การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs: FRAUD RISK – ASSESSMENTS)
ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๔
ปัญหาการทุจริ ต ถือเป็ นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทย มาอย่างยาวนาน เป็ นปัญหาเรื้ อรัง ซึ่งทา
ให้ประเทศไทยได้รับความเสี ยหาย และนับวันยิ่งจะทวีความรุ นแรงและมี รูปแบบที่ แยบยลมากยิ่งขึ้น ปั ญหาดังกล่าวส่ งผล
กระทบในวงกว้างต่อความมัน่ คงของชาติและการพัฒนาประเทศ การทุจริ ตที่เป็ นพฤติกรรมที่ขดั ต่อหลักธรรมาภิบาล หลักการ
บริ หารบ้านเมืองที่ดี หลักนิ ติรัฐและหลักนิ ติธรรม อันเป็ นหลักการของการปกครองระบบประชาธิ ปไตย มีสาเหตุมาจากที่
หน่วยงานของรัฐ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอานาจบังคับใช้กฎหมายหรื อกฏระเบียบแบบเบ็ดเสร็ จ มีอานาจดุลยพินิจสู ง มีกรอบ
ความรับผิดชอบที่ไม่ชดั เจน และขาดระบบการทางานที่โปร่ งใส ปัญหาการทุจริ ตเป็ นวาระแห่งชาติที่จาเป็ นต้องร่ วมมือกันแก้ไข
อย่างเร่ งด่ วน ทั้งนี้ เพื่อสร้ างระบบการป้ องกันและปราบปรามที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ยัง่ ยืน และเกิ ดผลสาเร็ จอย่างเป็ นรู ปธรรม
รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ให้ความสาคัญกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตโดยได้
กาหนดหน้าที่และแนวนโยบายแห่ งรัฐที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตไว้ในบทบัญญัติของรั ฐธรรมนู ญ
หลายส่ วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรา ๖๓ ที่ กาหนดให้รัฐสนับสนุ น และให้ความรู ้ ถึงอันตรายที่ เกิ ดขึ้นจากการทุจริ ตและ
ประพฤติ มิชอบ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนจัดให้มีมาตราการกลไกที่ มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อป้ องกันขจัดการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ นอกจากนี้ ยงั มีแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ที่ กาหนดให้หน่ วยงานภาครั ฐต่างๆ จะต้อง
ดาเนินการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตตามอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดกรอบและทิศทางที่ชดั เจนในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริ ตของประเทศ
ที่ผ่านมาธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย ได้ประกาศใช้นโยบาย “ไอแบงค์ปลอดทุจริ ต ๑๐๐%” รวมทั้งโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสของหน่วยงานภาครัฐ -ITA ได้กาหนดให้จดั ทาแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ต ธนาคารจึงได้จดั ทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต เพื่อบริ หารจัดการระบบการป้องกัน และตอบโต้กบั การกระทา
ทุจริ ตทุกรู ปแบบ ที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร เป็ นมาตรฐานและมีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผล
การบริ หารจัดการด้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน เป็ นสิ่ งท้าทายความสามารถ (Challenge) ที่ถือว่าเป็ นโอกาส (Opportunities)
ในการพัฒนาและปรับปรุ งธุรกิจและเพิ่มผลกาไรให้กบั องค์กร และถือเป็ นการเสริ มสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูล้ งทุน ลูกค้า และ
หน่วยงานกากับดูแลภาครัฐ การทุจริ ตที่มีต่อสถาบันการเงินสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะ ทั้งที่เกิดจากบุคคลภายในองค์กร
บุคคลภายนอกองค์กร และการทุจริ ตในลักษณะที่บุคคลภายในร่ วมมือกับบุคคลภายนอกเพื่อทาการทุจริ ต
สิ่ งที่นบั ว่าสาคัญที่สุดในการบริ หารจัดการปั ญหาการทุจริ ตที่มีประสิ ทธิภาพได้แก่ ความสามารถในการสื บหาสาเหตุที่
ถูกต้องแท้จริ งของความเสี ยหายทางธุรกิจและความเสี ยหายทางด้านปฏิบตั ิการ ที่เกิดขึ้น โดยการสื บหาการทุจริ ตจะต้องไม่
เป็ นเพียงการรวบรวมข้อมูลสถิติการทุจ ริ ตในฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง แต่เป็ นการเก็บรวบรวมการทุจริ ตที่เกิดกับทุกขั้นตอนของการทา
ธุรกรรมทั้งระบบ โดยผูร้ ับผิดชอบต้องเข้าใจและทาการศึกษา ทบทวนร่ วมกับสานักป้ องกันการทุจริ ต ฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยง
หน่วยงานด้านปฏิบตั ิการ และผูบ้ ริ หาร เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมตรงกับสาเหตุของความเสี ยหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับธนาคาร
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แนวทางการดาเนินการ
ได้กำหนดแนวทำงขับเคลื่อนตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ต ในกำรดำเนินกำร ๕ กิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมเสริ มสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริ ต (องค์กรคุณธรรม)
๒. กิจกรรม ศปท.พบเพื่อนพนักงำน โดยกำรอบรมให้ควำมรู ้ดำ้ นกำรป้ องกันกำรทุจริ ต นำ Fraud alert & Lesson
Learnt นำเสนอแนวทำงแก้ไข ร่ วมกับฝ่ ำยบริ หำรควำมเสี่ ยง
๓. กิจกรรมพัฒนำระบบป้องกำรทุจริ ต (Fraud Detection System)
๔. กิจกรรมเพิ่มช่องทำงพิเศษร้องเรี ยนกำรทุจริ ต Whistle blower ช่องทำงแจ้งเบำะแสกำรทุจริ ต
๕. กิจกรรมเสริ มสร้ำงควำมเข็มแข็งให้กบั ตัวแทน AFO** ธนำคำรทุกหน่วยงำน

