รายงานผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ ธอส. ประจาปี 2563
ยุทธศาสตร์ชาติฯ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้าง
สั งคมที่ ไม่ ทนต่ อการ
ทุ จ ริ ต ป รั บ ฐ า น
ความคิ ดแยกระหว่ าง
ประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม

โครงการการอบรมส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องต่างๆ ดังนี้
หลักสูตรอบรมภายใน
1. แผนจั ดฝึ กอบรมและให้ ความรู้
ด้านการกากับดู แลกิจการที่ดี (CG)
แก่ ผู้บริ หารและบุ คลากรผ่ านระบบ
E-Learning
2. แผนจั ดฝึ กอบรมและให้ ความรู้
ด้านการส่งเสริมบริการลูกค้าธนาคาร
อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) แก่
ผู้ บริ หารและบุ คลากรผ่ านระบบ ELearning
3. แผนจั ดอบรมหลั กสู ตร การ
ป้ องกั นและต่ อต้ านการทุ จริ ต การ
ต่อต้านการรับสินบนและผลประโยชน์
ทับซ้อน ผ่านระบบ E-learning
4. แผนจั ดอบรมหลั กสู ตร พั ฒนา
องค์กรคุณธรรม

ฝ่ายพบร.

ค่าเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการ
อบรมไม่ตากว่
่ า
ร้อยละ80ของ
พนักงาน
ทั้งหมด

ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ระดับผู้บริหาร
ระดับสูงและ
ผู้บริหาร
ระดับกลางไม่ตา่
กว่าร้อยละ 80
ของทั้งหมด
5. โครงการสร้ างความตระหนั กถึงโทษ ฝ่ายทรัพยากร ตัวชี้วัดที่ 1 มีผู้
ของการกระทาทุจริต เช่น จัดทาสื่อ
บุคคล
เ ข้ า เ รี ย น
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความผิด
ห ลั ก สู ต ร
และบทลงโทษฯ
E-learning ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 ของพนักงาน

ผลการดาเนินงาน
ประจาปี2563

√1. ดาเนินการแล้วเสร็จ ดาเนินการให้
บุ คลากรของธนาคารเรี ยนรู้ ผ่ านระบบ ELearning ระหว่างวันที่ 9 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2563
โดยมีผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 86.50
√2. ดาเนินการแล้วเสร็จ จัดอบรมด้าน
การส่ งเสริ มบริการลูกค้าธนาคารอย่าง
เป็นธรรม (Market Conduct) แก่ผู้บริหาร
และบุคลากรผ่านระบบ E-Learning คิด
เป็นร้อยละ 99.43 ของกลุ่มเป้าหมาย
√3.ดาเนินการแล้วเสร็จ ดาเนินการให้
บุ คลากรของธนาคารเรี ยนรู้ ผ่ านระบบ
E-Learningระหว่างวันที่ 9 พ.ย. – 23 ธ.ค.2563
โดยมีผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 89.07
√4. ดาเนินการแล้วเสร็จ จัดการอบรม
ส่งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม ประจ าปี 2563
หัวข้อ ธรรมนาใจ ระหว่างวันที่ 17–21 ก.ย.
2563 โดยมีผลประเมินการรับรู้อยู่ที่ร้อยละ
97.40

√5. ดาเนินการแล้วเสร็จ
ส่ วนวิ นั ย ฝ่ ายทรั พยากรบุ คคล ได้ เข้ าร่ วม
บรรยายในโครงการพี่สอนน้อง โดยบรรยายให้
ผู้ ปฏิ บั ติ งานตระหนั กถึ งการปฏิ บั ติ งานให้
ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติ
ของธนาคาร เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกอันดีงาม

การตรวจสอบ
ผลการ
ดาเนินงาน

ดาเนินการ
ตรวจสอบแล้ว
เป็นไปตามที่
ฝ่ายงาน
ผู้รับผิดชอบ
แจ้งผลการ
ดาเนินงาน
ผ่าน E-mail ใน
วันที่
24 ธ.ค. 2563

