิยมยกย่องเชิดชู
บุคคลให้ประพฤติ
ปฏิบัติดี 

     2.2.1  โครงการให้รางวัล
จริยธรรม และจรรยาบรรณ  
ธนาคารออมสิน 
 

4,270,500 - แต่งตั้งคณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์การให้
รางวัลฯ ตามค าสั่งคณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดีท่ี 1/2564 สั่ง ณ วันที่ 16 ก.พ. 64 
- จัดประชุมคณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ฯ 
เพื่อน าข้อเสนอแนะมาทบทวนหลกัเกณฑ์
โครงการ ให้รางวลัฯ ประจ าปี 2564  
จ านวน 2 ครั้ง  
   ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 5 มีนาคม 2564    
   ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 12 มีนาคม 2564  
- จัดท าร่างหลักเกณฑ์โครงการให้รางวัล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน 
ประจ าปี 2564 และเอกสารประกอบที่
เกี่ยวข้อง 

- 
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กรอบการป้องกัน 
การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด/ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

      2.2.2  การคัดเลือก        
และเชิดชูพนักงานต้นแบบ 
(Role Model)  
             (1) กิจกรรม Star 
of the month 
             (2) กิจกรรม Star 
of service mind 
             (3) กิจกรรม Work 
Smart (งานได้ผลคนเป็นสุข) 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- ผู้ที่ได้รับค าช่ืนชม Star of Month 
ประจ าเดือน ม.ค. - ก.พ. 71 คน 
- อยู่ระหว่างการด าเนินการพิจารณา
คัดเลือก 
- อยู่ระหว่างการด าเนินการพิจารณา
คัดเลือก 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

    2.3  การสร้าง 
ความตระหนัก      
ถึงโทษของ       
การกระท าทุจริต 

     2.3.1  จัดท าสื่อเผยแพร่   
ความรับผิดและบทลงโทษ         
ในรูปแบบกรณศีึกษา  
(Case Study) 

- - ด าเนินการจดัท าบทความอุทาหรณส์อนใจ
เผยแพรผ่่านระบบ All user จ านวน 9 เรื่อง 
  1. สร้างรายการ ATM 
  2. ท างานไม่จริง 
  3. หยิบเงินธนาคารไปใช้ระหว่างวัน 
  4. ยืม (เงิน) ก่อนนะ 
  5. เป็นญาติกันก็มีความผิด 
  6. ความรับผิดทางละเมดิ ตอน “อย่าหา
ท าจ าต้องชดใช้เงิน” 
  7. ความรับผิดทางละเมดิ ตอน “เบิกง่าย 
ขายคล่องต้องรับผดิกันท่ัวหนา้” 
  8. ความรับผิดทางละเมดิ ตอน “ถ้ารู้ 
อย่างนี้ จะป้องกันรหัสให้ดี” 
  9. โพสต์ไมด่ี เจ็บนี้อีกนาน 

- 

3.  การแสดง
เจตจ านงในการบริหาร
ด้วยความสจุริต 
    3.1  การแสดง
ความมุ่งมั่นในการ 
บริหารงานด้วย
ความสุจริต 
 

 
 
 
 
     3.1.1 ผู้บริหารระดับสูง
ประกาศเจตจ านงสุจรติ   
สื่อสารเจตนารมณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
-  ผู้อ านวยการธนาคารออมสินประกาศ
เจตจ านงสจุริต ณ วันท่ี 3 ก.ค. 63 
-  ผู้อ านวยการธนาคารออมสินประกาศ
นโยบายไม่ให้ ไม่รับ กระเช้าหรือของขวัญ 
ในทุกเทศกาล ณ วันที่ 10 ก.ค. 63 เพื่อน าไป
เผยแพร่และสื่อสารถึงผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม 
- โดยประกาศเจตจ านงสุจริตและนโยบาย
ไม่ให้ ไมร่ับ ดังกล่าว เป็นนโยบายของ
ผู้บริหารสูงสุดคนเดิม ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ 
ในปัจจุบัน 

 
 
 
 
- 
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กรอบการป้องกัน 
การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด/ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

     
 

 - - ผู้อ านวยการธนาคารออมสินลงนาม
หนังสือท่ี กด.462/2563 ลว. 10 ก.ค. 63   
ถึงผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคาร
ออมสิน เรื่อง ขอความร่วมมืองดการให้/ 
การรับกระเช้าหรือของขวัญในทุกเทศกาล 
โดยประกาศเจตจ านงสุจริต และนโยบาย
ไม่ให้ ไมร่ับ กระเช้าหรือของขวัญ ในทุก
เทศกาล ยังใช้บังคับถึงปัจจุบัน 
- ผู้อ านวยการธนาคารออมสินลงนามหนังสือ
ที่ กด. 12/2564 ลว. 8 ม.ค. 64 ถึง ผู้บริหาร 
พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน เรื่อง 
เชิญชวนส่งมอบของขวัญปีใหม่ทีผู่บ้ริหาร 
พนักงาน และลูกจ้างมีความจ าเปน็ต้องรับ
และไม่สะดวกส่งคืน เพื่อส่งมอบให้แก่
องค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์  

