แผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564
หน้า
๑

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ ความเป็ นมา

๒-๓

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร

๓–๕

ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา ๒๐ ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

๕–๙

ส่วนที่ ๔ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๑ ปี (๒๕๖๔)

๙ – ๑๑

ส่วนที่ ๕ สรุปรายละเอียดแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๑ ปี (๒๕๖๔)

๑๑ - ๑๒

ภาคผนวก

๑๓ – ๑๕

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๔

หน้า ๑

ส่วนที่ ๑
๑.๑ ความเป็ นมา
ตามที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CG&CSR) ได้มีนโยบาย “ไอแบงค์ปลอดทุจริต ๑๐๐%” รวมทัง้ โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ -ITA ได้กาหนดให้มีการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ธนาคารจึงได้มีการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อบริหารจัดการระบบการป้องกัน และ
ตอบโต้กับ การกระท าทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบบ ที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ ธนาคาร ที่ เ ป็ น มาตรฐานและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล
การบริหารจัดการด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน เป็ นสิ่งท้าทายความสามารถ (Challenge) ที่ถือว่าเป็ น
โอกาส (Opportunities) ในการพัฒนาและปรับปรุ งธุรกิจและเพิ่มผลกาไรให้กับองค์กร และถือเป็ นการ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผูล้ งทุน ลูกค้า และหน่วยงานกากับดูแลภาครัฐ การทุจริตที่มีต่อสถาบัน
การเงินสามารถเกิดขึน้ ได้ในหลายลักษณะ ทั้งที่เกิดจากบุคคลภายในองค์กร บุคคลภายนอกองค์ก ร
และการทุจริตในลักษณะที่บคุ คลภายในร่วมมือกับบุคคลภายนอกในการทาทุจริต
สิ่งที่นบั ว่าสาคัญที่สดุ ในการบริหารจัดการปั ญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพได้แก่ความสามารถใน
การสืบหาสาเหตุท่ถี กู ต้องแท้จริงของความเสียหายทางธุรกิจที่เกิดขึน้ เช่น สาเหตุของความเสียหายที่เกิด
จากสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPF) หนีเ้ สียและหนีส้ ูญที่สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่า ความเสียหาย
ดังกล่าวมีสาเหตุเกิดจากการขาดสภาพคล่องในส่วนของลูกค้า หรือเกิดจากการบริหารจัดการของธนาคาร
ที่มีเกณฑ์การอนุมตั ิสินเชื่อที่ไม่เหมาะสม (Underwriting Policy) หรือเกิดจากการติดตามสินเชื่อค้างชาระ
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ (Collection Effectiveness) หรือเกิดจากการทุจริต ฉ้อฉล ที่ซ่อนอยู่ (Hidden Fraud)
การดาเนินการดังกล่าวธนาคารจะต้องแน่ใจว่ามีพนักงานที่รบั ผิด ชอบที่ประสานงานได้กบั ทุกหน่วยงาน
และผูบ้ ริหารของทุกผลิตภัณฑ์ หรือทุกประเภทของธุรกรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสืบหา
การทุจริตจะต้องไม่เป็ นเพียงการรวบรวมข้อมูลสถิติการทุจริตในฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง แต่เป็ นการเก็บรวบรวม
การเกิดการทุจริตที่เกิดกับทุกขัน้ ตอนการทาธุรกิจทัง้ ระบบ โดยผูร้ บั ผิดชอบต้องเข้าใจและทาการศึ กษา
ทบทวนร่วมกับสานักป้องกันการทุจริต หน่วยงานด้านปฏิบตั ิการ และฝ่ ายบริหารของธนาคาร เพื่อให้
แน่ใจว่ามีการดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมตรงกับสาเหตุของความเสียหายที่จะเกิดขึน้ กับธนาคาร
แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๔

