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รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริต 

ตามแผนปฏบิัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน  

ไตรมาสท่ี 2 /2564 
กรอบการปองกัน 

การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

1.  การเสริมสราง      

องคความรูดาน         

การปองกันการ

ทุจริต 

    1.1  เสริมสราง

สมรรถนะบุคลากร  

ผูปฏิบัติงานใน

หนวยงานให 

มีความรู  

ความเขาใจ   

ในกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

 

 

 

 

1.1.1  จัดกิจกรรมเสริมสราง

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การปองกันและปราบปราม

การทุจริตแกผูบริหารและ

พนักงาน 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดอบรมหลักสูตร “Kick-off การ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

& Transparency Assessment : ITA)” 

ประจำป 2564 ใหแกผูบริหารตั้งแตระดับ

ฝายหรือเทียบเทาข้ึนไป จำนวน 165 คน 

เม่ือวันท่ี 4 มี.ค. 64 ณ หอประชุมบุรฉัตร 

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ และ Video 

Conference 

 (1) อธส. มอบนโยบายการปฏิบัติหนาท่ี

ดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส ไรทุจริต 

 (2) บรรยายพิเศษ หัวขอ “ปลูกฝง-เปดโปง-

ปองกัน รวมพลังตานคอรรัปชัน”        

โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ

องคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) 

 (3) ชี้แจงหลักเกณฑการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment : ITA) 

ประจำป 2564 โดยวิทยากรจากสำนักงาน 

ป.ป.ช. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

1.1.2  สื่อสารนโยบายและ

มาตรการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ไปยัง

ผูบริหาร และพนักงาน     

ผานชองทางตาง ๆ ของ

ธนาคาร   

- - เผยแพรนโยบายปองกันและปราบปราม

การทุจริตบนอินทราเน็ตของธนาคาร

เรียบรอยแลว โดยผูบริหาร พนักงาน และ

ลูกจางธนาคาร รับทราบนโยบายปองกัน

และปราบปรามการทุจริต จำนวน   

22,197 คน คิดเปน 100  %   

- 
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กรอบการปองกัน 

การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

   - เผยแพรนโยบายปองกันและปราบปราม

การทุจริตผานกฏเกณฑธรรมาภิบาล      

บนอินทราเน็ตของธนาคาร จำนวน 12 ครั้ง 

  ครั้งท่ี 1/2564  เรื่อง  ทฤษฎีสามเหลี่ยม

ของการทุจริต 

  ครั้งท่ี 2/2564  เรื่อง  มารูจักกับ...!!! 

ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับท่ี 660 วาดวย

นโยบายปองกันและปราบปรามการทุจริต    

  ครั้งท่ี 3/2564  เรื่อง  การรับเงิน

คาตอบแทนวิทยากร 

  ครั้งท่ี 4/2564  เรื่อง  การไมรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอ่ืนใด 

  คร้ังท่ี 5/2564  เร่ือง ไมละเลยหรือ

เพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทำท่ีเขาขายเปน 

การทุจริต  

  ครั้งท่ี 6/2564  เรื่อง ไมกระทำการใด ๆ 

ท่ีเปนการแสดงถึงเจตนาวาเปนการทุจริต  

ท้ังทางตรงหรือทางออม  

  ครั้งท่ี 7/2564  เรื่อง มาตรการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต   

  ครั้งท่ี 8/2564  เรื่อง การใช การบันทึก 

การเก็บทรัพยสินของธนาคาร และ 

ทรัพยสินสารสนเทศของธนาคาร 

  ครั้งท่ี 9/2564  เรื่อง ไมตกแตงขอมูล

เอกสารของธนาคาร หรือตัวเลขทางบัญช ี

หรืองบการเงิน  

  ครั้งท่ี 10/2564 เรื่อง เบียดบังทรัพยเปน

ของตนเอง มีความผิดฐานยักยอกทรัพย  

  ครั้งท่ี 11/2564 เรื่อง การขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม  

(Conflict of Interest : COI) ตามมาตรา

128 

  ครั้งท่ี 12/2564 เรื่อง ความแตกตางและ 

โทษ !! ของการรับทรัพยสินหรือประโยชน 

อ่ืนใด กับการรับสินบน 
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กรอบการปองกัน 

การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

    1.2  ปรับฐาน

ความคิดและ

ทัศนคติใหมีคานิยม

สุจริต 

 

 

 

 

1.2.1  จัดกิจกรรมเสริมสราง

ความรู ความเขาใจ และ

ทัศนคติท่ีถูกตองเกี่ยวกับการ

คิดแยกแยะผลประโยชน

สวนตัวกับผลประโยชน

สวนรวม และสรางคานิยม

สุจริต แกผูบริหารและ

พนักงาน   

- 

 