- 
 

3.2  ก าหนด
นโยบายต่อต้าน 
การทุจริต และน า
นโยบายสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
 

     3.2.1  ทบทวนนโยบาย/
แผนปฏิบัติการป้องกัน     
การทุจริต 

- - ทบทวนระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับท่ี  
660 ว่าด้วยนโยบายป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เรียบร้อยแล้วไม่มีประเด็น
เปลี่ยนแปลง 
- ปัจจุบันยังคงใช้แผนฯ ส าหรับปี 2563-
2565 เนื่องจากเป็นแผนระยะยาว และอยู่
ระหว่างทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตของธนาคารออมสิน ปี 2564 - 2565 
ซึ่งปรับเพิ่มในกิจกรรมย่อย แต่ส าหรับกรอบ
การด าเนินการหรือหลักการใหญ่ยงัคง
เป็นไปแนวทางเดมิ  

- 

     3.2.2  ทบทวนค าสั่ง/คู่มือ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของธนาคารออมสิน 
 

- - อยู่ระหว่างจัดท าร่างค าสั่งธนาคารออมสิน  
เรื่อง กระบวนการแจ้งเบาะแส 
(Whistleblowing Procedure)   
เพื่อน าเสนอธนาคาร 

- 

    3.3  การก ากับ
ดูแลองคก์รให้ปฏิบัติ
ภารกิจในกรอบของ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
และจริยธรรม  
(Compliance) 

     3.3.1  สอบทานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ง 
ทีเ่กี่ยวข้อง 
 

- 
 
 
 
 
 

ฝ่ายก ากับดูแลกิจการที่ดี  
อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังน้ี 
- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี   
Self - Assessment เรื่อง การรบัทราบ
นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing 
Policy) 

- 
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กรอบการป้องกัน 
การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด/ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

   
 
 
 
 
 
- 

- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี    
Off - Site เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing 
Procedure) ของ Fraud Compliance 
Officer (FCO) สายงานกิจการสาขา 
 
ฝ่ายก ากับการปฏิบัติงาน  
อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังน้ี 
- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี     
Off - Site จ านวน 7 เรื่อง 
  1. กระบวนการรับลูกค้า  
   2. การพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า 
   3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความรู้   
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบยีบธนาคารออมสิน 
ฉบับท่ี 670 ว่าด้วยนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (Personal Data Protection 
Policy) ตามพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของหน่วยงานกลาง และสายงาน
กิจการสาขา 
   4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสด ุ
   5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ         
ใช้จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินของธนาคาร       
ให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณา 
หรือประชาสัมพันธ์ 
   6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ        
ใช้บริการจากผู้ให้บริการสนับสนุน        
การประกอบธุรกิจ 
   7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับ
ลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติอเมรกิันตาม
เกณฑ์ FATCA 
- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี    
On - Site  จ านวน  3  เรื่อง    

 
 
 
 
 
 
- 
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กรอบการป้องกัน 
การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด/ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. กระบวนการรับลูกค้า 
   2. วิธีปฏิบัติงานเพ่ิมเตมิในการขอความ
ยินยอมจากเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล 
  3. แนวปฏิบัติการปกปดิข้อมูลส่วนบุคคล
ที่มีความอ่อนไหวบนส าเนาเอกสารแสดงตน
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตคิุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี   
Self - Assessment เรื่อง การรบัทราบ
นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 

ฝ่ายก ากับธุรกิจ  
อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังน้ี 
- การสอบทานการปฏิบัติงานของสาขาตาม
เกณฑ์ Market Conduct โดยวิธีไม่เปิดเผย  
ตัว (Mystery Shopping) 
- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี     
On - site จ านวน 4 เรื่อง 
  1. สอบทานการประกอบธุรกิจ             
e - Payment 
  2. สอบทานโดยการเขา้สุ่มสังเกตการณ์ 
(BIBOR – Surprise Check) 
  3. สอบทานการปฏิบตัิงานการน าส่งข้อมูล
ธุรกรรมเพื่อการจัดท าอัตราดอกเบีย้อ้างอิง
ตลาดซื้อคนืพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคนื 
(Thai Overnight Repurchase Rate : THOR) 
   4.  สอบทานความรู้ความเข้าใจวิธี
ปฏิบัติงานและกฎเกณฑ์ในการใหบ้ริการ
หน่วยลงทุนของธนาคารออมสินสาขา 
- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี     
Off - site จ านวน 4 เร่ือง 
  1. สอบทานการจดทะเบียนหลักประกัน
ทางธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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กรอบการป้องกัน 
การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด/ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