หน้า ๒

ดังนัน้ สานักป้องกันการทุจริต ได้จดั ทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึน้ เพื่อพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการด้านการทุจริต ให้มีแผนและกระบวนการในการป้องกันการทุจริต โดยมุ่งเน้นการบริหาร
จัดการด้านการทุจริต
ในระบบธุรกรรมหลักของธนาคารตลอดจนให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่องในการ
พัฒนากระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ดังนัน้
สานักป้องกันการทุจริต
ซึง่ มีภารกิจหลักคือในการบริหารจัดการ หาแนวทางป้องกันการทุจริต ทั่วทัง้ องค์กร รวมทัง้ จาเป็ นต้อง
รณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานใน สานักงานใหญ่ และสาขาทั่วทัง้ องค์กรมีการบูรณาการป้องกันด้านการ
ทุจริต Fraud Risk และเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินงาน และผลักดันให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่ปลอด
การกระทาทุจริตในอนาคตต่อไป

ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์สถานการณ์การป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
๒.๑ สถานการณ์ปัญหาการทุจริตและพฤติมิชอบในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สถานการณ์ปัจจุบนั ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พบว่า พนักงาน ยังมีการกระทา
ทุจริตประพฤติมิชอบ พฤติการณ์ กล่าวคือมีการปลอมแปลงเอกสาร และใช้เอกสารปลอม โดยพนักงาน
ปลอมลายมือชื่อลูกค้าในสลิปใบถอนเงินแทนลูกค้าโดยมิได้รบั อนุญาต นาเงินไปใช้ประโยชน์สว่ นตัว และ
มีการละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับของธนาคารเพื่อประโยชน์ของตนเอง โดยที่ผ่านมาธนาคารได้กาหนดให้
แต่ ล ะสาขาและหน่ ว ยงาน ประเมิ น ความเสี่ ย งด้า นการทุจ ริ ต ด้ว ยตนเอง (Fraud Risk Control Self
Assessment) เพื่อสร้างความตระหนักรู ้ ด้านการป้องกันการทุจริต จึงสามารถมองเห็นภาพรู ปแบบการ
กระทาทุจริต ที่อาจจะเกิดขึน้ ได้ในหน่วยงานของตน และมีการสร้างความตระหนักรูใ้ ห้กบั เพื่อนพนักงานถึง
โทษและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ กับตนเองและครอบครัว รวมถึงองค์กร อีกทั้งมี การเสริมสร้างธนาคาร
คุณธรรม จึงทาให้ธนาคารพบการกระทาทุจริตในช่วงที่ผ่าน ถึงปั จจุบนั พบว่ามี เหตุการณ์ทุจริตเพียง ๑
เหตุการณ์ (ลดลง ร้อยละ ๘๔ )
แต่ทงั้ นีม้ ีมิจฉาชีพภายนอกยังคงแฝงตัวเป็ นลูกค้ามาเปิ ดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร เพื่อนาบัญชี
ไปใช้เป็ นช่องทางในการกระทาทุจริต โดยการ ฉ้อโกง หลอกลวงขายของออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้เกิดความ
เสียหายกับธนาคาร ทัง้ ในรู ปตัวเงิน และชื่อเสียงของธนาคาร ซึ่งธนาคารได้มีมาตรการตรวจสอบพิสจู น์
ตัวตนลูกค้าเข้มขึน้ จึงส่งผลให้มีเหตุการณ์ลดลงในปี ๒๕๖๓ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๔๔ ดังนี ้

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๔

หน้า ๓

เหตุการณ์(จานวน)

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

รวม

๑. ปลอมแปลงเอกสาร

๑

-

๑

เสนอ ปปช.

๒. ลักทรัพย์นายจ้าง

๑

๑

๒

ธนาคารพิจารณาโทษพ้นสภาพการ
เป็ นพนักงาน และ เสนอ ปปช.

๓. ยักยอกทรัพย์

-

-

-

-

๔.ฉ้อโกง

-

-

-

-

๕. ทุจริตต่อหน้าที่/ประพฤติมิชอบ

๔

-

-

เสนอ ปปช.