 

 

 

 

- อยูระหวางจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับ 

จัดอบรม และเนื่องจากสถานการณการแพร

ระบาด COVID 19 จึงยังไมไดจัดอบรม  

แตอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัด ซ่ึงจะ

พิจารณาตอไป 

- 

2.  การเสริมสราง

วัฒนธรรมสุจริต 

    2.1  กำหนด

มาตรการเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร  

ในการปองกันและ

ปราบปราม 

การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

 

 

2.1.1  โครงการออมสิน       

สีขาว จัดกิจกรรมเสริมสราง 

“วัฒนธรรมสุจริต”   

 

 

 

- 

 

 

- จัดอบรมหลักสูตร “Kick-off การประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment : ITA)” 

ประจำป 2564 ใหแกผูบริหารตั้งแตระดับ

ฝายหรือเทียบเทาข้ึนไป จำนวน 165 คน 

เม่ือวันท่ี 4 มี.ค. 64 ณ หอประชุมบุรฉัตร 

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ และ Video 

Conference 

- จัดพิธีมอบรางวัลเนื่องในกิจกรรม 

“สัปดาหสงเสริมธรรมาภิบาล ตอตานทุจริต

คอรรัปชัน : GSB WAY SAY NO 

CORRUPTION” ประจำป 2563 ไดแก  

รางวัลหนวยงานท่ีมีสวนรวมสูงสุด 

ในการลงนามปฏิญาณตนในการปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส ผาน

ระบบออนไลน และรางวัลหนวยงานสงเสริม 

ธรรมาภิบาลดีเดน เม่ือวันท่ี 4 มี.ค. 64  

ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน

สำนักงานใหญ 

- เปดระบบใหผูบริหาร พนักงานและลูกจาง

ของธนาคารรวมโหวตคำขวัญตอตาน 

การทุจริต ประจำป 2563 ระหวางวันท่ี 19 - 20 

มกราคม 2564 และประกาศผลรางวัลคำขวัญ

ตอตานการทุจริตท่ีไดรับรางวัลจากการโหวต 

 

- 
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กรอบการปองกัน 

การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

   สูงสุด 3 อันดับ เม่ือวันท่ี 4 มี.ค. 64 ณ หอประชุม

บุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ 

- รณรงคสรางวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 

ภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี สงมอบ

ของขวัญปใหมใหกับองคกรการกุศลเพ่ือ

สาธารณประโยชน เม่ือวันท่ี 2 มี.ค. 64  

โดยสงมอบของขวัญปใหมท่ีไดรับจากผูมี

สวนไดสวนเสียและของใชท่ีจำเปนใหกับ

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือนำไปสงมอบ

ใหกับผูปวยของศูนยการแพทยฯ ตอไป 

 

    2.2  สงเสริม

คานิยมยกยองเชิดชู

บุคคลใหประพฤติ

ปฏิบัติดี 

2.2.1  โครงการใหรางวัล

จริยธรรม และจรรยาบรรณ  

ธนาคารออมสิน 
 

4,270,500 - แตงตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑการให

รางวัลฯ ตามคำสัง่คณะกรรมการกำกับดูแล

กิจการท่ีดีท่ี 1/2564 สั่ง ณ วันท่ี 16 ก.พ. 64 

- จัดประชุมคณะทำงานกำหนดหลกัเกณฑฯ 

เพ่ือนำขอเสนอแนะมาทบทวนหลักเกณฑ

โครงการ ใหรางวัลฯ ประจำป 2564  

จำนวน 2 ครั้ง  

   ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 5 มีนาคม 2564    

   คร้ังท่ี 2/2564 วันท่ี 12 มีนาคม 2564  

- นำเสนอคณะกรรมการกำกบัดูแลกิจการท่ีดี 

เพ่ือพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑโครงการให

รางวัลฯ ประจำป 2564 ในการประชุมคร้ังท่ี 

4/2564  เม่ือวันท่ี 7 เม.ย. 64 

- ประกาศหลักเกณฑโครงการใหรางวัลฯ 

ประจำป 2564  เม่ือวันท่ี 28 เม.ย. 64 

- 6 - 18 พ.ค. 64 เสนอรายชื่อผูบริหาร 

พนักงาน ลูกจาง เขารวมโครงการใหรางวัลฯ 

- จัดทำคำสัง่แตงต้ังคณะทำงานพิจารณาให

คะแนนผูมีสิทธิไดรับรางวัลฯ หนวยงาน

สวนกลาง และสายงานกิจการสาขา 

- 9 - 17 มิ.ย. 64 เปดระบบงานใหผูบริหาร 

พนักงาน ลูกจาง เขารวม VOTE และประเมิน 

360 องศา ใหกับผูถูกเสนอรายชื่อ 

- อยูระหวางคณะทำงานยอยระดับหนวยงาน

คัดเลือกผูมีสิทธิไดรับรางวัล 

 