   
 
 
 

 

- 

  2. สอบทานเกี่ยวกับธุรกิจนายหน้า
ประกันภัย โดยวิธีการ off - site 
  3. สอบทาน BIBOR (รายไตรมาส) 
  4. สอบทานการประกอบธุรกิจคา้              
ตราสารหนี ้
 
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ   
ด าเนินการ ดังนี ้
- สินเชื่อลูกหนี้ธุรกจิวงเงินสูง  
(20 ล้านบาทขึน้ไป)  
  1. สินเช่ือภาครัฐและสถาบัน สนิเช่ือ
ระหว่างสถาบันการเงิน และสินเช่ือ 
Interbank Loan ของลูกหนี้ท่ีอยูใ่น     
ความดูแลของฝา่ยสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน 
จ านวน 12 ราย ยอดหนี้คงค้าง 185.61 ลบ. 
  2. สินเช่ือธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี ้  
ในส านักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 1 จ านวน 
10 ราย ยอดหนี้คงค้าง 444.44 ลบ.  
- สินเชื่อลูกหนี้รายย่อยและธุรกจิวงเงินต่ า 
(ต่ ากว่า 20 ล้านบาท) 
  1. ธนาคารออมสินภาค 1 ได้แก ่
     1.1. สินเช่ือลูกหนี้รายย่อย จ านวน 151 
บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 149.46 ลบ.  
     1.2. สินเช่ือลูกหนี้ธุรกิจวงเงินต่ า 
จ านวน 26 ราย 28 บัญชี  ยอดหนี้คงค้าง 
188.76 ลบ.  
  2. ธนาคารออมสินภาค 2 ได้แก ่
      2.1 สินเช่ือลูกหนี้รายย่อย จ านวน 229 
บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 145.23 ลบ. 
      2.2 สินเช่ือลูกหนี้ธุรกิจวงเงินต่ า 
จ านวน 28 ราย 30 บัญชี  ยอดหนี้คงค้าง 
186.95 ลบ.  
  3. ธนาคารออมสินภาค 14 ได้แก่ 
     3.1 สินเช่ือลูกหนี้รายย่อย จ านวน    
227 บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 225.06 ลบ.  
     3.2 ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจวงเงินต่ า  
จ านวน 29 ราย 35 บัญชี  ยอดหนี้คงค้าง 
132.03 ลบ. 

 
 
 
 
 
 
- 
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กรอบการป้องกัน 
การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด/ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

4.  การยกระดับ 
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 
    4.1  ส่งเสริม   
ให้มีระบบบริหาร
จัดการภายใน    
เพ่ือเป็นองค์กร
คุณธรรม ซ่ือตรง  
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ มีความพร้อม   
รับผิด (Integrity 
and 
Accountability) 

 
 
 
     4.1.1  พัฒนาระบบงาน  
Integrated Fraud 
Management System : 
IFMS เพื่อใช้บริหารจัดการ
ความเสีย่งต่อการทุจริต 

 
 
 
- 

 
 
 
- ธนาคารก าหนดให้ Fraud Compliance 
Officer (FCO) รายงานเหตุการณต์้องสงสัย
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจรติผ่านระบบงาน 
IFMS 

- จัดท าสื่อสรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้ระบบงาน IFMS ให้กับ FCO จ านวน 
2 ครั้ง 

 
 
 
- 

     4.1.2  การเข้าร่วม      
การประเมินคณุธรรมและ    
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของธนาคารออมสิน  
(Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

- - ด าเนินการวิเคราะหผ์ลการประเมิน ITA  
ปี 2563 เพื่อปิด GAP และยกระดบัคะแนน 
ITA ของธนาคาร 
- ด าเนินการรวบรวมข้อมลูเอกสาร
ประกอบการตอบแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อเผยแพร่        
บนเว็บไซต์ของธนาคาร 
- จัดอบรมหลักสูตร “Kick-off การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA)” 
ประจ าปี 2564 ให้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ
ฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จ านวน 165 คน 
เมื่อวันท่ี 4 มี.ค. 64 ณ หอประชุมบุรฉัตร 
ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ และ Video 
Conference 

