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รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของธนาคารออมสิน ประจ าปี 2563 

กรอบการป้องกัน 
การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ รายละเอียด/ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1.  การเสริมสร้าง      
องค์ความรู้ด้าน         
การป้องกนัการทจุริต 
    1.1  เสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากร  
ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานให้มี
ความรู้ความเข้าใจ  
ในกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
1.1.1  จดัอบรมให้กับผู้บรหิาร  
พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 
 
 

50,310 
 
 
 
 
 
 
 

33,970 

 
 
 
-  จัดอบรมผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง  
ผ่าน E-learning จ านวน 2 หลักสตูร   
- หลักสูตร “การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”   
จ านวน 4 ครั้ง   
- หลักสูตร “การป้องกันการขัดกนัระหว่าง
ประโยชนส์่วนบุคคลกับประโยชนส์่วนรวม 
(Conflict of Interest)”  

 
 
 
- 

1.1.2  สื่อสารนโยบายและ
มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต        
ไปยังผู้บริหาร  พนักงาน  และ
ลูกจ้าง  ผ่านช่องทางต่าง ๆ          
ของธนาคาร   

- - เผยแพร่นโยบายป้องกันและปราบปราม
การทุจริตบนอินทราเน็ตของธนาคาร     
- ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคาร 
รับทราบนโยบายป้องกันและปราบปราม
การทุจริต คดิเป็น 100 %   

- 

    1.2  ปรับฐาน
ความคิดและทัศนคติ
ให้มีค่านิยมสุจริต 

1.2.1  อบรมให้ความรู้     
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ     
และทัศนคติที่ถูกต้องเกีย่วกับ     
การคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  และสร้างค่านิยม
สุจรติ แก่ผู้บรหิาร พนักงาน  
และลูกจ้าง  

- 
 
 
 

- จัดอบรมหลักสตูร “การป้องกัน 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคล  
กับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
Interest)” เมื่อวันท่ี 15 ธ.ค. 63        
 
 
 

- 

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

 
 
2.1.1  โครงการออมสินสีขาว   
จัดกิจกรรมเสริมสรา้ง 
“วัฒนธรรมสจุริต”   
 

 
 

38,600 
 
 
 
 
 

 
 
- จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน       
ของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563”        
เมื่อวันท่ี 12 มี.ค. 63  
 

 
 
- 
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กรอบการป้องกัน 
การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ รายละเอียด/ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
  - 

 
 
 

395,686.90 

- จัดอบรมหลักสูตร “การป้องกันการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of Interest)”  
เมื่อวันท่ี 15 ธ.ค. 63  
- จัดกิจกรรม “สัปดาหส์่งเสริมธรรมาภิบาล  
ต่อต้านทุจรติคอร์รัปชัน GSB WAY SAY 
NO CORRUPTION” ระหว่างวันท่ี         
14 - 18 ธ.ค. 63 

 

    2.2  ส่งเสริม
ค่านิยม ยกย่องเชิดชู
บุคคลให้ประพฤติ
ปฏิบัติดี 

2.2.1  โครงการให้รางวัล
จริยธรรม และจรรยาบรรณ  
ธนาคารออมสิน 
 

4,270,500 - ประกาศรายช่ือผู้ได้รับรางวัลฯ          
ตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง 
โครงการใหร้างวัลจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน ประจ าปี 
2563 ประกาศ ณ วันท่ี 21 ต.ค. 63 

- 

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

 
  
 

200,000 
 
 
 

127,400 

 
 
 
- ผู้ที่ได้รับค าช่ืนชม Star of the month 
จ านวน 417 ราย 
- ผู้ที่ได้รับค าช่ืนชม  Star of service 
mind จ านวน 542 ราย 
- เผยแพร่บทความของผู้บริหารสังกัด    
สายงานกิจการสาขาในหัวข้อ “งานได้ผล      
คนเป็นสุข” ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ FB  
GSB Hotnews GSB Family  
GSB Wisdom และ GSB Magazine 

- 

    2.3  การสร้าง 
ความตระหนัก      
ถึงโทษของ       
การกระท าทุจริต 

2.3.1  จัดท าสื่อเผยแพร่   
ความรับผิดและบทลงโทษ         
ในรูปแบบกรณศีึกษา  
(Case Study)   

- - จัดท าบทความอุทาหรณ์สอนใจ เผยแพร่
ผ่านระบบ All user  จ านวน 6 เรื่อง  
 
 