- 
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กรอบการปองกัน 

การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

 2.2.2  การคัดเลือก        

และเชิดชูพนักงานตนแบบ 

(Role Model)  

         (1) กิจกรรม Star of 

the month 

 

         (2) กิจกรรม Star of 

service mind 

 

         (3) กิจกรรม  Work 

Smart (งานไดผลคนเปนสุข) 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

 

 

- ผูท่ีไดรับคำชื่นชม Star of the Month 

ประจำเดือน ม.ค. – พ.ค. 64 จำนวน 137 คน 

 

- ผูท่ีไดรับคำชื่นชม Star of Service maid 

ประจำเดือน ม.ค. – มิ.ย. 64 จำนวน 54 คน 

 

- อยูระหวางการดำเนินการพิจารณา

คัดเลือก 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

    2.3  การสราง 

ความตระหนัก      

ถึงโทษของ       

การกระทำทุจริต 

2.3.1  จัดทำสื่อเผยแพร   

ความรับผิดและบทลงโทษ         

ในรูปแบบกรณีศึกษา  

(Case Study) 

- - ดำเนินการจัดทำบทความอุทาหรณสอนใจ

เผยแพรผานระบบ All user 

  ไตรมาสที่ 1/2564  จำนวน 9 เรื่อง 

  1. สรางรายการ ATM 

  2. ทำงานไมจริง 

  3. หยิบเงินธนาคารไปใชระหวางวัน 

  4. ยืม (เงิน) กอนนะ 

  5. เปนญาติกันก็มีความผิด 

  6. ความรับผิดทางละเมิด ตอน         

“อยาหาทำจําตองชดใชเงิน” 

  7. ความรับผิดทางละเมิด ตอน “เบิกงาย 

ขายคลองตองรับผิดกันท่ัวหนา” 

  8. ความรับผิดทางละเมิด ตอน “ถารู 

อยางนี้ จะปองกันรหัสใหดี” 

  9. โพสตไมดี เจ็บนี้อีกนาน 

  ไตรมาสที่ 2/2564  จำนวน  9  เร่ือง  

  1. ไมมีเงินสด 

  2. ขอหมุน (เงิน) กอนนะ 

  3. แสรง ... ทำเปนคนดี มีน้ำใจ อาสา

ชวยเหลือเพ่ือนในสาขา 

  4. หยิบเงินจากลิ้นชักเพ่ือนรวมงาน 

  5. กด (เงิน) งาย ตกงานดวย 

  6. ไดใหม อยาลืมเกา 

   

- 
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กรอบการปองกัน 

การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

     7. ทุจริต ถอนเงินออกจากบัญชลีูกคาโดย

ใชหมายเลขโทรศัพทของตนสมัคร MyMo 

  8. หลอกใหซ้ือ 

  9. ปรับ เพ่ิม-ลด สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี 

 

3.  การแสดง

เจตจำนง 

ในการบริหารดวย

ความสุจริต 

    3.1  การแสดง

ความมุงม่ันใน  

การบริหารงานดวย

ความสุจริต 

 

 

 

 

 

3.1.1 ผูบริหารระดับสูง

ประกาศเจตจำนงสุจริต   

สื่อสารเจตนารมณในการ

ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ   

อยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

- 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

- ผูอำนวยการธนาคารออมสินประกาศ

เจตจำนงสุจริต ณ วันท่ี 3 ก.ค. 63 

- ผูอำนวยการธนาคารออมสินประกาศ

นโยบายไมให ไมรับ กระเชาหรือของขวัญ 

ในทุกเทศกาล ณ วันท่ี 10 ก.ค. 63 เพ่ือนำไป

เผยแพรและสือ่สารถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

- ผูอำนวยการธนาคารออมสินลงนาม

หนังสือท่ี กด.462/2563 ล.ว. 10 ก.ค. 63        

ถึงผูบริหาร พนักงาน และลูกจางธนาคาร

ออมสิน เรื่อง ขอความรวมมืองดการให/   

การรับกระเชาหรือของขวัญในทุกเทศกาล 

 

 

 

 

- 

3.2  กำหนด

นโยบายตอตาน 

การทุจริต และนำ

นโยบายสูการ

ปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม 

 