ดาเนินการ
ตรวจสอบแล้ว
เป็นไปตามที่
ฝ่ายงาน
ผู้รับผิดชอบ
แจ้งผลการ

ยุทธศาสตร์ชาติฯ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
6.โครงการยกระดับคุณธรรมและความ
พั ฒนาระบบป้ องกั น โปร่ งใสในการด าเนิ นงาน (2560การทุจริตเชิงรุก
2564)

ผู้รับผิดชอบ

กก./ทุกฝ่าย
งานที่
เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย

ทั้ งหมด และ
คะแนนสอบฯไม่
ต่ ากว่ าร้ อยละ
80
ตัวชี้วดั ที่ 2
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ไตรมาสละ 1ครั้ง
ผลประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน
ระดับ AA

7. โครงการ “การวางมาตรฐานการ กก./ฝ่ายงานที่ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1
กากับดูแล - Compliance Platform”
เกี่ยวข้อง ร้อยละของการ
แ จ้ ง เ ตื อ น
ประเด็ นผิ ดซ้ า
ข อ ง ก า ร ไ ม่
ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎหมาย/
กฎเกณฑ์ ให้
ผู้ ปฏิ บั ติ งาน
รั บ ท ร า บ ไ ด้
ครบถ้วน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2
ร้ อ ยละของผู้
ผ่ า น ก า ร

ผลการดาเนินงาน
ประจาปี2563

การตรวจสอบ
ผลการ
ดาเนินงาน
ดาเนินงานแจ้ง
ผลการ
ดาเนินงานผ่าน
E-mail ในวันที่
23ธ.ค. 2563

และปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีไม่ให้ผู้ปฏิบัติงาน
กระทาความผิดหรือกระทาความเสียหายให้กับ
ธนาคาร และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้
ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บสิ ทธิ และหน้ าที่ ของตน
เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาการสอบสวนที่
ผู้ปฏิบัติงานควรทราบ รวมถึงเป็นการส่งเสริม
คุ ณธรรมจริ ยธรรมและความโปร่ งใสในการ
ทางานอีกทางหนึ่งด้วย
√6. ดาเนินการแล้วเสร็จ การเก็บข้อมูล IIT ดาเนินการ
และ EIT ดาเนินการแล้วเสร็จ และในส่วนของการ ตรวจสอบแล้ว
ตอบแบบOIT ดาเนินการแล้ว 100% ปัจจุบัน เป็นไปตามที่
ฝ่ายงาน
ดาเนินการนาส่ง OIT ที่ผ่านผู้มีอานาจอนุมตั ิ
ผู้รับผิดชอบ
เรียบร้อยแล้วในวันที1่ 5 ก.ค. 2563ปัจจุบัน
สานักงานป.ป.ช. ประกาศผลคะแนน ITA 2563 แจ้งผลการ
อย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ ดาเนินงาน
ผ่านมาด้วยผลคะแนน 99.60 (ระดับ AA) สูงที่สุด
เป็นอันดับหนึง่ ของประเทศไทยต่อเนื่อง 4 ปี ซ้อน
ดาเนินการ
√7. ดาเนินการแล้วเสร็จ
Analytic : วิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานภายใน ตรวจสอบแล้ว
(/ฝ่ายตส., หส.) และหน่วยงานภายนอก (ธปท., เป็นไปตามที่
ปปง. ฯลฯ)
ฝ่ายงาน
Built up 3 lines : ฝ่ายกก.ร่วมกับฝ่าย หส. ผู้รับผิดชอบ
กาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงตาม แจ้งผลการ
กฎหมายคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ดาเนินงานแจ้ง
(PDPA/ปปง./เกณฑ์ ธปท. Market Conduct) ผลการ
โดยน าเสนอประเด็ นความเสี่ ยงด้ านการ ดาเนินงานผ่าน
ปฏิ บั ติ ตามกฎหมายกฎเกณฑ์ ต่ อ E-mail ในวันที่
คณะกรรมการกากับความเสี่ยงเพื่อทราบ/ 30ธ.ค. 2563
มอบข้อเสนอแนะ
Communication: - ฝ่ ายกก. จั ดท าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก Compliance Daily /

ยุทธศาสตร์ชาติฯ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

8. โครงการ Fraud Management:ระบบ
แจ้งเตือนเพื่อการบริหารจัดการความ
เสี่ยงทุจริตด้านสินเชื่อ (Housing
LoanFraudRisk&WaningSign)

ผู้รับผิดชอบ

ศปท.