การวิเคราะห์ สถานการณ์ การป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์ กร
๑. การระบุความเสี่ ยง และประเภทความเสี่ ยงการทุจริต
การระบุความเสี่ ยงให้ระบุรายละเอียด รู ปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ ยงเฉพาะที่มีความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต
โดยไม่ตอ้ งคานึงว่าจะมีมาตรการป้องกันหรื อแก้ไขความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตนั้นอยูแ่ ล้วและนำข้อมูลรายละเอียด
ดังกล่าวมาพิจารณาประเภทความเสี่ ยงการทุจริ ต ดังนี้
ประเภทความเสี่ ยง
ความหมาย
จากการทุจริต
กำรทุจริ ตที่เคยเกิดขึ้น และยังไม่เคยเกิดขึ้นแต่มีโอกำสหรื อมีกำรคำดกำรณ์วำ่ จะมี
Known Factor
ควำมเป็ นไปได้ที่จะเกิด
ความเสี่ ยงที่ไม่เคยเกิดหรื อมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจำกกำร
พยากรณ์ในอนาคต
จำกกำรวิเครำะห์ ประเมินควำมเสี่ ยงกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนของธนำคำรแบ่งได้ ๔ กลุ่ม ดังนี้
๑. กลุ่มประเภทรู ปแบบ / พฤติกรรม ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรลักทรัพย์นำยจ้ำง กำรจัดเก็บรักษำเงิน
๒. กลุ่มประเภทรู ปแบบ /พฤติกรรม ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรยักยอก ฉ้อโกง
๓. กลุ่มประเภทรู ปแบบ /พฤติ กรรม ควำมเสี่ ยงที่ เกิ ดจำกกำรปลอมแปลงเอกสำรใช้เอกสำรปลอม หรื อกำรตรวจสอบ
หลักฐำน
๔. กลุ่มประเภทรู ปแบบ /พฤติกรรม ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรทุจริ ต และประพฤติมิชอบ กำรใช้ดุลยพินิจพิจำรณำอนุมตั ิ หรื อ
อนุญำต
Unknown Factor
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๒. การวิเคราะห์ สถานะความเสี่ ยงเพื่อแสดงสถานะความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตโดยมีรายละเอียดดังนี้
สถานะความเสี่ ยง