รวม

๖

๑

๗

- ทุจริตฉ้อโกง โดยบุคคลภายนอก

๑๖

๙

๒๕

๒๒

๑๐

๓๒

(เปิ ดบัญชี หลอกลวงบุคลที่ 3)
รวมเหตุการณ์ (ภายใน+ภายนอก)

หมายเหตุ

ผู้ รั บ ม อ บ อ า น า จ ธ น า ค า ร
เข้าแจ้งว่าที่ สน.พืน้ ที่เกิดเหตุ

(ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

๒.๒ การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดตัง้ สานักป้องกันการทุจริต โดยจัดแบ่งเป็ น ๒ ส่วนงาน
ส่วนป้องกันการทุจริต และส่วนสอบสวนกลาง โดยดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักคุณธรรม
ความโปร่งใส (Integrity and Transparency) ตามนโยบายและยุทธศาสตร์รฐั บาล โดยทาหน้าที่ในการ
พัฒ นาระบบการท างานของหน่ ว ยงานให้มี ค วามโปร่ง ใส มี คุณ ธรรม รวมทั้ง วางระบบป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจ ริต ในหน่ ว ยงานให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อัน เป็ น ต้น แบบในการด าเนิ น การป้อ งกัน และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต แก่ ห น่ ว ยงานและองค์ก รอื่ น ๆเป็ น อย่ า งดี เนื่ อ งจากมี พ นั ก งานผู้เ ชี่ ย วชาญ
ที่มีประสบการณ์ในการดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไขการทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งในช่วงต้นปี ๒๕๖๓
ธนาคารได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร โดยนางานด้านการรับเรื่องร้องเรียน มาอยู่ส่วนป้ องกันการทุจริต
สานักป้องกันการทุจริต จึงทาให้สามารถกากับดูแล และเป็ นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และปฏิบตั ิงานได้รวดเร็ว และสอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานของส่วนสอบสวนกลาง ซึ่งส่งผลให้มีการแจ้ง
เหตุท่ีรวดเร็ว และสามารถแก้ไขปั ญหาได้ทนั เวลา และธนาคารมีการปรับลดคณะทางานชีม้ ลู ความผิด ซึ่ง
จะทาให้ระยะเวลาการสอบหาข้อเท็จจริง เร็วขึน้ ก่อนเสนอเรื่องให้กับ ผูบ้ งั คับบัญชา กรณีความผิดไม่
ร้ายแรง และกรณีความผิดร้ายแรง จะส่งเรื่องให้กบั ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไป
แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๔
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๒.๓ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
จากข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ การดาเนินการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทัง้ สถานการณ์ดา้ นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาและแก้ไขการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของพนักงาน มิจฉาชีพ หน่ ว ยงาน องค์กร และภาคี เครื อข่ายต่าง ๆ สามารถนามาวิเคราะห์
องค์ประกอบ หรือศักยภาพการดาเนินงานป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร
ได้ดงั นี ้
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

S๑ การประกาศนโยบายและเจตจานง W๑ ขาดแคลนบุคลากร ที่มีศกั ยภาพ และความพร้อม
ของผูบ้ ริหารและพนักงาน ทุกปี
ตามภาระกิ จ ป้ อ งกั น และปราบปรามทุ จ ริ ต ของ
ธนาคาร
S๒ การจัดทา MOU ร่วมกับ ปปช. และ W๒ การประสานกับสาขา การจัดอบรม สร้างจิตสานึก
เครื อ ข่ า ยสถาบั น รัฐ วิ ส าหกิ จ 52
และความร่วมมือในการต่อต้าน ไม่ทนต่อการทุจริต
แห่ง
ของพนักงานในองค์กร งบประมาณที่ได้รบั จัดสรร
ไม่สอดคล้องกัน ไม่เพียงพอ
S๓ มีหน่วยงาน ปฏิบตั ิงานด้านป้องกัน W๓ ไม่ มี ร ะบบที่ ส ามารถตรวจจับ และรวบรวมข้อ มู ล
การทุจริต (สปท.) และ หน่ วยงาน
ด้านการทุจริตเพื่อใช้ในการตรวจสอบและอ้างอิง
สอบสวนกลาง (CIU) ของธนาคาร
รายงาน
S๔ ธนาคารเป็ น สมาชิ ก ชมรมป้อ งกัน W๔ กระบวนการด้า นการด าเนิ น คดี ลงโทษผู้ก ระท า
การทุ จ ริ ต และเป็ น สมาชิ ก ชมรม
ความผิ ด ล่ า ช้า และการคุ้ม ครองพยานยัง ไม่ มี
เครื่อข่าย ITA รัฐวิสาหกิจ
ประสิ ท ธิ ภ าพ ยั ง ไม่ มี ม าตรฐานในการลงโทษ
พนักงานจึงยังขาดความชัดเจน