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ประจาปี2563

ทดสอบความรู้
ความเข้าใจของ
พ นั ก ง า น ที่
ปฏิ บั ติ งานต่ อ
กฎหมาย/
ก ฎ เ ก ณ ฑ์
เ กี่ ย ว กั บ
Market
Conduct Data
Privacy ที่ ได้
คะแนนร้ อยละ
80 ขึ้นไป

Weekly ผ่ าน E-Mail จั ดท าแบบทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจของพนักงานต่อกฎหมาย
คุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล (Compliance
Testing) ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ โดยได้รับ
อนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 13
ส.ค.2563 และผลการทดสอบของกลุ่ ม
ผู้ ปฏิ บั ติ งานด้ านสิ นเชื่ อ มี ความรู้ ความ
เข้าใจร้อยละ 98.31
Detective: ฝ่าย กก. ร่ วมกับ ฝ่ าย ลส.
จัดทา Compliance Dashboard เรื่อง การ
จัดการข้อร้องเรียนด้าน Market Conduct
และ PDPA โดยเข้า คณะกรรมการ Change
และลงใช้งานระบบฯ ได้ในเดือน พ.ย. 2563
ซึ่งภายหลังลงใช้งานพบปัญหาไม่สามารถ
ดู ข้ อมู ลย้ อนหลั งได้ (ดู ได้ เฉพาะข้ อมู ล
เดือนปัจจุบัน) และระบบฯ แสดงข้อมูลไม่
ครบถ้วน ซึ่งแจ้งบริษัทผู้พัฒนาปรับแก้ไข
แล้ว
Closing Gap: สรุปวิเคราะห์ และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือในการกากับ
การปฏิบัติงาน (Digitized Process)
√ 8.ดาเนินการแล้วเสร็จ พัฒนาระบบ
แจ้งเตือนเพื่ อการบริ หารจัดการความเสี่ยง
ทุ จริ ตด้ านสิ นเชื่ อแล้ วเสร็ จ และน าขึ้ นบน
ระบบ Fraud Server เริ่มใช้งานตรวจสอบ
รายการที่ส่อไปในทางทุจริตด้านสินเชื่อ

พั ฒนาระบบ
แจ้ งเตื อนเพื่ อ
ก า ร บ ริ ห า ร
จั ดการความ
เสี่ยงทุจริตด้าน
สินเชื่อแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่
2/2563

การตรวจสอบ
ผลการ
ดาเนินงาน

ดาเนินการ
ตรวจสอบแล้ว
เป็นไปตามที่
ฝ่ายงาน
ผู้รับผิดชอบ
แจ้งผลการ
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ชาติฯ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