3.2.1  ทบทวนนโยบาย/

แผนปฏิบัติการปองกัน     

การทุจริต 

- - ปจจุบันยังคงใชแผนฯ ป 2563 - 2565 

เนื่องจากเปนแผนระยะยาว  

- 

3.2.2  ทบทวนคำสั่ง/คูมือ

ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตของธนาคารออมสิน 

- - อยูระหวางจัดทำรางคำสัง่ธนาคารออมสิน  

เรื่อง กระบวนการแจงเบาะแส 

(Whistleblowing Procedure)   

เพ่ือนำเสนอธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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กรอบการปองกัน 

การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

    3.3  การกำกับ

ดูแลองคกรให

ปฏิบัติภารกิจ 

ในกรอบของ

กฎหมาย  

กฎเกณฑ ระเบียบ  

ขอบังคับ และ

จริยธรรม  

(Compliance) 

3.3.1  สอบทานการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานใหเปนไปตาม

กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคบั  

ประกาศ  และคำสั่งท่ีเกี่ยวของ 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

ฝายกำกับดูแลกิจการที่ดี  

อยูระหวางดำเนินการ จำนวน 2 เร่ือง ดังนี้ 

- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี   

Self - Assessment  

  เร่ือง การรับทราบนโยบายการแจง

เบาะแส (Whistleblowing Policy) 

- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี    

Off - Site  

  เร่ือง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

กระบวนการแจงเบาะแส (Whistleblowing 

Procedure) ของ Fraud Compliance 

Officer (FCO) สายงานกิจการสาขา 

 

ฝายกำกับการปฏิบัติงาน  

- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี     

Off – Site จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้ 

  ดำเนินการแลว จำนวน 3 เร่ือง  

  1. กระบวนการรับลูกคา  

  2. การพิสูจนทราบตัวตนลูกคา 

  3. การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล และความรู   

ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบธนาคารออมสิน 

ฉบับท่ี 670 วาดวยนโยบายคุมครองขอมูล

สวนบุคคล (Personal Data Protection 

Policy) ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล

สวนบุคคลของหนวยงานกลาง และสายงาน

กิจการสาขา 

   อยูระหวางดำเนินการ จำนวน 4 เร่ือง 

   1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดซ้ือ

จัดจางและบริหารพัสดุ 

   2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ         

ใชจายเงิน หรือทรัพยสินของธนาคาร        

ใหสื่อมวลชน เพ่ือประโยชนในการโฆษณา 

หรือประชาสัมพันธ 

   3. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ        

ใชบริการจากผูใหบริการสนับสนุน        

การประกอบธุรกิจ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 



9 
 

กรอบการปองกัน 

การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

      4. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรับ

ลูกคาบุคคลธรรมดาสัญชาติอเมริกันตาม

เกณฑ FATCA 

- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี   

On – Site จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

  อยูระหวางดำเนินการ จำนวน 3 เรื่อง 

   1. กระบวนการรับลูกคา 

   2. วิธีปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในการขอความ

ยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล 

   3. แนวปฏิบัติการปกปดขอมูลสวนบุคคล

ท่ีมีความออนไหวบนสำเนาเอกสารแสดงตน

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี   

Self - Assessment จำนวน 1 เร่ือง ดังนี ้

   อยูระหวางดำเนินการ จำนวน 1 เรื่อง 

   เรื่อง การรับทราบนโยบายปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการ

กอการราย 

 

ฝายกำกับธุรกิจ  

- การสอบทานการปฏิบัติงานของสาขาตาม

เกณฑ Market Conduct  

โดยวิธีไมเปดเผยตัว (Mystery Shopping)  

  อยูระหวางดำเนินการ 

- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี       

On - site  

  อยูระหวางดำเนินการ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี ้

  1. สอบทานการประกอบธุรกิจ             

e - Payment 

  2. สอบทานโดยการเขาสุมสังเกตการณ 

(BIBOR – Surprise Check) 
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กรอบการปองกัน 

การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

  3. สอบทานการปฏิบัติงานการนำสงขอมูล

ธุรกรรมเพ่ือการจัดทำอัตราดอกเบี้ยอางอิง 

ตลาดซ้ือคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะขามคืน 

(Thai Overnight Repurchase Rate : THOR) 

   4.  สอบทานความรูความเขาใจวิธี

ปฏิบัติงานและกฎเกณฑในการใหบริการ

หนวยลงทุนของธนาคารออมสินสาขา 

   5. สอบทานการใหบริการนายหนา

ประกันภัย 

- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี     

Off - site จำนวน 3 เร่ือง ดังนี้ 

  อยูระหวางดำเนินการ จำนวน 3 เรื่อง 

    1. สอบทานการจดทะเบียนหลักประกัน

ทางธุรกิจ 

    2. สอบทาน BIBOR (รายไตรมาส) 