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๔
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ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

O๑

รัฐ ธรรมนูญ /นโยบาย/วาระชาติ T๑
แ ล ะ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ ฯ
ข อ ง รั ฐ บ า ล แ ล ะ ค ส ช . ใ ห้ ทุ ก
หน่วยงานดาเนินงานฯ

มี วั ฒ นธรรม ค่ า นิ ย ม ระบบอุ ป ถั ม ภ์ แ อบแฝง
และการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนในระบบธนาคาร

O๒

มีกฎหมายและระเบียบที่ชดั เจนใน T๒
การด าเนิ น การป้อ งกัน และแก้ไ ข
การทุจ ริ ต ของหน่ ว ยงานรัฐ และ
เอกชน

รู ปแบบและกระบวนการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึน้
และเกิ ด จากการใช้ร ะบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ Social
Media มีช่วยเป็ นช่องทางในการกระทาทุจริต

O๓

มี ส่ื อ ออนไลน์ ท่ี ทั น สมั ย ใช้ เ ป็ น T๓
ช่องทางส่งข้อมูลได้รวดเร็ว

ทัศนคติ จิตสานึกและมุมมองของประชาชนต่อ
ปั ญหาการทุจริต (ปกติ ภาวะจายอม และเพิกเฉย)

T๔

สภาพเศรษกิจที่ตกต่า ผนวกกับภาวะโรคระบาด
COVID 19 ส่ง ผลให้การเดิน ทางไปอบรมให้กับ
พนักงานไม่เป็ นไปตามแผนที่กาหนด