9. โครงการยกระดับ 3 Lines of
Defense กระบวนการสินเชื่อ

กลุ่มงาน
ตรวจสอบ

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ประจาปี2563

การตรวจสอบ
ผลการ
ดาเนินงาน
- ร้อยละ4 ของ √ 9. ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการ
จานวนแฟ้มที่ ฝ่ายตรวจสอบสาขา
ตรวจสอบแล้ว
1. ผลการสอบทานสินเชื่อเงินทอนสรุปดังนี้ เป็นไปตามที่
สุมสอบทาน/
ตรวจสอบ เรื่อง - สอบทานโดยฝ่ ายสอบทานสิ นเชื่ อ ฝ่ายงาน
ความผิดซ้าใน จานวน 439 บัญชี ไม่พบประเด็นเรื่อง ผู้รับผิดชอบ
เรื่องสินเชื่อทีม่ ี สินเชื่อเงินทอน คิดเป็นร้อยละ 0 ซึ่งไม่ แจ้งผลการ
เงินทอน ลดลง, เกินร้อยละ 4 ของจานวนแฟ้มที่สุ่มตรวจ ดาเนินงานแจ้ง
เรื่องความผิดซ้า - สอบทานโดยฝ่ า ยตรวจสอบสาขา ผลการ
เรื่องสินเชื่อทีม่ ี จานวน 180 บัญชี ไม่พบประเด็นสินเชื่อ ดาเนินงานผ่าน
เงินทอน คิดเป็น 0%
เอกสารไม่
E-mail ในวันที่
น่าเชื่อถือจาก 2.. ผลการสอบทานสิ นเชื่ อที่ มี เอกสาร 24ธ.ค. 2563
แฟ้มที่สอบทาน/ ปลอม/ ไม่น่าเชื่อ ถื อ สรุปดังนี้
ตรวจสอบลดลง - ณ 15 ธ.ค.63 สอบทานโดยฝ่ายสอบ
ทานสินเชื่อ จานวน 1,892 Application
พบประเด็นเสินเชื่อที่มีเอกสารปลอม/ ไม่
น่าเชื่อ ถื อ 2 Application คิดเป็นร้อย
ละ 0 .11%
- ณ 30 ธ.ค.63 สอบทานโดยฝ่ า ย
ตรวจสอบสาขา จานวน 180 บั ญชี พบ
ประเด็นเรื่องเอกสารไม่น่าเชื่อถือ 1 บัญชี
คิดเป็ นร้ อยละ 0.55 ของจานวนแฟ้ มที่
ฝ่ายตรวจสอบสุ่มตรวจสอบทั้งปี 2563
(180 บัญชี)
- ฝ่ ายตรวจสอบส านั กงานใหญ่
ดาเนินการดาเนินการสืบค้นข้อมูลราคา
ซื้อขายโครงการ Fast Track ที่ Active จาก
Website พิจารณาจากโครงการที่ผู้กู้ราย
ย่อยเป็น NPL สูง เพื่อนาเข้า Dashboard
รวมจานวนทั้งสิ้น 24 ครั้ง รวมจานวน 290
โครงการ ไม่พบโครงการที่ราคาเบี่ยงเบน
เกิน 15% ซึ่งเป็นไปตามแผน

ยุทธศาสตร์ชาติฯ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย

10. โครงการระบบจัดการ NPL
re-entry

สายงาน
บริหาร
ความเสี่ยง

สั ดส่ วน NPL
re-entry ลดลง
(NPL re-entry ณ
สิ้ น ปี 2 5 6 3
ลดลง 1% จาก
ค่ า เฉลี่ ย 3 ปี
ย้ อนหลั ง (ปี
2560-2562))

11. โครงการ Procurement
Management

ฝ่ายจัดหา
และการ
พัสดุ

ผลการดาเนินงาน
ประจาปี2563

การตรวจสอบ
ผลการ
ดาเนินงาน
ดาเนินการ
√10. ดาเนินการแล้วเสร็จ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้ดาเนินการติดตามและ ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการกากับความ เป็นไปตามที่
เสี่ยงครั้งที่ 13/2563 เมือ่ วันที่ 16 ธ.ค. 2563
ฝ่ายงาน
ผู้รับผิดชอบ
แจ้งผลการ
ดาเนินงานแจ้ง
ผลการ
ดาเนินงานผ่าน
E-mail ในวันที่
29ธ.ค. 2563
√ 11. ดาเนินการแล้วเสร็จ พัฒนาระบบ ดาเนินการ
แล้ วเสร็ จอบรมผู้ ใช้ งาน น าข้ อมู ลแผนการ ตรวจสอบแล้ว
จั ดซื้ อจั ดจ้ างและผลการจั ดซื้ อจั ดจ้ างเข้ า เป็นไปตามที่
ระบบแล้ วเสร็ จ ได้ รั บอนุมั ติ ให้ใช้ งานระบบ ฝ่ายงาน
(Go live) ตั้งแต่ วันที่ 29 มิ.ย.2563 เป็นต้นไป ผู้รับผิดชอบ
แจ้งผลการ
ดาเนินงาน