    3. สอบทานการประกอบธุรกิจคา              

ตราสารหนี ้

- การสอบทานการปฏิบัติงานโดยวิธี   

Self – Assessment จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้ 

  ดำเนินการแลว 

  1. สอบทานการปฏิบัติงานของพนักงานท่ี

ทำหนาท่ีเปนผูแนะนำลูกคาเพ่ือธุรกิจ

หลักทรัพย 5 สาขานำรอง 

 

ฝายสอบทานสินเชื่อ   

ดำเนินการแลว ดังนี้ 

- สินเชื่อลูกหนี้ธุรกิจวงเงินสูง  

(20 ลานบาทขึ้นไป)  

  1. สินเชื่อภาครัฐและสถาบัน สินเชื่อ

ระหวางสถาบันการเงิน และสินเชื่อ 

Interbank Loan ของลูกหนี้ท่ีอยูใน     

ความดูแลของฝายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน 

จำนวน 12 ราย ยอดหนี้คงคาง 185.61 ลบ. 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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กรอบการปองกัน 

การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

     2. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้   

ในสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกคา SMEs 1  

จำนวน 10 ราย ยอดหนี้คงคาง 444.44 ลบ.  

  3. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้   

ในสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกคา SMEs 3  

จำนวน 17 ราย ยอดหนี้คงคาง 615.17 ลบ. 

  4. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้   

ในสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกคา SMEs 2  

จำนวน 18 ราย ยอดหนี้คงคางรวม  

836.47 ลบ. 

  5. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้   

ในสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกคา SMEs 13  

จำนวน 15 ราย ยอดหนี้คงคางรวม 563.76 ลบ. 

  6. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้   

ในสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกคา SMEs 15  

จำนวน 16 ราย ยอดหนี้คงคางรวม 583.82 ลบ. 

  7. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้   

ในสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกคา SMEs 10  

จำนวน 10 ราย ยอดหนี้คงคางรวม 320.91 ลบ. 

  8. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้   

ในสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกคา SMEs 12  

จำนวน 11 ราย ยอดหนี้คงคางรวม 282.27 ลบ. 

  9. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้   

ในสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกคา SMEs 14  

จำนวน 14 ราย ยอดหนี้คงคางรวม 427.95 ลบ. 

  - สินเชื่อลูกหนี้รายยอยและธุรกิจ    

วงเงินต่ำ (ต่ำกวา 20 ลานบาท) 

  1. ธนาคารออมสนิภาค 1 ไดแก 

     1.1. สินเชื่อลกูหนี้รายยอย จำนวน 151 

บัญชี ยอดหนี้คงคาง 149.46 ลบ. 

     1.2. สินเชื่อลูกหนี้ธุรกิจวงเงินต่ำ 

จำนวน 26 ราย 28 บัญชี  ยอดหนี้คงคาง 

188.76 ลบ.  

  2. ธนาคารออมสินภาค 2 ไดแก 
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กรอบการปองกัน 

การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

         2.1 สินเชื่อลูกหนี้รายยอย จำนวน 229 

บัญชี ยอดหนี้คงคาง 145.23 ลบ. 

      2.2 สินเชื่อลูกหนี้ธุรกิจวงเงินต่ำ 

จำนวน 28 ราย 30 บัญชี  ยอดหนี้คงคาง 

186.95 ลบ.  

  3. ธนาคารออมสินภาค 14 ไดแก   

      3.1 สินเชื่อลูกหนี้รายยอย จำนวน    

227 บัญชี ยอดหนี้คงคาง 225.06 ลบ. 

      3.2 ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจวงเงินต่ำ  

จำนวน 29 ราย 35 บัญชี  ยอดหนี้คงคาง 

132.03 ลบ. 

  4. ธนาคารออมสนิภาค 15 ไดแก 

      4.1 สินเชื่อลูกหนี้รายยอย จำนวน 368 

บัญชี ยอดหนี้คงคาง 364.34 ลบ. 

      4.2 ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจวงเงินต่ำ  

จำนวน 33 ราย 34 บัญชี  ยอดหนี้คงคาง 

182.05 ลบ.   

  5. ธนาคารออมสนิภาค 13 ไดแก 

      5.1 สินเชื่อลูกหนี้รายยอย จำนวน 218 

บัญชี ยอดหนี้คงคาง 287.27 ลบ. 

      5.2 ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจวงเงินต่ำ  

จำนวน 31 ราย 37 บัญชี  ยอดหนี้คงคาง 

129.78 ลบ.   

  6. ธนาคารออมสนิภาค 18 ไดแก 

      6.1 สินเชื่อลูกหนี้รายยอย จำนวน 200 

บัญชี ยอดหนี้คงคาง 287.24 ลบ. 