ความหมาย

ความเสี่ ยงระดับต่า

ความเสี่ ยงระดับปานกลาง
สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบตั ิงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้
ความเสี่ ยงระดับสู ง
เป็ นกระบวนงำนทีมีผเู ้ กี่ยวข้องหลำยคน หลำยหน่วยงำนภำยในองค์กร
มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรื อไม่มีอำนาจควบคุม ข้ามหน่วยงาน
ตามหน้าที่ปกติ
ความเสี่ ยงระดับสู งมาก
เป็ นกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภำยนอก คนที่ไม่รู้จกั ไม่สำมำรถ
ตรวจสอบได้ชดั เจน ไม่สามารถกำกับอย่างใกล้ชิด หรื อสม่ำเสมอ
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มุมมองในมิติการกระทาทุจริตของธนาคาร แบ่ งออกเป็ น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. ทุจริตภายในองค์ กร จำกกำรสังเครำะห์ขอ้ มูลดังกล่ำว พบว่ำ รู ปแบบควำมเสี่ ยงจำกกำรกระทำทุจริ ตภำยในองค์กร จำกกำรทำ
FRAs : Fraud Risk Assessment ส่ วนมำกจัดอยู่ในรู ปแบบกำรกระทำทุจริ ตประเภท ควำมเสี่ ยงจำกกำรทุจริ ต ประพฤติมิชอบ กำร
ใช้ดุลยพินิจพิจำรณำอนุมตั ิ อนุญำต
๒. ทุจริตจากภายนอกองค์ กร จำกกำรสังเครำะห์ขอ้ มูลดังกล่ำว พบว่ำ รู ปแบบควำมเสี่ ยงจำกกำรกระทำทุจริ ตภำยนอกองค์กร
จำกกำรทำ FRAs : Fraud Risk Assessment ส่ วนมำกจัดอยู่ในรู ปแบบกำรกระทำทุจริ ตประเภท ควำมเสี่ ยงจำกกำรปลอมแปลง
เอกสำร ใช้เอกสำรปลอม หรื อ กำรตรวจสอบหลักฐำน รู ปแบบกำรฉ้อโกงโดยกำรทำทีเปิ ดบัญชี กบั ธนำคำร แล้วนำไปใช้เป็ น
ช่องทำงในกำรกระทำทุจริ ต หลอกลวงขำยของออนไลน์

มุมมองในมิติของประเภทผลิตภัณฑ์ การให้ บริการของธนาคาร แบ่ งได้ ๓ ประเภท ดังนี้
๑. มุมมองด้ านสิ นเชื่ อของธนาคาร พบประเด็นกำรกระทำทุจริ ต จำกกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนดังนี้
พบว่ำ มีควำมเสี่ ยงจำกกำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อใช้ประกอบกำรขอสิ นเชื่ อ รวมทั้งควำมเสี่ ยงจำกกำรปลอมเอกสำร
ประกอบกำรเบิกใช้สินเชื่อ รวมถึง กำรเปลี่ยนแปลงมติโดยมิได้รับอนุญำต เพื่อประโยชน์กำร
๒. มุมมองด้ านเงินฝาก พบประเด็นกำรกระทำทุจริ ต จำกระบวนกำรปฏิบตั ิงำน ดังนี้
พบว่ำ ส่ วนมำกมีควำมเสี่ ยงจำกกำรไม่ตรวจสอบเอกสำร กำรพิสูจน์ตวั ตนลูกค้ำ KYC : Known You Customer ลูกค้ำเป็ น
ส่ วนมำก และยังมีควำมเสี่ ยงเรื่ องกำรยักยอกทรัพย์ ลักทรัพย์จำกบัญชีลูกค้ำ
๓. มุมมองด้ านบริการ หรื อกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนอื่น ๆ พบประเด็นกำรกระทำทุจริ ต จำกกระบวนกำรปฏิบตั ิงำน ดังนี้
พบว่ำ มีควำมเสี่ ยงจำกกระบวนกำรนำเงินเข้ำออกห้องมัน่ คง กำรดูแลรักษำเงินสดของพนักงำนในสำขำ กำรเติมเงินตูเ้ ข้ำ
ตู้ ATM พบว่ำเป็ นควำมเสี่ ยงที่มีนยั สำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ ยงและการป้ องกันการทุจริต
ตามกลุ่มประเภทรู ปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ทุจริ ตทั้ง ๔ กลุ่ม ธนาคารได้แผนการจัดการความเสี่ ยงและการป้ องกัน
ทุจริ ต ดังนี้
กลุ่มประเภทรูปแบบ/พฤติกรรมความ
แผนการจัดการความเสี่ ยงและการป้องกันทุจริต
เสี่ ยงจากการทุจริต
๑. การลักทรัพย์นายจ้าง การจัดเก็บ ▪ ตรวจสอบระบบภาพวงจรปิ ดตามคู่มือปฏิบตั ิงานอย่างเคร่ งครัด และหมัน่
รักษาเงิน
สังเกตพฤติกรรมของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างสม่าเสมอ
▪ ผูบ้ งั คับบัญชาตรวจสอบและควบคุมการปฏิ บตั ิ งานอย่างเคร่ งครั ด อาทิ
รายงานประจาวัน ตรวจนับเงิ นสดก่ อนนาออก-เข้าห้องมัน่ คงในรู ปของ
คณะกรรมการ มีการ Surprise Check อย่างสม่าเสมอ
▪ กาชับให้พนักงานออกใบเสร็ จทุกกรณี และตรวจสอบยอดเงินเมื่อสิ้ นวัน ว่า
ตรงกับยอดใบเสร็ จหรื อไม่ พร้อมจัดทารายงานผูจ้ ดั การสาขา
▪ กาชับการปฏิบตั ิและซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ผูป้ ฏิบตั ิงานเรื่ องการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม ใบเสร็ จออกจากระบบเท่านั้น
▪ ผูบ้ งั คับบัญชาควรสร้างจิตสานึ กให้พนักงาน ตระหนักถึงการใช้ทรัพย์สิน
ของธนาคาร และบทลงโทษของการนาทรัพย์สินของธนาคารไปใช้ส่วนตัว
หน้า 4