- 

3.  การแสดง
เจตจ านง  ในการ
บริหารด้วยความ
สุจริต 
    3.1  การแสดง
ความมุ่งมั่นในการ
บริหารงาน       
ด้วยความสุจริต 

 
 
 
 
3.1.1 ผู้บริหารระดับสูง
ประกาศเจตจ านงสุจรติ  
สื่อสารเจตนารมณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- ผู้อ านวยการธนาคารออมสินประกาศ
เจตจ านงสจุริต  ณ วันท่ี 3 ก.ค. 63 
- ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน ประกาศ 
นโยบายไม่ให้ ไม่รับ กระเช้าหรือของขวัญ 
 ในทุกเทศกาล  ณ วันท่ี 10 ก.ค. 63   

 
 
- 
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รอบการป้องกัน 
การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ รายละเอียด/ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
    3.2  ก าหนด
นโยบายต่อต้าน 
การทุจริต  และน า
นโยบายสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
 

3.2.1  ทบทวนนโยบาย/
แผนปฏิบัติการป้องกัน     
การทุจริต 

- -  ทบทวนระเบียบธนาคารออมสิน        
ฉบับท่ี 601 ว่าด้วยนโยบายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และออกระเบียบ
ธนาคารออมสิน ฉบับท่ี 660 ว่าด้วยนโยบาย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
-  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี   
ครั้งท่ี 11/2562 มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของธนาคารออมสิน  
ปี 2563 - 2565   

- 

3.2.2  ทบทวนค าสั่ง/คู่มือ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของธนาคารออมสิน 
 

- - อยู่ระหว่างจัดท าร่างประกาศใช้นโยบาย
การแจ้งเบาะแส  (Whistleblowing 
Policy)  และค าสั่งธนาคารออมสนิ  
เรื่อง  กระบวนการแจ้งเบาะแส  
(Whistleblowing Procedure) 

- 

    3.3  การก ากับ
ดูแลองค์กรให้
ปฏิบัติภารกิจใน
กรอบของกฎหมาย  
กฎเกณฑ์ ระเบียบ  
ข้อบังคับ และ  

3.3.1  สอบทานการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  และค าสั่งทีเ่กี่ยวข้อง 
 

- หน่วยงานก ากบัการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้
ก าหนดให้มกีารสอบทานการปฏิบติังาน ดังนี ้
1.  สอบทานการรับทราบระเบียบธนาคาร
ออมสิน ฉบับท่ี 660 ว่าด้วยนโยบายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยวิธปีระเมิน
ตนเอง 

- 

จริยธรรม     2. สอบทานการรับทราบระเบียบธนาคาร 
ออมสิน ฉบับท่ี 663 ว่าด้วยนโยบายป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้าย  
3. สอบทานการใช้ระบบงานป้องกัน       
การฟอกเงิน (AMLS)  
4.  สอบทานการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับ 
    4.1 การพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าโดยใช้
เครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ (Smart card reader)    
ผ่านระบบงาน CBS - WebCSR 
    4.2  การรับลูกค้าผ่านเครื่อง SUMO 
    4.3  กระบวนการรับลูกคา้ 
    4.4  การรับลูกค้าบุคคลธรรมดาต่างชาติ 
5. สอบทานความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบัการ
ใช้บริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจ (Business Facilitator 
Policy) 
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รอบการป้องกัน 
การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ รายละเอียด/ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
    3.3  การก ากับ
ดูแลองค์กรให้
ปฏิบัติภารกิจใน
กรอบของกฎหมาย  
กฎเกณฑ์  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  และ
จริยธรรม (ต่อ) 

3.3.1  สอบทานการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  และค าสั่งทีเ่กี่ยวข้อง 
(ต่อ) 