 

4.  การยกระดับ 

ธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการ 

    4.1  สงเสริม   

ใหมีระบบบริหาร

จัดการภายใน    

เพ่ือเปนองคกร

คุณธรรม ซ่ือตรง   

 

 

 

4.1.1  พัฒนาระบบงาน  

Integrated Fraud 

Management System : 

IFMS เพ่ือใชบริหารจัดการ

ความเสี่ยงตอการทุจริต 

 

 

 

- 

 

 

 

- ธนาคารกำหนดให Fraud Compliance 

Officer (FCO) รายงานเหตุการณตองสงสัย

หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริตผานระบบงาน 

IFMS 
- จัดทำสื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

ใชระบบงาน IFMS ใหกับ FCO จำนวน 2 ครั้ง 

 

 

 

- 
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กรอบการปองกัน 

การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

โปรงใส ตรวจสอบได 

มีความพรอมรับผิด 

(Integrity and 

Accountability) 

4.1.2  การเขารวม 

การประเมินคุณธรรมและ    

ความโปรงใสในการดำเนินงาน

ของธนาคารออมสิน   

(Integrity & Transparency 

Assessment : ITA) 

 - ดำเนินการวิเคราะหผลการประเมิน ITA        

ป 2563 เพ่ือปด GAP และยกระดับคะแนน ITA 

ของธนาคาร 

- ดำเนินการรวบรวมขอมูลเอกสารประกอบ  

การตอบแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

(OIT) เพ่ือเผยแพรบนเว็บไซตของธนาคาร 

- ดำเนินการรวบรวมรายชื่อผูตอบแบบวัด

การรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)  

และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

เพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมนำเขาในระบบ ITAS 

ภายใน 30 มี.ค. 64 

- ดำเนินการจัดอบรมผูตอบแบบวัดการรับรู

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) และ 

Contact Person ของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก (EIT) 

- ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ    

เพ่ือปรับปรุงและรวบรวมขอมูลเอกสาร

ประกอบการตอบแบบตรวจการเปดเผย

ขอมูลสาธารณะ (OIT) เพ่ือเผยแพรบน

เว็บไซตของธนาคาร ภายใน เม.ย. 64 

- เผยแพรขอมูลประกอบการตอบแบบตรวจ

การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) บน

เว็บไซตของธนาคาร เม่ือวันท่ี 14 พ.ค. 64 

- ติดตามการตอบแบบวัดการรับรูของผูมี

สวนไดเสียภายใน (IIT) และการตอบแบบวัด

การรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT)  

ในระบบงาน ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. 
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กรอบการปองกัน 

การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

 4.1.3  เพ่ิมความโปรงใส   

ดานการบริหารงาน

งบประมาณ   

         (1) เผยแพร

แผนปฏิบัติการและ 

งบประมาณธนาคารออมสิน

ประจำปบนเว็บไซตธนาคาร 

 

 

 

         (2) เปดเผยรายงานผล

การใชจายงบประมาณบน

อินทราเน็ต 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- ฝายบริหารแผนงานและงบประมาณ     

ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและ

งบประมาณธนาคารออมสินประจำป 2564 

และจัดสงใหฝายกำกับดูแลกิจการท่ีดี  

เพ่ือดำเนินการเผยแพรบนเว็บไซตธนาคาร  

เรียบรอยแลวเม่ือ 19 เม.ย. 64 

 

- ฝายบริหารแผนงานและงบประมาณไดจัดทำ

รายงานผลการดำเนินงานภาพรวมธนาคารเปน

ประจำทุกเดือน และเผยแพร บนอินทราเน็ต 

ใน Web page ฝายบริหารแผนงานและ

ประมาณ  ภายใน 25 วัน ของเดือนถัดไป 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 4.1.4  มาตรการเพ่ิม       

ความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง  

         (1) ประกาศ

เจตนารมณ “นโยบายการ

กำกับดูแลเพ่ือการจัดซ้ือ    

จัดจางท่ีโปรงใสและเปนธรรม” 

        

 

         (2) เผยแพรขอมูล   

การดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง  

บนเว็บไซตธนาคาร 

       

 

 

 

 

         (3) จัดใหมีการลงนาม

ในแบบตรวจสอบการไมมีสวน

ไดสวนเสียของกรรมการจัดซ้ือ

จัดจาง 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- มีการเผยแพรประกาศเจตนารมณ 

“นโยบายการกำกับดูแลเพ่ือการจัดซ้ือ    

จัดจางท่ีโปรงใสและเปนธรรม”             

บนเว็บไซตธนาคาร และปดประกาศ        

ท่ีบอรดฝายการพัสดุ  

 

