การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ ยงการทุจริ ต
เป็ นการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการดาเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต หรื อการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่ นรวมของหน่วยงาน และเป็ นข้ อมูลภายในปี 2564
มาตรการจัดการความเสี่ ยงและการป้ องกันการทุจริต
ตามกลุ่มประเภทรู ปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ทุจริ ตทั้ง ๔ กลุ่ม ธนาคารได้แผนการจัดการความเสี่ ยงและการป้ องกันทุจริ 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
▪ 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
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กลุ่มประเภทรูปแบบ/พฤติกรรมความ
เสี่ ยงจากการทุจริต

แผนการจัดการความเสี่ ยงและการป้องกันทุจริต

▪ 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
▪ กาชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิ บตั ิ งานในการตรวจสอบหลักฐาน ให้มีรายละเอี ยด
ถูกต้องทุกกระบวนงาน
๔. การยักยอก ฉ้อโกง
▪ 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
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กลุ่มประเภทรูปแบบ/พฤติกรรมความ
เสี่ ยงจากการทุจริต

แผนการจัดการความเสี่ ยงและการป้องกันทุจริต
▪ กาชับให้ปฏิ บตั ิและซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิ งานเรื่ องการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม ใบเสร็ จออกจากระบบเท่านั้น

ข้อสังเกต / ข้ อเสนอแนะ
๑. สาขาและสานักงานใหญ่ ให้ความร่ วมมื อในการขับเคลื่ อนการประเมิ นความเสี่ ยงการทุจริ ต เพื่อกาหนดมาตรการ
ป้องกันการทุจริ ต การรับสิ นบน ซึ่งเป็ นจุดอ่อนหรื อมีค่าผลกระทบต่อค่าคะแนน CPI
๒. มาตรการป้ องกันการทุจริ ต ดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง หน่วยงานอาจ
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิเพื่อการป้ องกันการทุจริ ต หรื อแนวทางปฏิบตั ิที่ดี (Do & Don’t) และมีบทลงโทษผูก้ ระทาความผิดอย่าง
รวดเร็ ว ชัดเจน เป็ นธรรม
๓. บางสาขาและฝ่ ายงานในสานักงานใหญ่ ได้นาปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงาน มาระบุเป็ นเหตุการณ์ความเสี่ ยง จึงทา
ให้การประเมินความเสี่ ยงในขั้นตอนต่างๆ ไม่สามารถหาแนวทางป้องกันปัญหาได้อย่างแท้จริ ง
๔. ในระยะต่อไป สานักป้ องกันการทุจริ ต (สปท.) เห็นควรสร้างความรู ้ความเข้าใจในการประเมินความเสี่ ยงการทุจริ ต
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหารากเหง้าของการทุจริ ตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
๕. ธนาคารมีการสร้างเครื อข่ายพนักงานป้ องกันการทุจริ ต ประจาสาขาสานักงานเขต จานวน ๑ ราย/แห่ง ซึ่งจะช่วยในการ
เสริ มสร้างกระบวนการป้องกันกัน และการปฏิบตั ิตนให้เป็ นตัวอย่างที่ดีขององค์กร
ผลสั มฤทธิ์ที่คาดว่ าจะได้ รับ
๑. พัฒนาประสิ ทธิภาพการป้องกันการทุจริ ตและส่ งเสริ มธรรมาภิบาล
๒. ปิ ดโอกาสการเกิดการทุจริ ตในรู ปแบบต่างๆ ภายในธนาคาร
๓. ธนาคารเป็ นต้นแบบด้านการบริ การประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล และความโปร่ งใส
๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ตระหนักรู ้ดา้ นการป้องกันการทุจริ ต สนองตอบนโยบายไอแบงก์

ปลอดทุจริ ต ๑๐๐%
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