 6. สอบทานความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
เปิดเผยข้อมูลขา่วสารธนาคารให้กับ
หน่วยงานภายนอก 
7. สอบทานความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับ
ระเบียบฯ ว่าด้วยนโยบายคุม้ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (Personal Data Protection 
Policy)  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล       
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
8. สอบทานความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
รายงานเหตุการณ์ต้องสงสยัหรือมคีวามเสีย่ง
ต่อการทุจรติของ Fraud Compliance 
Officer (FCO)   
9. สอบทานการปฏิบตัิงานเรื่อง. การ
เปิดเผยข้อมูลขา่วสารของธนาคารตาม
พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 โดยวิธี  On - Site 
10. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ฟอกเงินของบริษัท  เคาน์เตอร์เซอร์วิส  
จ ากัด  ซึ่งเป็นตัวแทนธนาคาร (Banking 
Agent)โดยวิธี  On - Site 
11. สอบทานการปฏิบัติงานของสาขาตาม
เกณฑ์ Market Conduct ด้วยวิธ ีoff-site 
โดยใช้แบบประเมินตนเอง (Compliance            
Self Assessment) 
12. สอบทานการประกอบธรุกจิ e-Payment   
13. สอบทานการลงทุนใน SMEs Private 
Equity Trust Fund โดยธนาคารออมสิน 
กองที่ 1-3 
14. สอบทานการจดทะเบยีนหลักประกัน
ทางธุรกิจ   
15. สอบทานหลักเกณฑ์การก ากบัดูแล
สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 
16. สอบทานการประเมินราคาหลักประกัน
และอสังหาริมทรัพยร์อการขายที่ได้มาจาก
การช าระหนี้การประกันการใหส้ินเชื่อ หรือ
ที่ซื้อจากการขายทอดตลาดของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ 
17. สอบทานแนวนโยบาย ธปท. เรื่อง การ
ท าธุรกรรมด้านสินเช่ือการลงทุนใน
หลักทรัพย ์
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รอบการป้องกัน 
การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ รายละเอียด/ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
    3.3  การก ากับ
ดูแลองค์กรให้
ปฏิบัติภารกิจใน
กรอบของกฎหมาย  
กฎเกณฑ์  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  และ
จริยธรรม (ต่อ) 

3.3.1  สอบทานการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  และค าสั่งทีเ่กี่ยวข้อง 
(ต่อ) 

- 18. สอบทานการประกอบธุรกิจตราสารหนี้   
19. สอบทานการปฏิบัติงานการเป็น
นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน   
20 สอบทานการปฏิบัตติามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดและ   
การค านวณสินทรัพยเ์สี่ยงดา้นตลาดของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
21. สอบทานการรายงานการซื้อขาย 
ตราสารหนีไ้ปยัง ThaiBMA   
สอบทานด้านสนิเชื่อ ตามเกณฑ์ ธปท. 
1. ลูกหนี้รายย่อย จ านวน 7,333 บัญชี 
2. ลูกหนี้ธุรกิจวงเงินต่ า  
จ านวน 904 ราย 1,212 บัญชี         
3. ลูกหนี้ธุรกิจวงเงินสูง 
    3.1 ลูกหนี้จัดช้ันปกติฯ   
ยอดหนี้คงค้าง 267,082.93 ล้านบาท 
    3.2 ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ   
ยอดหนี้คงค้าง 2,009.83 ล้านบาท 
    3.3 ภาระผูกพัน   
ยอดหนี้คงค้าง 616.56 ล้านบาท     

- 

4. การยกระดับ 
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 
    4.1  ส่งเสริมให้
มีระบบบริหาร
จัดการภายใน    
เพ่ือเป็นองค์กร
คุณธรรม  ซ่ือตรง  
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้  มีความพร้อม
รับผิด   

 
 
 
4.1.1  พัฒนาระบบงาน  
Integrated Fraud 
Management System : 
IFMS  เพื่อใช้บริหารจัดการ
ความเสีย่งต่อการทุจริต 

 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 

 
 
 
- บริษัทท่ีปรึกษาฯ  ส่งมอบระบบงาน 
Integrated Fraud Management 
System : IFMS แล้ว  และธนาคาร
ก าหนดให้ Fraud Compliance Officer 
(FCO) รายงานเหตุการณต์้องสงสยัหรือมี
ความเสีย่งต่อการทุจริตผา่นระบบงาน IFMS 

 
 
 
 
- 

4.1.2  การเข้าร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและ    
ความโปร่งใสใน             
การด าเนินงานของ      
ธนาคารออมสิน  (Integrity & 
Transparency Assessment 
: ITA) 
 
 
 
 

- - ส านักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนน ITA 
เมื่อวันท่ี 28 ก.ย. 63  โดยธนาคารออมสิน
ได้รับผลการประเมินในระดบั (Rating 
Score) : AA ที่คะแนนรวม 97.19 คะแนน 
จากคะแนนเตม็ 100 

- 
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รอบการป้องกัน 
การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ รายละเอียด/ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
 4.1.3  เพิ่มความโปร่งใส   

ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ   
        (1) เผยแพร่แผน 
ปฏิบัติการและงบประมาณ
ธนาคารออมสินประจ าปี    
บนเว็บไซต์ธนาคาร 

 - เผยแพร่บนเว็บไซต์ธนาคารเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันท่ี 18 มี.ค. 63 
 

 

         (2) เปิดเผยรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณบน
อินทราเน็ต 

 - ธนาคารเปิดเผยรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณบนอินทราเนต็เป็นรายเดือน 
ใน webpage ของฝ่ายบริหารแผนงาน   
และงบประมาณในภาพรวมของธนาคาร  
เป็นประจ าทุกเดือน   
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานภาพรวม
ธนาคารเป็นประจ าทุกเดือนและเผยแพร ่
บนอินทราเน็ต  ใน Web page ฝา่ยบริหาร
แผนงานและงบประมาณ   

 

4.1.4  มาตรการเพิ่มความ
โปร่งใสในการจดัซื้อจัดจา้ง  
        (1) ประกาศ
เจตนารมณ์ “นโยบายการ
ก ากับดูแลเพื่อการจัดซื้อ    
จัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม” 
        
        (2)  เผยแพร่ข้อมลู   
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
บนเว็บไซต์ธนาคาร 
       
 
 
 
 
 
        (3) จัดให้มีการลงนาม
ในแบบตรวจสอบการไม่มี 
ส่วนไดส้่วนเสียของกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 
 

 
 
- 

 
 
- มีการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ 
“นโยบายการก ากบัดูแลเพื่อการจดัซื้อ    
จัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม” บนเว็บไซต์
ธนาคาร  และปดิประกาศที่บอร์ดฝ่ายการ
พัสดุ เมื่อวันท่ี 2 ม.ค. 63 
- การจัดซื้อจดัจ้างราคาเกิน 5 แสนบาท    
มีการเผยแพรร่าคากลางตามที่ พรบ.ก าหนด
ในกรณีที่วงเงินจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 ล้านบาท    
มีการเปดิเผย TOR ลงเว็บ เพื่อประชา
พิจารณ ์
- ทุกครั้งท่ีธนาคารมีการประกาศจัดซื้อ   
จัดจ้างจะน าข้อมลูการจัดซื้อจดัจ้างลงระบบ 
CMS ของธนาคาร และ e-GP ของ
กรมบัญชีกลาง 
- ทุกครั้งท่ีธนาคารด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง
จะจัดท าเอกสารขั้นตอนการตรวจสอบ        
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ก่อนท่ีคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจะท ารายงานพิจารณาผล       
การจัดซื้อจดัจ้างทุกครั้ง 

 
 
- 
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รอบการป้องกัน 
การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ รายละเอียด/ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
 4.1.5  เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

ควบคุมภายใน 
    (1)  จัดให้มีระบบควบคุม
ภายในที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
(2)  จัดท ารายงานวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานด้านการควบคมุ
ภายใน   

  
 
- คณะท างานประเมินผลการควบคุมภายใน
ในภาพรวม  ได้ประชุมหารือเพื่อก าหนด
แนวทางการประเมินผลการควบคมุภายใน
ในภาพรวมของธนาคารจ านวน 4 ครั้ง 
 
 
- คณะท างานประเมินผลการควบคุมภายใน
ในภาพรวมจัดท ารายงานการประเมินผล    
การควบคุมภายใน ประจ าปีของธนาคาร    
ออมสิน และเลขานุการคณะท างานฯ  
น าเสนอท่านผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 
ลงนาม พร้อมจดัส่งให้กระทรวงการคลังแล้ว  
เมื่อวันท่ี 26 มี.ค. 63 

 

    4.2 สร้างกลไก
ป้องกันการทุจริต 
ในองค์กร 

4.2.1  การประเมินความเสีย่ง
ด้านการทุจรติ 

- - ธนาคารมีการประเมินความเสี่ยง ด้านการ
ทุจริต ประจ าปี 2563 ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานหลักท่ีส าคญั 3 กระบวนการ 
ได้แก ่
   1. การให้สินเช่ือ หรือก่อภาระผูกพัน   
แก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง กิจการที่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง  
   2. การจัดซื้อจัดจ้าง   
   3. การใช้ข้อมูลภายในจากการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคาร    