กลุ่มประเภทรูปแบบ/พฤติกรรมความ
เสี่ ยงจากการทุจริต

แผนการจัดการความเสี่ ยงและการป้องกันทุจริต

▪ ผูบ้ งั คับบัญชาควรหมัน่ ตรวจสอบการโอนงบประมาณอย่างเคร่ งครัด เช่น
ควรตรวจสอบ Cost Center รหัสบัญชี ยอดเงินที่โอน เป็ นต้น
๒. การทุจริ ต ประพฤติมิชอบ การใช้ ▪ ผูบ้ งั คับบัญชาทุกลาดับชั้นต้องกากับดูแลและตรวจสอบการดาเนิ นงานของ
ดุลยพินิจพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาต
เจ้า หน้า ที่ อย่า งละเอี ย ดรอบคอบก่ อ นนาเสนอผู ้มีอานาจพิ จารณาอนุ มัติ
ตรวจสอบปฏิบตั ิตามมติธนาคารอย่างเคร่ งครัด
▪ กาชับการปฏิบตั ิและซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ผูป้ ฏิบตั ิงานเรื่ องการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม ใบเสร็ จออกจากระบบเท่านั้น
▪ กาชับพนักงานกรณี มีลูกค้าร้ องเรี ย นพนักงานเรี ย กรั บสิ นบนเพื่ ออานวย
ความสะดวกในการจัดทาสิ นเชื่อ ให้เร่ งส่ งเรื่ องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การดาเนินการสอบข้อเท็จจริ งพิจารณาทันที
▪ จัดให้มีการตรวจสอบทรั พย์สินของธนาคารที่ อยู่ในความรั บผิดชอบของ
สาขาอย่างเคร่ งครัด ไม่นารถยนต์ของธนาคาร หรื อทรัพย์สินของธนาคารไป
ใช้ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผูอ้ ื่น
▪ เร่ งด าเนิ นการเสริ มสร้ า งความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับการปฏิ บัติงานตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็ นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
▪ การเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจและแนวทางการป้ องกันความเสี่ ยงจากการ
ทุจริ ตและความเสี่ ยงเกี่ยวกับผลประโยขน์ทบั ซ้อน
▪ กาชับแนวทางปฏิบตั ิในการเบิกเงินค่างวดงานโดยสร้างระบบถ่วงดุลอานาจ
ระหว่าง RM กับ Operation เพื่อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามมติและเงื่อนไข
ของผูอ้ นุมตั ิ
▪ กาชับให้มีการตรวจสอบคุณภาพของบริ ษทั ประเมินราคาภายนอก เพื่อให้
เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและตามมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณการ
ประเมินราคา และไม่ต่ออายุสัญญาจ้างบริ ษทั ประเมินที่ไม่ได้ตามเกณฑ์ของ
ธนาคาร
๓. การปลอมแปลงเอกสาร ใช้เอกสาร ▪ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ /เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอสิ นเชื่ อ ให้กับลูกค้า
และเจ้าหน้าที่ธนาคารทราบ
ปลอม หรื อ การตรวจสอบหลักฐาน
▪ ติดประกาศค่าธรรมเนียมในสาขา
▪ ขยายช่องทางให้มากขึ้น /สามารถบริ การผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
▪ เน้นย้าแนวทางปฏิบตั ิกบั การให้บริ การกับพนักงานสาขาทราบเสมอ
▪ ศึกษาระเบียบและคู่มือปฎิบตั ิงานอย่างท่องแท้ ทาความเข้าใจอย่าเอาอคติ
ส่ วนตัวไปใช้กบั งาน