- 

     4.1.3  เพิ่มความโปร่งใส   
ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ   
             (1) เผยแพร่
แผนปฏิบัติการและ
งบประมาณธนาคารออมสิน
ประจ าปีบนเว็บไซต์ธนาคาร 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ     
ได้ด าเนินการจดัท าแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณธนาคารออมสินประจ าปี 2564 
และจัดส่งใหฝ้่ายก ากับดูแลกิจการที่ดี  
เพื่อด าเนินการเผยแพร่บนเว็บไซตธ์นาคาร  
เรียบร้อยแล้วเมื่อ 19 เม.ย. 64 

 
 
 
- 
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กรอบการป้องกัน 
การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด/ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

              (2) เปิดเผยรายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ   
บนอินทราเน็ต 
 

- - ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ     
ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานภาพรวม
ธนาคารเป็นประจ าทุกเดือน และเผยแพร่ 
บนอินทราเน็ต ใน Web page ฝ่ายบริหาร
แผนงานและประมาณ  ภายใน 25 วัน ของ
เดือนถัดไป 
 

- 

     4.1.4  มาตรการเพิ่ม 
ความโปร่งใสในการจัดซือ้จัดจ้าง  
             (1) ประกาศ
เจตนารมณ์ “นโยบายการ
ก ากับดูแลเพื่อการจัดซื้อ    
จัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม” 
        
 
             (2) เผยแพร่ข้อมูล   
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
บนเว็บไซต์ธนาคาร 
       
 
 
 
             (3) จัดให้มีการ    
ลงนามในแบบตรวจสอบ   
การไมม่ีส่วนไดส้่วนเสยีของ
กรรมการจัดซื้อจดัจ้าง 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- มีการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ 
“นโยบายการก ากบัดูแลเพื่อการจดัซื้อ    
จัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม”             
บนเว็บไซต์ธนาคาร และปิดประกาศ        
ที่บอร์ดฝ่ายการพัสดุ เมื่อวันท่ี 2 ม.ค. 63 
และยังใช้ปฏิบัตติ่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
- การจัดซื้อจดัจ้างราคาเกิน 5 แสนบาท    
มีการเผยแพร่ราคากลางตามที่ พรบ.ก าหนดใน
กรณีที่วงเงินจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 ล้านบาท     
มีการเปิดเผย TOR ลงเว็บ เพื่อประชาพิจารณ์ 
- ทุกครั้งที่ธนาคารมีการประกาศจดัซื้อจัดจา้ง
จะน าข้อมลูการจัดซื้อจดัจ้างลงระบบ CMS 
ของธนาคาร และ e-GP ของกรมบัญชีกลาง 
- ทุกครั้งท่ีธนาคารด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง
จะจัดท าเอกสารขั้นตอนการตรวจสอบ        
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ก่อนท่ีคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจะท ารายงานพิจารณาผล       
การจัดซื้อจดัจ้างทุกครั้ง 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

     4.1.5  เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบควบคุมภายใน 
             (1)  จัดให้มีระบบ
ควบคุมภายในที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง   
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติการควบคุมภายส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 
 
 

- 

 
 
- คณะท างานประเมินผลการควบคุมภายใน
ในภาพรวม ได้ประชุมหารือเพื่อก าหนด 
แนวทางการประเมินผลการควบคมุภายใน
ในภาพรวมของธนาคารเมื่อวันท่ี 15 มี.ค.64 
 
 
 

 
 
 

- 
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กรอบการป้องกัน 
การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด/ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

              (2)  จัดท ารายงาน
วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน
ด้านการควบคมุภายใน   

- - คณะท างานประเมินผลการควบคุมภายใน
ในภาพรวมจัดท ารายงานการประเมินผล    
การควบคุมภายในประจ าปีของธนาคาร    
ออมสิน และเลขานุการคณะท างานฯ  
น าเสนอท่านผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 
ลงนาม พร้อมจดัส่งให้กระทรวงการคลังแล้ว  
เมื่อวันท่ี 23 มี.ค. 64 

- 

    4.2 สร้างกลไก
ป้องกันการทุจริต 
ในองค์กร 

     4.2.1  การประเมิน     
ความเสีย่งด้านการทุจริต 

- - อยู่ระหว่างหน่วยงานของธนาคาร
ด าเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  
ประจ าปี 2564 กระบวนการปฏิบตัิงานของ
ผลิตภณัฑ์เงินฝาก บตัรเครดติ/บตัร ATM 
Mobile Banking และสินเช่ือ โดยน ากรณี
การเกิดทุจริตในอดีตตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน 
มาวิเคราะห์สาเหตุและมาตรการป้องกันแก้ไข 