- 

5.  การสร้างการมี    
ส่วนร่วมเพ่ือ
ป้องกัน  และ     
เฝ้าระวังการทุจริต 
    5.1  เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหาร
จัดการเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5.1.1  ทบทวนนโยบาย  
กระบวนการ ช่องทางการแจ้ง
เบาะแส  หรือร้องเรียนการ
ทุจริต  และมาตรการคุม้ครอง 
ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
การทุจริต 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
- น าเสนอธนาคารเพื่อขอความเหน็ชอบแล้ว 
โดยที่ประชุมมีความเห็นให้ปรบัเพิม่
หลักเกณฑ ์

 
 
 
 
 

- 

5.1.2  การรายงานเรื่อง
กล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าท่ี  
ของรัฐในสังกัดกระท าทุจรติ
หรือประพฤตมิิชอบ 

- - ธนาคารรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหา
ร้องเรียนเจา้หน้าท่ีของรัฐในสังกัดกระท า
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบต่อ ศปท. 
กระทรวงการคลัง ภายในวันท่ี 5   
ของทุกเดือน 

- 
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รอบการป้องกัน 
การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ รายละเอียด/ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
    5.2  ส่งเสริม
การประกอบธุรกิจ      
ที่สะอาดปราศจาก
สินบน 

5.2.1  การเข้าเป็นแนวร่วม
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ 
(Collective action)        
กับหน่วยงานภายนอก 

- - จัดนิทรรศการร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช.   
ในโครงการอบรมหลักสูตร  "นักบริหาร
ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม  
การทจุรติระดับสูง"  รุ่นที ่11 เมื่อวนัที่          
7 ส.ค. 63  ณ ส านักงาน ป.ป.ช. 

- 

   - ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานวัน
ต่อต้านคอรร์ัปชัน 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดย
องค์กรต่อต้านคอรร์ัปชัน (ประเทศไทย)   
ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "จับโกง
โคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว Power of Data"  
เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 63 เวลา  14.30 - 15.30  น.  

 

5.2.2  ส่งเสริมให้มีความ
โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

- - ผู้อ านวยการธนาคารออมสินลงนาม
ข้อตกลงคุณธรรม ความร่วมมือป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ  
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ  
การให้บริการผ่านเครื่อง Self Service   
เมื่อวันท่ี 10 มี.ค. 63 

- 

    5.3  ส่งเสริมให้
ภาคเอกชนที่
ประสงค์จะเข้ายืน่
ข้อเสนอกับธนาคาร
ต้องจัดให้มีนโยบาย
และแนวทางการ
ป้องกันการทุจริต  
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ที่เหมาะสม 

5.3.1  ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์
ยื่นข้อเสนอราคากับธนาคาร  
ต้องลงนามรับทราบนโยบาย
ป้องกันและปราบปราม    
การทุจริตของธนาคาร 

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

- 

5.3.2  ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับ  
การคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง      
มีการจัดท าข้อตกลง      
ความร่วมมือเพื่อป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ 

- - มีการด าเนินการใหผู้้รับคดัเลือกลงนาม 
ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ
ทุกงานก่อนลงนามสัญญา 
 

- 

    5.4  การใช้
สมรรถนะหลักของ
องค์กรในการต่อต้าน
การทุจริตผ่านกิจกรรม       
เพ่ือสังคมของธนาคาร   

5.4.1  รณรงค์ให้ผู้ปฏิบตัิงาน  
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี        
มีส่วนร่วมในการป้องกัน    
การทุจริต 

- - จัดกิจกรรม “สัปดาหส์่งเสริมธรรมาภิบาล 
ต่อต้านทุจรติคอร์รัปชัน GSB WAY SAY 
NO CORRUPTION” ระหว่างวันท่ี         
14 - 18 ธ.ค. 63 

- 

    5.5  การติดตาม  
การปฏิบัติหน้าทีข่อง
พนักงานที่ท าหน้าที่
ในการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปราม        
การทจุริต (Fraud 
Compliance 
Officer : FCO) 

5.5.1  สร้างการมีส่วนร่วมของ 
FCO (Fraud Compliance 
Officer : FCO)  เพื่อเฝ้าระวัง  
และป้องกันการทุจรติ   

- - แจ้งให้ FCO รายงานเหตุการณต์้องสงสัย
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจรติ ผ่านระบบงาน 
IFMS  อย่างต่อเนื่อง  
- สอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี off - site  
เรื่อง  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
รายงานเหตุการณ์ต้องสงสยัหรือมคีวามเสีย่ง
ต่อการทุจรติของ FCO ผ่านระบบงาน IFMS 
เมื่อวันท่ี 26 พ.ค. 63 

- 

 