หน้า 5

กลุ่มประเภทรูปแบบ/พฤติกรรมความ
เสี่ ยงจากการทุจริต

๔. การยักยอก ฉ้อโกง

แผนการจัดการความเสี่ ยงและการป้องกันทุจริต
▪ กาชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิ บตั ิ งานในการตรวจสอบหลักฐาน ให้มีรายละเอี ยด
ถูกต้องทุกกระบวนงาน
▪ ตรวจสอบระบบภาพวงจรปิ ดตามคู่มือปฏิบตั ิงานอย่างเคร่ งครัด และหมัน่
สังเกตพฤติกรรมของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างสม่าเสมอ
▪ ผูบ้ ังคับบัญชาตรวจสอบและควบคุมการปฏิ บัติงานอย่างเคร่ งครั ด อาทิ
รายงานประจาวัน ตรวจนับเงิ นสดก่ อนนาออก-เข้าห้องมัน่ คงในรู ปของ
คณะกรรมการมีการ Surprise Check การตรวจสอบโดยไม่แจ้งล่วงหน้าอย่าง
สม่าเสมอ
▪ กาชับให้พนักงานออกใบเสร็ จทุกกรณี และตรวจสอบยอดเงินเมื่อสิ้ นวัน ว่า
ตรงกับยอดใบเสร็ จหรื อไม่ พร้อมจัดทารายงานผูจ้ ดั การสาขา
▪ กาชับให้ปฏิ บตั ิและซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิ งานเรื่ องการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม ใบเสร็ จออกจากระบบเท่านั้น

ข้อสังเกต / ข้ อเสนอแนะ
๑. สำขำและสำนักงำนใหญ่ ให้ควำมร่ วมมือในกำรขับเคลื่อนกำรประเมินควำมเสี่ ยงกำรทุจริ ต เพื่อกำหนดมำตรกำร
ป้องกันกำรทุจริ ต กำรรับสิ นบน ซึ่งเป็ นจุดอ่อนหรื อมีค่ำผลกระทบต่อค่ำคะแนน CPI
๒. มำตรกำรป้องกันกำรทุจริ ต ดังกล่ำวข้ำงต้น ต้องใช้ระยะเวลำในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง หน่วยงำนอำจ
กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อกำรป้ องกันกำรทุจริ ต หรื อแนวทำงปฏิบตั ิที่ดี (Do & Don’t) และมีบทลงโทษผูก้ ระทำควำมผิดอย่ำง
รวดเร็ ว ชัดเจน เป็ นธรรม
๓. บำงสำขำและฝ่ ำยงำนในสำนักงำนใหญ่ ได้นำปัญหำ/อุปสรรค ในกำรดำเนิ นงำน มำระบุเป็ นเหตุกำรณ์ควำมเสี่ ยง จึง
ทำให้กำรประเมินควำมเสี่ ยงในขั้นตอนต่ำงๆ ไม่สำมำรถหำแนวทำงป้องกันปัญหำได้อย่ำงแท้จริ ง
๔. ในระยะต่อไป สำนักป้ องกันกำรทุจริ ต (สปท.) เห็นควรสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรประเมินควำมเสี่ ยงกำรทุจริ ต
เพื่อให้สำมำรถแก้ไขปัญหำรำกเหง้ำของกำรทุจริ ตได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
๕. ธนำคำรมีกำรสร้ำงเครื อข่ำยพนักงำนป้ องกันกำรทุจริ ต ประจำสำขำสำนักงำนเขต จำนวน ๑ รำย/แห่ ง ซึ่ งจะช่วยใน
กำรเสริ มสร้ำงกระบวนกำรป้องกันกัน และกำรปฏิบตั ิตนให้เป็ นตัวอย่ำงที่ดีขององค์กร
ผลสั มฤทธิ์ที่คาดว่ าจะได้ รับ
๑. พัฒนำประสิ ทธิภำพกำรป้องกันกำรทุจริ ตและส่ งเสริ มธรรมำภิบำล
๒. ปิ ดโอกำสกำรเกิดกำรทุจริ ตในรู ปแบบต่ำงๆ ภำยในธนำคำร
๓. ธนำคำรเป็ นต้นแบบด้ำนกำรบริ กำรประชำชนด้วยหลักธรรมำภิบำล และควำมโปร่ งใส
๔. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ตระหนักรู ้ดำ้ นกำรป้องกันกำรทุจริ ต สนองตอบนโยบำยไอแบงก์

