รายงานการกากับติดตามการดาเนินการปั องกันการทุจริตประจาปี ๒๕๖๔ รอบ 3 เดือน
ตัวชีว้ ัด

โครงการ/
กิจกรรม

เป้ าหมาย
ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รับ

ช่วงเวลา

หน่วยงานรับผิดชอบ

ม.ค. –ธ.ค. ๖๔

สานักป้องกันการทุจริต/

๑.กิจกรรม

๑. ทบทวนประกาศ

ทุกหน่วยงาน

ยกระดับความ

สร้างสังคมที่ไม่

นโยบายต่อต้านการ

ส่งเสริมการ

เข้าใจในบทบาท

ฝ่ ายกากับการ

ทนต่อการทุจริต

ทุจริตประจาทุกปี

กล่อมเกลาทาง

การตนเองในการ

ปฏิบตั ิงานและระเบียบ/

(องค์กรคุณธรรม) ๒. มีการประกาศ

สังคม ส่งเสริม

ป้องกันและ

ฝ่ ายสื่อสารภาพลักษณ์

เจตจานงสุจริตทัง้

และผนึกกาลังใน ต่อต้านการทุจริต

องค์กรในวันสาคัญ

การเปลี่ยน

ด้านการต่อต้านการ

สภาพแวดล้อมที่

ทุจริต

นาไปสูค่ า่ นิยม

องค์กร

ต่อต้านการทุจริต
๒.กิจกรรม ศปท. จัดอบรมร่วมกับ

พนักงานสาขา

ธนาคารปลอด

พบเพื่อน

และ สนญ.

การทุจริต๑๐๐%

ฝ่ ายบริหารความ

พนักงาน โดยการ เสี่ยง พร้อม

สามารถประเมิน

อบรมให้ความรู ้

กาหนดให้มีการ

ความเสี่ยงด้าน

ด้านการป้องกัน

จัดทา แผนประเมิน

การทุจริตและ

การทุจริต นา

ความเสี่ยงด้านการ

จัดทาแผนบริหาร

Fraud alert &
Lesson Learnt

ทุจริตขององค์กร

ความเสี่ยงเพื่อ

นาเสนอแนวทาง

FRCSA*

แก้ไข ร่วมกับฝ่ าย

ม.ค. –ธ.ค. ๖๔

สานักป้องกันการทุจริต/
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง

สร้างแนวทาง
แก้ไข

บริหารความเสี่ยง

หน้า 1

ตัวชีว้ ัด

โครงการ/
กิจกรรม
๓. กิจกรรม

มีการจัดหาระบบ

เป้ าหมาย
ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รับ

ธนาคารสามารถ ธนาคารปลอด

พัฒนาระบบป้อง Fraud สาหรับให้ใน

ขึน้ ระบบใช้งาน

การทุจริต๑๐๐%

การทุจริต (Fraud การตรวจจับ แบบ

ร่วมกับ

(ระดับ ๕)

Detection

Rial Time

System)

ช่วงเวลา

หน่วยงานรับผิดชอบ

ม.ค. –ธ.ค. ๖๔

สานักป้องกันการทุจริต/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์หลัก
ของธนาคาร

๔. กิจกรรมเพิ่ม

มีระบบร้องเรียน

ประกาศและให้

ช่องทางพิเศษ

Whistle blower

พนักงานรับทราบ ความสะดวก

ร้องเรียนการ

จัดทา Google

ทุจริต

Form

ทาง Intranet

เป็ นการอานวย

ม.ค. –ธ.ค. ๖๔

สานักป้องกันการทุจริต

ม.ค. –ธ.ค. ๖๔

สานักป้องกันการทุจริต/

ให้กบั ผูร้ อ้ งเพิ่ม
ความกล้าในการ
แจ้งเหตุการณ์

๕.กิจกรรม

มีการจัดกิจการ

มีตวั แทนประจา

ธนาคารปลอด

เสริมสร้างความ

อบรมด้านการ

กลุม่ งาน และ

การทุจริต๑๐๐%

เข็มแข็งให้กบั

ตรวจสอบลายมือชื่อ ประจาเขตครบ

ตัวแทน AFO**

และเทคนิคการ

ทุกหน่วย เข้า

ธนาคารทุก

สอบสวนเบือ้ งต้น

อบรมกับฝ่ าย

หน่วยงาน

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

(ระดับ ๕)

