ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย
เอกสารแนบ สาหรับประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ครั้งที่ 13/2563
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
2.1 สถานการณ์ปัญหาการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เหตุการณ์ (จานวน)

ปี 2562

ปี 2563

รวม

%

1. ปลอมแปลงเอกสาร
2. ลักทรัพย์นายจ้าง
3. ยักยอกทรัพย์
4.ฉ้อโกง
5.ทุจริ ตต่อหน้าที่/ประพฤติมิชอบ
6. บกพร่ องในการปฏิบตั ิหน้าที่

1
1
4
3

1
-

1
2
4
3

10%
-

7. ไม่มีมูล/ยุติ
รวม
ฉ้อโกง โดยบุคคลภายนอก
(เปิ ดบัญชีหลอกลวงบุคคลที่ 3)
รวมแหตุการณ์ (ภายใน+ ภายนอก)

2
11
11

1
9

2
12
20

10%
90%

22

10

32

100

หมายเหตุ
เสนอป.ป.ช.
เสนอป.ป.ช.
เสนอป.ป.ช.
เสนอป.ป.ช.
เสนอป.ป.ช.
ผูบ้ งั คับบัญชาดาเนินการ
ด้านวินยั
นาเสนอยุติเรื่ องผูม้ ีอานาจ
ธนาคารแจ้งความกับผูก้ ระทา
ทุจริ ต
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2.2 การดาเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตในองค์กรของปี 2563
สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2563
โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรม สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริ ต
การอายและเกรงกลัวที่
จะทุจริ ต(องค์กร
คุณธรรม)

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
1.ระดับ
ทุกหน่วยงาน
ความสาเร็ จของ ส่ งเสริ มการ
กระบวนการ รวมพลังอาสา
ปรับกระบวน สู ้โกง และ
คิด
ผนึกกาลังใน
2.ร้อยละที่
การไม่ยอมรับ
เพิ่มขึ้นของ
การกระทา
หน่วยงาน
ทุจริ ตใดๆ
ใสสะอาด
และดาเนิน
ร่ วมต้านทุจริ ต มาตรการ
ปราบปราม
การทุจริ ต

ผลที่คาดว่าจะ
ช่ วงเวลา
ได้ รับ
ยกระดับความ
ม.ค. –ธ.ค. 63
เข้าใจในบทบาท
ของผูบ้ ริ หารและ
พนักงานในการ
ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริ ต
ด้วยความ
เสี ยสละ เลิกนิ่ง
เฉย และร่ วมมือ
เป็ นพลังสู ้โกง
ทาหน้าที่เป็ น
Active Citizen
ตามบทบาท ของ
ตน

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
สานักป้องกันการ
ทุจริ ตฝ่ ายกากับ
การปฏิบตั ิงานและ
ระเบียบ
/ฝ่ ายสื่ อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร
-กล่าวเจตจานง
สุ จริ ต โดยฝ่ าย
กากับฯ /ฝ่ าย
สื่ อสารฯ
ดาเนินการ เมื่อ
วันที่15 ก.ย.63
แล้ว
-งานวันคอร์รัปชัน
สากล จะจัดให้มี
ตัวเแทนร่ วนงาน
กับ ACT 9 ธ.ค.63
แต่ยงั ไม่สรุ ปว่าจัด
ที่ใด

สำนักป้องกันกำรทุจริตหน้ำ 2/4

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

2.กิ จกรรมอบ รม ใ ห้
ความรู ้ ด้านการป้ องกัน
การทุจริ ต Fraud alert &
Lesson Learnt น าเสนอ
แนวทางป้ องกั น และ
แ ก้ ไ ข ร่ ว ม กั บ ฝ่ า ย
บริ หารความเสี่ ยง

จัดอบรม
ร่ วมกับ ฝ่ าย
บริ หารความ
เสี่ ยง พร้อม
กาหนดให้มี
การจัดทา แผน
ประเมินความ
เสี่ ยงด้านการ
ทุจริ ตของ
องค์กร

3.กิจกรรมสร้างตัวแทน
ประจ าเขต และประจ า
กลุ่มงาน ในสนญ.
(อย่างน้อย 1 ท่าน/แห่ง)

จัดให้มีการ
จัดทาแผน
ประเมินความ
เสี่ ยงด้านการ
ทุจริ ต
(FRCSA)
ร่ วมกันระหว่าง
สานักป้องกัน
การทุจริ ต
ตัวแทนแนว
ร่ วมต่อต้านการ
ทุจริ ตประจา
เขต และประจา
กลุ่มงาน