ส่วนที่ ๓
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลา ๒๐ ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
๑. เป้าหมาย (ภาครัฐ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
๑.๑ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๒ ยกระดับเจตจานงด้านคุณธรรมในการต่อต้านทุจริต
๑.๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
๑.๔ มาตรฐานกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๑.๕ ยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
รัฐ ITA
แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๔
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๒ ตัวชีว้ ดั
๒.๑ ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
๒.๒ ระดับคะแนนที่เพิ่มขึน้ ของหน่วยงานประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
๒.๓ จานวนของเหตุการณ์ การกระทาทุจริต ประพฤติมิชอบลดลง
๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๓.๑ บุคลากรภาครัฐเป็ นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็ นมืออาชีพ ในการปฏิบตั ิหน้าที่และขับเคลื่อนภาระกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมี
กาลังคนที่เหมาะสมทัง้ ปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
สนองความต้องการในการปฏิบตั ิงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทางานใน
ภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ๆ สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการ
ปฏิบตั ิราชการที่เป็ นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการ
ทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็ นรูปธรรม
๓.๑.๑ ภาครัฐมีการบริหารกาลัง คนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความ
ยืดหยุ่นคล่องตัวให้กบั หน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขัน้ ตอนควบคู่ไปกับการ
เสริมสร้างประสิทธิ ภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงกลไกการ
วางแผนกาลังคน รู ปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก เพื่อ เอือ้ ให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเท
แลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับ ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของประเทศได้
คล่อ งตัว รวมทั้ง ทบทวนและปรับ เปลี่ ย นระบบค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรม มี ม าตรฐาน เ หมาะสม
สอดคล้องกับภาระงาน
๓.๑.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการ
ที่เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการ
ทางานและสร้างค่านิยมในการปฏิบตั ิงานเพื่อประชาชนและประโยชน์สว่ นรวม สามารถบูรณาการการ
ทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็ นรูปธรรม ให้ความสาคัญกับการพัฒนาภาวะผูน้ าในทุกระดับให้
มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมีความเป็ นมืออาชีพ เป็ นทัง้ ผูน้ าทางความรู แ้ ละความคิด
ผลักดันภาระกิจ นาการเปลี่ยนแปลง พัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร์ เป็ นแบบอย่างที่ดีกบั ผูร้ ว่ มงาน
และต่อสังคม โดยมีการสร้างผูน้ าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็ น
ระบบเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว
แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๔
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๓.๒ ภาครัฐมี ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ
โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลากร ภาครัฐ
ให้เกิดขึน้ รวมทัง้ สร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทกุ ภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ พร้อมทัง้ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และ
ภาคี ต่ า งๆ มี ส่ว นร่ว มในการสอดส่อ ง เผ้า ระวัง ให้ข้อ มูล แจ้ง เบาะแสการทุจ ริต และตรวจสอบการ
ดาเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ โดยได้รบั ความคุม้ ครองจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
๓.๒.๑ ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู แ้ ก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทัง้ ในภาครัฐและเอกชน จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง ส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู ้ ต่อต้าน หรือชีเ้ บาะแสการทุจริต
โดยได้รบั ความคุม้ ครองจากรัฐตามที่กฏหมายบัญญัติ พร้อมทัง้ มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ
๓.๒.๒ บุคลากรในภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความชื่ อสัตย์สุจริต
กาหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถื อแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บคุ คล และประโยชน์สว่ นรวม รวมทัง้ ยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ินของตนเอง คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูด้ ารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ผูว้ ่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ผูด้ ารงตาแหน่งระดับสูงตามที่กฎหมายกาหนด จะต้องเปิ ดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และ
หนีส้ ินให้ประชาชนทราบ
๓.๒.๓ การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็ น
ธรรม และตรวจสอบได้ จัดการกับผูก้ ระทาความผิดและประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่างตรงไปตรงมา
เป็ น ธรรม และตรวจสอบได้ พร้อ มทั้ง ให้การด าเนิ น การตามกระบวนการยุติธ รรมปราศจากการ
แทรกแซงของนักการเมืองและผูม้ ีอิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการการคุม้ ครองพยานและผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๔
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นอกจากนี ้ ต้องกาหนดให้มีการลงโทษผูก้ ระทาผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและ
รวดเร็ว
๓.๒.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็ นระบบแบบ
บูรณาการ จัดให้มีกลไกการประสานงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทัง้ ในระดับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอือ้ ต่อการ
ดาเนินงานแบบบูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย มุ่งเน้นเพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและ
ตรวจสอบได้อย่างเป็ นธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจิตคอร์รปั ชัน

ส่วนที่ ๔
แผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะเวลา ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.๑ หลักการและความเป็ นมา
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็ นรัฐวิสาหกิจ และเป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัด
กระทรวงการคลัง จั ด ตั้ง ขึ น้ เมื่ อ ปี ๒๕๔๕ ตามพระราชบัญ ญั ติ ธ นาคารอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทย
การดาเนินการในปั จจุบนั ยึดตาม วิสยั ทัศน์ เป็ นธนาคารอิสลามที่ได้รบั ความเชื่ อมั่นและไว้วางใจในการ
ให้บริการอย่างถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์ เพื่อเป็ นธนาคารหลักของลูกค้ามุสลิม ลูกค้าทั่วไปที่ ทาธุรกิจกับ
กลุม่ มุสลิม ตลอดจนเป็ นอีกหนึ่งในทางเลือกของลูกค้าทั่วไป โดย มีพนั ธกิจ (Mission)
๑) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ระบงานได้มาตรฐาน บุคลากรมีคณ
ุ ภาพ และดาเนิน ธุรกิจอย่าง
มืออาชีพ
๒) มีความโปร่งใสในการดาเนินงานภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี
๓) สถานะมั่นคง มีเสถียรภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถดูแลผูม้ ีส่วนได้เสียได้อย่างสมดุล
๔) สนับสนุนและเชื่อมโยงการทาธุรกิจของกลุม่ มุสลิม และผูเ้ กี่ยวข้อง
แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๔