ทรัพยากรบุคคล
ตามหลักสูตร
ปปช. กาหนด

หมายเหตุ * FRCSA : Fraud Risk Control Seft Assessment
**AFO : Anti Fraud Officers (ตัวแทนแนวร่วมต่อต้านการทุจริต)
กิจกรรมที่ ๑. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (องค์กรคุณธรรม) ตัวชีว้ ดั ๑. ทบทวนประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตประจาทุกปี (อยู่
ระหว่างดาเนินการจะเสนอบอร์ดในวันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๖๔ ) ๒. มีการประกาศเจตจานงสุจริตทัง้ องค์กรในวันสาคัญ ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต ยังไม่ถึงวันสาคัญดังกล่าว (๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)อยู่ระหว่างดาเนินการ ได้ประกาศเจตจานงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต มี
คุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
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กิจกรรมที่ ๒. ศปท.พบเพื่อนพนักงาน โดยการอบรมให้ความรูด้ า้ นการป้องกันการทุจริต นา Fraud alert & Lesson Learnt นาเสนอ
แนวทางแก้ไข ร่วมกับฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
กิจกรรม

ลาดับ

สาขาในกรุงเทพ
และปริมลฑล

วันทีเ่ ดินทางพบ
พนักงานสาขา

สานักงานเขต

เยี่ยมสาขา, แนะนาหน่วยงาน

1.

สานักอโศก

26/3/2564

สานักอโศก

- Job, Structure Anti Fraud Office

2..

ถนนเจริญกรุง

26/3/2564

สานักงานเขตสาทร

- ACT Photograph Branch

3.

ทาวน์อินทาวน์

19/2/2564

Trainning

4.

ประตูนา้

19/2/2564

- Fraud Risk

5.

เดอะไนท์ พระรามเก้า

19/2/2564

- Fraud Alert

6.

พาราไดซ์ พาร์ค

10/9/2564

7.

มีนบุรี

9/4/2564

8.

คลองตัน

24/2/2564

ช่องทางการร้องพิเศษกรณีเหตุการณ์

9.

ถนนรามคาแหง 87

24/2/2564

การกระทาทุจริตของพนักงานผ่าน

10.

เดอะมอลล์ บางกะปิ

24/2/2564

"Whistle Blower" และแบบฟอร์มชีแ้ จง

11.

ถนนนวมินทร์

9/4/2564

เรื่องร้องเรียนและข้อขัดข้อง(Complain

12.

สะพานใหม่

9/4/2564

Platform) ผ่าน Google Drive

13.

แฟชั่น ไอร์แลนด์

9/4/2564

14.

ทุ่งครุ

4/6/2564

15.

สถานีขนส่งสายใต้

4/6/2564

16.

สี่แยกทศกัณฐ์

4/6/2564

17.

สมุทรสาคร

18.

เพชรบุรี

19.

หัวหิน

20.

ประจวบคีรีขนั ธ์

21.

นนทบุรี

9/7/2564

22.

บางพลัด

9/7/2564

23.

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

9/7/2564

24.

ปทุมธานี

11/3/2564

25.

พระนครศรีอยุธยา

11/3/2564

- Lesson Learnt
- แนวทางการจัดทา FRCSA

สานักงานเขตมีนบุรี

สานักงานเขตธนบุรี

สานักงานเขตนนทบุรี

หน้า 5

26.

นครปฐม

27.

ราชบุรี

28.

กาญจนบุรี

29.

สุพรรณบุรี

30.

หนองจอก

13/8/2564

31.

ถนนศรีนครินทร์

10/9/2564

32.

ฉะเชิงเทรา

33.

บางแสน

34.

พัทยา

35.

ระยอง

36.

จันทบุรี

สานักงานเขตชลบุรี

อยู่ระหว่างดาเนินเข้าพบสาขาเพื่อให้ความรูแ้ ละแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการทุจริต อาจมีอปุ สรรคบ้างในช่วงโรคระบาดโควิด -๑๙
กิจกรรมที่ ๓. กิจกรรมพัฒนาระบบป้องการทุจริต (Fraud Detection System) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีนโยบายจะเปิ ดระบบ
ใช้งานภายในปี ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๔. กิจกรรมเพิ่มช่องทางพิเศษร้องเรียนการทุจริต ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ลงใน Web Site Intranet ของธนาคาร
https://docs.google.com/forms/d/18mwH_YAfLXLgtorSDqhL9z9jJzP88M71W1Msr8u
QSG4/edit

กิจกรรมที่ ๕.กิจกรรมเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กบั ตัวแทน AFO** ธนาคารทุกหน่วยงาน กาลังดาเนินการอยู่ พร้อมกับลงเยี่ยมสาขา
พร้อมกับกิจกรรมที่ ๒.

หน้า 6