- 

5. การสร้าง      
การมีส่วนร่วม   
เพ่ือป้องกัน และ     
เฝ้าระวังการทุจริต 
    5.1  เพ่ิม

ประสิทธิภาพ

กระบวนการบริหาร

จัดการเร่ือง

ร้องเรียนการทุจริต 

 
 
 
 
      5.1.1  จัดท านโยบาย  
กระบวนการ ช่องทางการแจ้ง
เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต 
และมาตรการคุ้มครอง  ผู้แจ้ง
เบาะแสหรอืผูร้้องเรียนการทจุรติ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- อยู่ระหว่างน าเสนอธนาคารเพื่อขอความ
เห็นชอบ 

 
 
 
 
- 
 

     5.1.2  การรายงานเรื่อง
กล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าท่ี  
ของรัฐในสังกัดกระท าทุจรติ
หรือประพฤตมิิชอบ 

- - ธนาคารรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระท าการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบต่อ ศปท. กระทรวงการคลัง  
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 

- 

    5.2  ส่งเสริม
การประกอบธุรกิจ      
ที่สะอาดปราศจาก
สินบน 

     5.2.1  การเข้าเป็น    
แนวร่วมปฏิบตัิการต่อต้านการ
ทุจริต (Collective action)        
กับหน่วยงานภายนอก 
     5.2.2  ส่งเสริมให้มีความ
โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

- 
 
 
 
- 

- อยู่ระหว่างรอหน่วยงานภายนอก  
ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 
 
- อยู่ระหว่างหารือเบื้องต้นเพื่อวางแนวทาง
กรณีที่มีหน่วยงานตั้งเรื่องขอจัดจ้างวงเงิน 
500 ล้านบาท ขึ้นไป 

- 
 
 
 
- 
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รอบการป้องกัน 
การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด/ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

    5.3  ส่งเสริมให้
ภาคเอกชนที่
ประสงค์จะเข้ายืน่
ข้อเสนอกับธนาคาร
ต้องจัดให้มีนโยบาย
และแนวทางการ
ป้องกันการทุจริต  
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ที่เหมาะสม 

     5.3.1  ก าหนดให้ผู้ที่
ประสงค์ยื่นข้อเสนอราคากับ
ธนาคาร ต้องลงนามรับทราบ
นโยบายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
ธนาคาร 

- - มีการด าเนินการให้ผูย้ื่นข้อเสนอลงนาม  
ในค ามั่นฯ ทุกรายในข้ันตอนการเสนอราคา  
โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ 20 ก.ย. 62 

- 

    5.3.2  ก าหนดให้ผู้ที่ไดร้ับ  
การคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง      
มีการจัดท าข้อตกลง      
ความร่วมมือเพื่อป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ 

- - มีการด าเนินการให้ผูร้ับคัดเลือกลงนาม 
ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ
ทุกงานก่อนลงนามสัญญา 

 

- 

    5.4  การใช้
สมรรถนะหลักของ
องค์กรในการ
ต่อต้านการทุจริต
ผ่านกิจกรรม       
เพ่ือสังคมของ
ธนาคาร   

     5.4.1  รณรงค์ให้
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต 

- - เชิญชวนให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง
ของธนาคารร่วมโหวตค าขวัญต่อตา้นการ
ทุจริต ประจ าปี 2563 ระหว่างวันท่ี         
19 - 20 ม.ค. 64 
- จัดพิธีมอบรางวัลค าขวัญต่อต้านการทุจริต
ที่ได้รับรางวัลจากการโหวดสูงสดุ 3 อันดับ 
เมื่อวันท่ี 4 มี.ค. 64 ณ หอประชุมบุรฉัตร 
ธนาคารออมสิน 

- 

    5.5  การติดตาม  
การปฏิบัติหน้าทีข่อง
พนักงานที่ท าหน้าที่
ในการก ากบัดูแล 
การปฏิบัติงานด้าน   
การป้องกนัและ
ปราบปราม        
การทจุริต (Fraud 
Compliance 
Officer : FCO) 

     5.5.1  สร้างการมี      
ส่วนร่วมของ FCO (Fraud 
Compliance Officer : FCO)  
เพื่อเฝ้าระวัง  และป้องกันการ
ทุจริต   

- - จัดท าสื่อสรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้ระบบงาน IFMS เพื่อให้เกิดความ
ตระหนักในหน้าท่ีรายงานเหตุการณ์ต้อง
สงสัยหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจรติ ผ่าน
ระบบงาน IFMS ให้กับ FCO จ านวน 2 ครั้ง   

 

- 

 