หน้า ๙

๕) มีสว่ นสาคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

และตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็ นองค์กรที่ดาเนินการภายใต้ระบบการกากับ
ดูแลตามหลักการแนวทางการดาเนินการของคณะกรรมการรัฐวิสหกิจและดาเนินการตามนโยบายป้องกัน
การทุจริตของธนาคาร ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มี
คุณธรรม ความโปร่งใสเพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จึงจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รปั ชันเพื่ อให้คณะกรรมการ
ธนาคาร ผูบ้ ริหาร และพนักงานถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิโดยเคร่งครัด
๔.๒ เป้ าหมายหลัก
๔.๒.๑ เพื่อให้ธนาคารเป็ นองค์กรคุณธรรม ผูบ้ ริหารและพนักงานไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๔.๒.๒ เพื่อค่าคะแนน ITA ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่สงู ขึน้ เพื่อเปรียบเทียบกับปี
๒๕๖๓ ที่ผา่ นมา
๔.๓ วัตถุประสงค์
๔.๓.๑ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รปั ชัน ตาม
วัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐๒๕๖๔)
๔.๓.๒ เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นกลไก
การมีสว่ นร่วมของพนักงาน เน้นการร่วมคิด ร่วมปฏิบตั ิ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมติดตามประเมินผล โดยการ
แก้ท่ีสาเหตุของปั ญหาการปลูกจิตสานึกความซื่อสัตย์สจุ ริต รับผิดชอบ รักษาวินยั พนักงาน การส่งเสริม
คุณธรรมจริย ธรรม ตลอดจนค่า นิ ยมอื่นๆ ที่ ถูกต้อง และการจัดอบรมให้ความรู ก้ ับพนักงานธนาคาร
ในการปฏิบตั ิงานที่ส่มุ เสี่ยงต่อการจะทาให้เกิดปั ญหาความไม่ โปร่งใส และการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยการ
ป้องกัน ปราบปราม และลงโทษกับการกระทาที่ไม่โปร่งใส และคอร์รัปชั น อาทิ บุคคลภายนอก หรือ
พนักงาน เคยทาการปลอมแปลงเอกสาร และใช้เอกสารปลอมประกอบการขอสินเชื่อกับธนาคาร และ
ปลอมแปลงลายมือชื่อลูกค้าในสลิปถอนเงิน โดยที่ลกู ค้ามิไ ด้เดินทางมาที่สาขา ได้กระทาทุจริตลักทรัพย์
เงินสดของนายจ้าง รวมถึงพบว่า มิจฉาชีพแอบอ้างมาเปิ ดบัญชีกบั ธนาคาร และนาไปใช้เป็ นช่องการการ
แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๔

หน้า ๑๐

กระทาทุจริต หลอกลวงโอนเงินค่าซือ้ ขายสินค้าทางอิเล็คทรอนิกส์ และการลักทรัพย์เงินสดของนายจ้าง
รวมทัง้ การยักยอกเงินสดจากการที่ลกู ค้าชาระค่าบริการหรือสินเชื่อกับธนาคาร
๔.๓.๓ เพื่ อ ผลัก ดัน ให้มี ก ารปรับ ปรุ ง คุณ ภาพของกระบวนการป้อ งกัน การทุจ ริต และใช้เ ป็ น
เครื่องมือทางกลยุทธที่จะตอบโต้/ต่อต้านกับมิจฉาชีพ และผูท้ ่กี ระทาทุจริตในองค์กร
๔.๓.๔ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายป้องกันการทุจริต สานักป้องกันการทุจริต และนโยบาย การ
กากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมุ่งเน้นในการป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดจากการกระทาทุจริตที่เกิดจาก
ภายในและภายนอกองค์กร

ส่วนที่ ๕
สรุ ปรายละเอียดแผนป้ องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะเวลา ๑ ปี (๒๕๖๔)
ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รับ

ช่วงเวลา

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑. ทบทวน
ประกาศนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต
ประจาทุกปี

ยกระดับความ
เข้าใจในบทบาท
การตนเองในการ
ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