- การจัดซ้ือจัดจางราคาเกิน 5 แสนบาท    

มีการเผยแพรราคากลางตามท่ี พรบ.กำหนด 

ในกรณีท่ีวงเงินจัดซ้ือจัดจางเกิน 5 ลานบาท     

มีการเปดเผย TOR ลงเว็บ เพ่ือประชาพิจารณ 

- ทุกครั้งท่ีธนาคารมีการประกาศจัดซ้ือจัดจาง

จะนำขอมูลการจัดซ้ือจัดจางลงระบบ CMS 

ของธนาคาร และ e-GP ของกรมบัญชีกลาง 

 

- จัดทำเอกสารขั้นตอนการตรวจสอบ       

ผูมีสวนไดสวนเสียกอนท่ีคณะกรรมการ   

จัดซ้ือจัดจางจะทำรายงานพิจารณาผลการ

จัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง 
 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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กรอบการปองกัน 

การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

 4.1.5  เพ่ิมประสทิธิภาพระบบ

ควบคุมภายใน 

         (1)  จัดใหมีระบบควบคุม

ภายในท่ีเปนไปตามหลักเกณฑ

กระทรวงการคลัง วาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑ 

ปฏิบัติการควบคมุภายสำหรับ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561         

        

        (2)  จัดทำรายงาน

วิเคราะหผลการดำเนินงาน

ดานการควบคุมภายใน   

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายใน

ในภาพรวม ไดประชุมหารือเพ่ือกำหนด 

แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน

ในภาพรวมของธนาคารเม่ือวันท่ี 15 มี.ค.64 

 

 

 

- คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายใน

ในภาพรวมจัดทำรายงานการประเมินผล    

การควบคุมภายในประจำปของธนาคาร    

ออมสิน และเลขานุการคณะทำงานฯ  

นำเสนอทานผูอำนวยการธนาคารออมสิน 

ลงนาม พรอมจัดสงใหกระทรวงการคลังแลว  

เม่ือวันท่ี 23 มี.ค. 64 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

    4.2 สรางกลไก

ปองกันการทุจริต 

ในองคกร 

4.2.1  การประเมินความเสี่ยง

ดานการทุจริต 

- - นำกรณีการทุจริตท่ีผานมา ทำการประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริต ประจำป 2562 และ

เผยแพรใน Website แลว 

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ

ธนาคารออมสิน  ป  2564  กำหนดให   

หนวยงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน

กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับธุรกรรมหลักของ

ธนาคาร  และมีความเสี่ยงตอการเกิดทุจริต

หรือเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  

ประกอบดวย 

  1.  การใหบริการดานเงินฝาก  ไดแก   

สายงานบริหารธุรกิจลูกคาบุคคล  สายงาน

บริหารการเงิน  

  2.  การใหบริการ  Mobile  Banking  

(MyMo)  ไดแก  สายงานธุรกิจดิจิทัลและ

ขอมูลสารสนเทศ 

  3.  การใหบริการดานสินเชื่อ  ไดแก     

สายงานบริหารธุรกิจลูกคาบุคคล          

- 
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กรอบการปองกัน 

การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

   สายงานลูกคารายยอยและองคกรชุมชน  

สายงานลูกคาบคุลากรภาครัฐ  สายงาน 

ลูกคาธุรกิจขนาดใหญและภาครัฐ  สายงาน

ลูกคาธุรกิจ  SMEs   

  4. ธุรกรรมการลงทุน ไดแก สายงานการลงทุน   

  อยูระหวางนำเสนอรายงานผลการประเมิน  

ความเสี่ยงการทุจริตของธนาคารออมสิน ป  2564 

 

5. การสราง      

การมีสวนรวม   

เพ่ือปองกัน และ     

เฝาระวังการทุจริต 

    5.1  เพ่ิม

ประสิทธิภาพ

กระบวนการบรหิาร

จัดการเรื่อง

รองเรียนการทุจริต 

 

 

 

 

5.1.1  จัดทำนโยบาย  

กระบวนการ ชองทางการแจง

เบาะแส หรือรองเรียนการ

ทุจริต และมาตรการคุมครอง  

ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน

การทุจริต 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- อยูระหวางนำเสนอธนาคารเพ่ือ 

ขอความเห็นชอบ 

 

 

 

 

- 

 

5.1.2  การรายงานเรื่อง

กลาวหารองเรียนเจาหนาท่ี  

ของรัฐในสังกัดกระทำทุจริต

หรือประพฤติมิชอบ 

- - ธนาคารรายงานขอมูลเรื่องกลาวหารองเรียน

เจาหนาท่ีของรัฐในสังกัดกระทำการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบตอ  ศปท.กระทรวงการคลัง  