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
พนักงานสาขา
และ สนญ.
สามารถ
ประเมินความ
เสี่ ยงด้านการ
ทุจริ ตและ
จัดทาแผน
บริ หารความ
เสี่ ยงเพื่อสร้าง
แนวทาง
ป้องกันและ
แก้ไข
มีตวั แทน
ประจากลุ่ม
งานและ
ประจา
สานักงานเขต
ครบทุกหน่วย
เพื่อดูแลเรื่ อง
ทุจริ ตปกป้อง
ผลประโยชน์
ของธนาคาร
และประสาน
ข้อมูลข่าวสาร
ส่ งต่อให้กบั
พนักงานใน
สังกัดตน

ผลที่คาดว่าจะ
ช่ วงเวลา
ได้ รับ
ปลูกฝังการ
ม.ค. –ธ.ค. 63
ป้องกันการ
ทุจริ ตในทุก
หน่วยงานของ
ธนาคารยับยั้ง
ลดความเสี่ ยง
จากการทุจริ ต
และความ
เสี ยหายที่เกิดจาก
การทาทุจริ ต

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
สานักป้องกันการ
ทุจริ ต/ฝ่ ายบริ หาร
ความเสี่ ยง
- เมื่อให้ความรู ้
เสร็ จ จะมีการ
ประกาศเจตจานง
สุ จริ ต ถ่ายภาพ
สัญลักษณ์ ACT
ร่ วมกับพนักงาน
สาขาทุกท่าน

สร้างเครื อข่าย
ม.ค. –ธ.ค. 63
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การต่อต้านการ
ทุจริ ตเพื่อ
ช่วยเหลือ
หน่วยงานต่างๆ
ของธนาคาร เพื่อ
ร่ วมกันดาเนิน
กิจกรรมป้องกัน
การทุจริ ต

-สานักป้องกันการ
ทุจริ ต/ร่ วมกับ
ทุกกลุ่มงาน และ
ทุกสานักงานเขต
-คัดเลือก AFO
โดยกาหนดให้
RIC Officers เป็ น
บุคลเดียวกัน
-กาหนดบทบาท
หน้าที่ให้ตวั แทน
นาเสนอบอร์ด
ความเสี่ ยง ใน
เดือน ส.ค.63
-มีการจัดทา
FRCSA นาเสนอ
บอร์ดความเสี่ ยง
2 มิ.ย.63 แล้ว
เช่นกัน
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ข้ อสั งเกต/ข้ อเสนอแนะ
1.สาขาและสานักงานใหญ่ ให้ความร่ วมมื อในการขับเคลื่ อ นการประเมิ น ความเสี่ ยงการทุ จริ ต เพื่อ กาหนด
มาตรการป้องกันการทุจริ ต การรับสิ นบน ซึ่งเป็ นจุดอ่อนหรื อมีค่าผลกระทบต่อค่าคะแนน CPI
2.มาตรการป้ อ งกัน การทุ จ ริ ต ดัง กล่ า วข้า งต้น ต้อ งใช้ร ะยะเวลาในการแก้ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง
หน่วยงานอาจกาหนดแนวทางปฏิบตั ิเพื่อการป้องกันการทุจริ ต หรื อแนวทางปฏิบตั ิที่ดีและมีบทลงโทษผูก้ ระทาความผิด
อย่างรวดเร็ ว ชัดเจน เป็ นธรรม
3.บางสาขาและฝ่ ายงานในสานักงานใหญ่ ได้นาปั ญหา/อุปสรรค ในการดาเนิ นงาน มาระบุเป็ นเหตุการณ์ความ
เสี่ ยง จึงทาให้การประเมินความเสี่ ยงในขั้นตอนต่างๆ ไม่สามารถหาแนวทางป้องกันปัญหาได้อย่างแท้จริ ง
4. สานักป้ องกันการทุจริ ต (สปท.) เห็ นควรสร้ างความรู ้ ความเข้าใจในการประเมิ นความเสี่ ยงการทุจริ ตอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหารากเหง้าของการทุจริ ตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. ธนาคารมีการสร้างเครื อข่ายพนักงานป้ องกันการทุจริ ต ประจาสาขา สานักงานเขต จานวน 1 ราย/แห่ ง ซึ่ งจะ
ช่วยในการเสริ มสร้างกระบวนการป้องกันกัน และการปฏิบตั ิตนให้เป็ นตัวอย่างที่ดีขององค์กร
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่ าจะได้ รับ เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพการป้องกันการทุจริ ตและส่ งเสริ มธรรมาภิบาล
1.ปิ ดโอกาสการเกิดการทุจริ ตในรู ปแบบต่างๆ ภายในธนาคาร
2.ธนาคารเป็ นต้นแบบด้านการบริ การประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล และความโปร่ งใส
3.สร้างวัฒนธรรมองค์กร ตระหนักรู ้ดา้ นการป้องกันการทุจริ ต สนองตอบนโยบายไอแบงก์ ปลอดทุจริ ต ๑๐๐%
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