ม.ค. –ธ.ค. ๖๔

สานักป้องกันการทุจริต/
ฝ่ ายกากับการ
ปฏิบตั ิงานและระเบียบ/

จัดอบรมร่วมกับ
ฝ่ ายบริหารความ
เสี่ยง พร้อม
กาหนดให้มีการ
จัดทา แผน
ประเมินความ
เสี่ยงด้านการ
ทุจริตขององค์กร

พนักงานสาขา
ธนาคารปลอด
และ สนญ.
การทุจริต๑๐๐%
สามารถประเมิน
ความเสี่ยงด้าน
การทุจริตและ
จัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อ
สร้างแนวทาง
แก้ไข

ม.ค. –ธ.ค. ๖๔

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

๑.กิจกรรม
สร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต
(องค์กรคุณธรรม)

๒.กิจกรรม ศปท.
พบเพื่อน
พนักงาน โดยการ
อบรมให้ความรู ้
ด้านการป้องกัน
การทุจริต นา
Fraud alert &
Lesson Learnt

นาเสนอแนวทาง
แก้ไข ร่วมกับฝ่ าย
บริหารความเสี่ยง

เป้ าหมาย
ตัวชีว้ ัด

ทุกหน่วยงาน
ส่งเสริมการ
กล่อมเกลาทาง
สังคม ส่งเสริม
๒. มีการประกาศ และผนึกกาลังใน
เจตจานงสุจริตทัง้ การเปลี่ยน
ทัง้ องค์กรในวัน สภาพแวดล้อมที่
สาคัญ ด้านการ นาไปสูค่ า่ นิยม
ต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการทุจริต

FRCSA*

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๔

ฝ่ ายสื่อสารภาพลักษณ์
องค์กร

สานักป้องกันการทุจริต/
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง

หน้า ๑๑

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

๓. กิจกรรม
พัฒนาระบบป้อง
การทุจริต (Fraud
Detection
System)

มีการจัดหาระบบ
Fraud สาหรับให้
ในการตรวจจับ
แบบ Rial Time

๔. กิจกรรมเพิ่ม
ช่องทางพิเศษ
ร้องเรียนการ
ทุจริต
๕.กิจกรรม
เสริมสร้างความ
เข็มแข็งให้กบั
ตัวแทน AFO**
ธนาคารทุก
หน่วยงาน

เป้ าหมาย
ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รับ

ช่วงเวลา

หน่วยงานรับผิดชอบ

ธนาคารสามารถ ธนาคารปลอด
ขึน้ ระบบใช้งาน การทุจริต๑๐๐%
ร่วมกับ
(ระดับ ๕)
ผลิตภัณฑ์หลัก
ของธนาคาร

ม.ค. –ธ.ค. ๖๔

สานักป้องกันการทุจริต/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มีระบบร้องเรียน
Whistle blower
จัดทา Google
Form

ประกาศและให้ เป็ นการอานวย
พนักงานรับทราบ ความสะดวก
ทาง Intranet ให้กบั ผูร้ อ้ งเพิ่ม
ความกล้าในการ
แจ้งเหตุการณ์

ม.ค. –ธ.ค. ๖๔

สานักป้องกันการทุจริต

มีการจัดกิจการ
อบรมด้านการ
ตรวจสอบลายมือ
ชื่อ และเทคนิค
การสอบสวน
เบือ้ งต้น

มีตวั แทนประจา
กลุม่ งาน และ
ประจาเขตครบ
ทุกหน่วย เข้า
อบรมกับฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล
ตามหลักสูตร
ปปช. กาหนด

ม.ค. –ธ.ค. ๖๔

สานักป้องกันการทุจริต/
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

ธนาคารปลอด
การทุจริต๑๐๐%
(ระดับ ๕)

หมายเหตุ * FRCSA : Fraud Risk Control Seft Assessment
**AFO : Anti Fraud Officers (ตัวแทนแนวร่วมต่อต้านการทุจริต)

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๔

หน้า ๑๒

ภาคผนวก

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๔

หน้า ๑๓

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๔

หน้า ๑๔

แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๔

หน้า ๑๕