ปลอดทุจริ ต ๑๐๐%

หน้า 6

ประมวลภาพการอบรมเสริมสร้ างความรู้ด้านป้องกันการทุจริตให้ กบั พนักงาน
สานักงานใหญ่

หน้า 7

สาขา

หน้า 8

กระดาษทาการ-ประเมินความเสี่ ยงการทุจริต (FRAs: Fraud Risk -Assessments)

หน้า 9

หน้า 10

หน้า 11

แบบประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริต ปี ๒๕๖๔
ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย
ฝ่ าย / สานัก .....................................................................
ลาดับ

รายการ

ผลการประเมิน
มี / ใช่

หมายเหตุ

ไม่ มี / ไม่ ใช่

ด้ านการบริหาร
๑
๒

ผูบ้ ริ หารมีการตัดสิ นใจทางการปฏิบตั ิงานและการเงินอยูภ่ ายใต้บุคคลคนเดียว
ผูบ้ ริ หารมีการจัดทารายงานทางการเงินที่ไม่เหมาะสม เช่น นโยบายและวิธีการบัญชีที่ไม่
เป็ นมาตรฐาน เป็ นต้น
๓
พนักงานระดับฝ่ ายฯ ขึ้นไปติดตาม หรื อให้ความสนใจหรื อเลือกปฏิบตั ิเฉพาะงานที่มี
ผลประโยชน์
๔
พนักงานระดับฝ่ ายฯ ขึ้นไปเพิกเฉยหรื อไม่พิจารณาแก้ไขปั ญหาตามผลการตรวจสอบ
(ภายในและภายนอก) อย่างทันกาล
๕
ฝ่ ายฯ มี การตั้งเป้ าหมายและวัตถุประสงค์โดยไม่ได้กาหนดตัวชี้ วดั และกรอบเวลาที่
ชัดเจน
๖
ฝ่ ายฯ ขาดการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลของผู ้บัง คับ บัญ ชาในการ ตรวจสอบการ
ดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
๗
การจัดโครงสร้างหน่วยและสายงาน การบังคับบัญชาที่ไม่ชดั เจนและไม่เหมาะสม
๘
ไม่กาหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่ชัดเจน ซึ่ งส่ งผลให้การแบ่งแยก
หน้าที่ ไม่เพียงพอ
๙
ผูบ้ ริ หารเลือกปฏิบตั ิกบั พนักงานรายหนึ่งรายใดให้ความไว้วางใจ หรื ออานาจแก่บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งมากเกินไป ซึ่งทาให้บุคคลนั้น มีโอกาสเกิดการทาทุจริ ตได้
๑๐ ไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลรวมทั้งการสื่ อสารกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ในช่องทางที่กฎหมาย
กาหนด และช่องทางอื่นที่เหมาะสมตามขอบเขต กฎระเบียบของธนาคาร
๑๑ เรี ยกร้องหรื อรับสิ นบนของขวัญ ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด จากบุคคลภายนอก หรื อ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธนาคารในทุกกรณี ที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงาน
หรื อก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลโยชน์
๑๒ ไม่มีการกาหนดนโยบายและสื่ อสารการต่อต้านคอร์รัปชัน่ อย่างเคร่ งครัด
๑๓ ไม่กาหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิ บตั ิ งานที่ ชัดเจน ซึ่ งส่ งผลให้การแบ่งแยก
หน้าที่ ไม่เพียงพอ
ด้ านการปฏิบัติงาน
๑
มีคาตาหนิหรื อหนังสื อร้องเรี ยนทั้งจากลูกค้าและพนักงานมากขึ้น
๒
การปฏิบตั ิงานขาดกิจกรรมการควบคุมและติดตามประเมินผลที่เพียงพอ
๓
มีการใช้ Password ร่ วมกันหรื อเปิ ดเผย Password ให้คนอื่นทราบ
๔
ไม่มีการลงทะเบียนรับ-ส่ ง และการควบคุมเอกสารแบบฟอร์ มที่ใช้ เช่น สมุดเช็ค และ
ใบเสร็ จรับเงิน เป็ นต้น
หน้า 12