ภายในวันท่ี  5  ของทุกเดือน 

- 

    5.2  สงเสริม

การประกอบธุรกิจ      

ที่สะอาดปราศจาก

สินบน 

5.2.1  การเขาเปนแนวรวม

ปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

(Collective action)        

กับหนวยงานภายนอก 

- 

 

 

 

- อยูระหวางรอหนวยงานภายนอก  

ดำเนินการจัดกิจกรรม 

 

 

- 

 

 

 

5.2.2  สงเสริมใหมีความ

โปรงใสในกระบวนการจัดซ้ือ 

จัดจาง 

- - มีการจัดทำบันทึกขอตกลงคุณธรรม

สำหรับงานกอสรางท่ีมีวงเงินเกิน   

500  ลานบาท 

- 

    5.3  สงเสริมให

ภาคเอกชนท่ีประสงค

จะเขายื่นขอเสนอกับ

ธนาคารตองจัดใหมี

นโยบายและแนว

ทางการปองกันการ 

5.3.1  กำหนดใหผูท่ีประสงค

ย่ืนขอเสนอราคากับธนาคาร 

ตองลงนามรับทราบนโยบาย

ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตของธนาคาร 

- - มีการใหผูย่ืนขอเสนอราคาทุกรายลงนาม

ในคำม่ันยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมาย

และมาตรการควบคุมภายในเพ่ือตอดานการ

ใหหรือรับสินบนในขั้นตอนการเสนอราคา   

- 
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กรอบการปองกัน 

การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

 5.3.2  กำหนดใหผูท่ีไดรับ  

การคัดเลือกเปนผูรับจาง      

มีการจัดทำขอตกลง       

ความรวมมือเพ่ือปองกันและ

ตอตานการทุจริตในการจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐ 

- - มีการดำเนินการใหผูรับคัดเลือกลงนาม 

ขอตกลงความรวมมือเพ่ือปองกันและ

ตอตานการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

ทุกงานกอนลงนามสัญญา 

- 

    5.4  การใช

สมรรถนะหลักของ

องคกรในการ

ตอตานการทุจริต

ผานกิจกรรม       

เพ่ือสังคมของ

ธนาคาร   

5.4.1  รณรงคใหผูปฏิบัติงาน 

และผูมีสวนไดสวนเสีย        

มีสวนรวมในการปองกันการ

ทุจริต 

- - เผยแพรแนวทางการดำเนินงานของ

ธนาคารในการเขารวมประเมินคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA)    

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Microsoft Teams) 

ใหกับผูแทนองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 

(อ.ต.ก.) ท่ีศึกษาดูงานของธนาคารออมสิน 

ณ หองประชุมสนามจันทร ธนาคารออมสิน 

สำนักงานใหญ เม่ือวันศุกรท่ี 22 มกราคม 

2564   

- เผยแพรประกาศนโยบายไมให ไมรับ 

กระเชาหรือของขวัญหรือสิ่งตอบแทน

รูปแบบใด แกผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง

ธนาคารออมสิน รวมถึงผูมีสวนไดเสียของ

ธนาคาร  

ในทุกเทศกาล “No Gift Policy” บน

เว็บไซตของธนาคาร แลวเสร็จเม่ือวันท่ี     

14 พฤษภาคม 2564 

- เผยแพรประกาศเจตจำนงสจุริต โดย

ผูอำนวยการนาคารออมสิน บนเว็บไซต  

ของธนาคาร แลวเสร็จเม่ือวันท่ี  

14 พฤษภาคม 2564 

- จัดสงโปสเตอรประกาศเจตจำนงสุจริต 

ใหแกทุกหนวยงาน เพ่ือดำเนินการติด

เผยแพรประชาสัมพันธใหผูบริหาร พนักงาน 

ลูกจาง และผูมีสวนไดเสียรับทราบถึงการ 

 

- 
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กรอบการปองกัน 

การทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

   ดำเนินการของธนาคารท่ียึดม่ันตอการปฏิบัติ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

 

    5.5  การติดตาม  

การปฏิบัติหนาที่ของ

พนักงานที่ทำหนาที่

ในการกำกับดูแล 

การปฏิบัติงานดาน   

การปองกันและ

ปราบปราม        

การทุจริต (Fraud 

Compliance 

Officer : FCO) 

5.5.1  สรางการมีสวนรวมของ 

FCO (Fraud Compliance 

Officer : FCO)  เพ่ือเฝาระวัง  

และปองกันการทุจริต   

- - จัดทำสื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การใชระบบงาน IFMS เพ่ือใหเกิดความ

ตระหนักในหนาท่ีรายงานเหตุการณตอง

สงสัยหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต ผาน

ระบบงาน IFMS ใหกับ FCO จำนวน 2 ครั้ง   

 

- 

 