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
โครงการที่จัดซื้อ
จั ดจ้ างได้ ตาม
ระยะเวลา
มาตรฐาน
(ร้อยละ 80 ของ
โครงการที่มีการ
เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณแล้ว
เสร็จ)
12. แผนฝึกอบรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบ - หลักสูตรอบรม√ 12. -13. ดาเนินการแล้วเสร็จ มีการ
เอกสารวิเคราะห์สินเชื่อ
สาขา จานวน 4 ครั้ง ด าเนิ น การจั ด ฝึ ก อบรมจ านวน 8 รุ่ น
13. แผนสนับสนุนข้อมูลระบบการ ฝ่ายตรวจสอบ - ก า ร รั บ รู้ ห รื อและผลการประเมิ น การรั บ รู้ ห ลั ง การ
ป้องกันการตรวจสอบเอกสาร
สาขา การประเมิ น ผลเรียนรู้หลั กสูตร การตรวจสอบเอกสาร
ของผู้เ ข้า รับ การปลอม คิดเป็นร้อยละ 93.20
ปลอม
อบรมไม่ ต่ ากว่ า
ร้อยละ 80

ดาเนินการ
ตรวจสอบ
แล้วเป็นไป
ตามที่ฝา่ ย
งาน
ผู้รับผิดชอบ
แจ้งผลการ
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ชาติฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
ป ฏิ รู ป ก ล ไ ก
กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ประจาปี2563

การตรวจสอบ
ผลการ
ดาเนินงาน
14. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบ สายงานตรวจสอบจานวน 6 คน √ 14 .ดาเนินการแล้วเสร็จ (เป็นไปตาม ดาเนินการ
ตรวจสอบภายใน โดยสายงาน
( ภ า ย ใ น ปีแผน)
ตรวจสอบแล้ว
มีผู้สอบได้ วุ ฒิบั ต รวิ ชาชี พสากล CISA เป็นไปตามที่
ตรวจสอบได้กาหนดเป้าหมาย
2564)
ผ่านแล้ว จานวน 1 คน สอบ CIA Part 1 ฝ่ายงาน
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับ
ผ่านแล้วจานวน 1 คน คงเดิมจากไตร ผู้รับผิดชอบ
วุฒิบัตรวิชาชีพสากลCertified
มาส 3/2563
Internal Auditor : CIA และ Certified
แจ้งผลการ
Information System Audit :CISA
ดาเนินงานแจ้ง
จานวนร้อยละ10 ของผู้ตรวจสอบ
ผลการ
ทั้งหมด(รวม 6 คน) ภายใน ปี2564
ดาเนินงาน
ผ่าน E-mail ใน
วันที่ 25 ธ.ค.
2563
กิจกรรมการส่งเสริมการกากับดูแล
ดาเนินการ
กิจการที่ดี
กส./กก./สอ. ภ า ย ใ น ไ ต ร √15. ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตรวจสอบแล้ว
15. กิจกรรมวัน CG&CSR Spirit
มาสที่ 4 ปี กิจกรรมต่อเนื่อง ปีที่ 7 เพื่อสร้างการรับรู้ เป็นไปตามที่
Day
ด้านการกากับดูแลที่ดี และ CSR Model ฝ่ายงาน
2563
ในประเด็นที่ตอบสนองนโยบายที่สาคัญ ผู้รับผิดชอบ
ด้าน CG & CSR ในแต่ละปี ซึ่งจัดกิจกรรม แจ้งผลการ
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
ดาเนินงาน
16. กิจกรรมมอบนโยบาย/ให้ความรู้ กก./คกก. สัดส่วนพันธมิตร √16. ดาเนินการแล้วเสร็จ ปัจจุบัน ผ่าน E-mail
กับ Business Facilitator เกี่ยวกับ Business ที่ เ ข้ า ร่ ว ม จัดกิจกรรม BF Day2020 ถ่ายทอดฯ ในวันที่ 24 ธ.ค.
ธรรมาภิบาลในวัน Business
Facilitator โครงการฯ กั บ ให้แก่Business Facilitator ที่รับงานจ้าง 2563
Facilitator Day
ธนาคาร /ไม่ ต่ า กับธนาคารแล้ว ในวันที่ 21 ก.ค. 2563
กว่าร้อยละ 85