ลาดับ

รายการ

ผลการประเมิน
มี / ใช่

หมายเหตุ

ไม่ มี / ไม่ ใช่

๕

ผูป้ ฏิบตั ิงานมีอุปนิสัยหรื อภูมิหลังในการใช้จ่ายอย่างฟุ่ มเฟื อย ติดการพนันหรื อมีความ
จาเป็ นต้องใช้เงินเกินตัว
ด้ านการปฏิบัติงาน
๖
มีขอ้ บกพร่ องการควบคุมภายในที่สาคัญอยู่เสมอ โดยไม่มีการสั่งให้ดาเนินการปรับปรุ ง
แก้ไข
๗
มี การให้ ข้อ มู ล ความลับ หรื อ ข้อ มู ล ที่ มี กรรมสิ ท ธิ์ โดยไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าต หรื อ โดยผิด
กฎหมาย (PD & PA)
๘
ความสัมพันธ์อนั ใกล้ชิดระหว่างพนักงานจัดซื้ อกับผูข้ ายสิ นค้าหรื อ การมี ญาติหรื อผู ้
ใกล้ชิด
ด้ านบัญชีและการเงิน
๑
ไม่มีระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอย่างชัดเจน
๒
ไม่มีเอกสารใบสาคัญประกอบการจ่ายเงินตามระเบียบ
๓
ขาดการตรวจสอบหลัก ฐานทุ ก รายก่ อ นการจ่ า ยเงิ น ทุ ก ครั้ งว่ า จ่ า ยได้ต ามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
๔
ใบยืมเงินทดรองไม่ได้รับอนุมตั ิโดยผูม้ ีอานาจตามระเบียบ
๕
ผูย้ ืมเงินทดรองกับผูอ้ นุมตั ิเป็ นบุคคลคนเดียวกัน
๖
มีการยืมเงินทดรองที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดตามระเบียบ
๗
อนุมตั ิให้ยืมเงินทดรองใหม่ แม้ยงั ไม่ส่งใช้เงินทดรองรายเก่า
๘
เมื่อได้รับคืนเงินยืมทดรอง ไม่มีการออกใบเสร็ จรับเงิน หรื อ ใบสาคัญจ่าย
๙
มีรายการคงค้างในบัญชีพกั (Suspense Account) อยู่เป็ นจานวนสู งโดยไม่มีการติดตาม
หาสาเหตุ เพื่อปรับปรุ งบัญชีให้ถูกต้องภายในเวลาอันสมควร

๑๐

ความไว้ว างใจแก่ พ นัก งานคนหนึ่ ง มากจึ ง ให้ทาหน้า ที่ ทุก อย่า งเกี่ ยวกับรายงานทาง
การเงินขององค์กร เป็ นการเปิ ดโอกาสให้คนใดคนหนึ่งปฏิบตั ิงานตั้งแต่ตน้ จนจบ อาจ
เป็ นโอกาสให้บุคคลนั้นทารายงานเท็จหรื อปิ ดปังข้อเท็จจริ งได้

สรุป : ผลการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต……………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ : สรุ ป ผลแบบสอบถามการประเมิ น ความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต ของธนาคารอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๔
พบว่ า ทุกหน่ วยงาน รายงานว่ า “ไม่ มี” การดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกับรายการในแบบสอบถามการประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ต
ประจาปี ๒๕๖๔
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