
 

 

การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  

กระบวนการ กิจกรรม 
รูปแบบ พฤติการณ ์
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต  

สินเชื่อ การอนุมัติสินเชื่อ -  พนักงานธนาคารเข้าไปสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า เสนอ/เรียก
รับผลประโยชน์ เพื่อชักชวนให้ใช้
สินเชื่อกับธนาคาร โดยอนุมัติด้วย
การละเว้นหรือผ่อนปรนหลักเกณฑ์ 
ที เ อื้ อ ต่ อ ผลป ร ะ โย ชน์ นั้ น  ๆ 
- เรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ให้มีความ
ส ะ ด ว ก  แ ล ะ ไ ด้ ว ง เ งิ น สู ง 
-  ใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติ  หรือ
ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปลูกจติส านกั 
 - ธนาคารก าหนดวัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ที่มุง่สร้างการ
เติบโตทางธุรกิจโดยยดึหลักบรรษัทภิบาล และการบริหาร
ความเส่ียง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ธนาคาร     
 - ธนาคารด าเนินการโครงการกรงุไทยคุณธรรม เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้บริหารหน่วยงานและพนักงานมีส่วนร่วมในการ
ระดมความคิดผ่านยุทธศาสตร์ 3 ป. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน 
ปรับเปล่ียน) โดยมุง่ผลสัมฤทธิ์  4 ด้าน  ได้แก่ 1) Financial 
Growth 2) Stakeholder/Regulators 3) Process 
Improvement/First Line of Defense 4) Employees 
รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 
ปรับเปลี่ยน 
 - ธนาคารก าหนดบทลงโทษทางวินัย 
 - ธนาคารยกระดับกระบวนการป้องกันการกระท าทจุริต 
แบบ End to End Process ซึ่งยกระดับการป้องกัน และการ
ตรวจสอบตัง้แต่หนว่ยงาน First Line กระบวนการพิจารณา
โทษทางวินัย และการใช้สิทธดิ าเนินการทางกฎหมาย อย่าง
เข้มข้น ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการในภาพรวม

ป้องกนั 
- ธนาคารมีการประกาศใช้นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบน
และคอร์รัปชั่น  
 (Anti Bribery and Corruption Policy) ด้วยหลักการใน
การต่อตา้นการทุจริตทกุรูปแบบ การรับหรือให้สินบน และ
การคอร์รัปชั่น ถือเป็นเรื่องผดิกฎหมาย ธนาคารจึงก ากับ
ดูแลพนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามระเบียบธนาคารอย่าง
เคร่งครดั โดยธนาคารไม่สามารถยอมรับใหเ้กิดขึ้นได้ (Zero 
Tolerance) 
 - ธนาคารได้ด าเนินการตามจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร 
(Code of Conduct)  
 - ธนาคารมีระเบียบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 - ธนาคารมีการก าหนดนโยบายสินเชื่อ (Loan Policy) 
ระเบียบปฏิบัติงานด้านสินเชื่อทีม่ีกระบวนการ Check and 
Balance รวมถงึการอนุมัตวิงเงินที่มีมูลค่าสูงมีการอนุมัตใิน
รูปแบบของคณะกรรมการ 
- ธนาคารมีการควบคุมการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยของธนาคาร 



 

กระบวนการ กิจกรรม 
รูปแบบ พฤติการณ ์
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต  

ของธนาคาร โดยเฉพาะ First Line of Defense ในดา้นการ
ป้องกันความเส่ียง การตรวจตราตรวจสอบ และส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินการกรณีพนักงานกระท าการ
ทุจริต 

- ธนาคารมีกระบวนการแจง้เบาะแสการกระท าผิด (Whistle 
Blowing)  

สินเชื่อ การประเมินราคา/
ทบทวนราคา
หลักประกัน 

-  ป ร ะ เ มิ น ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น
หลักประกันสินเชื่อ หรือทบทวน
หลักประกันสินเชื่อ  ไม่ตรงตาม
สภาพหรือมูลค่าที่แท้จริง 

ป้องกนั 
 - ธนาคารมีการก าหนดระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการ
ตรวจสอบภาพหลักทรัพย์ประกัน และคู่มือการตรวจสอบ
สภาพและประเมินราคาหลักทรพัย์ 
 - ธนาคารมีการก าหนดรูปแบบสัญญาจา้งประเมินราคา
ทรัพย์สิน ระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับบริษัทประเมิน
ราคาภายนอกเป็นมาตรฐาน โดยมีการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบริษัทประเมินราคาภายนอกไว้อย่างชดัเจน 
และธนาคารมีการก ากับดูแลให้บริษัทประเมินราคา
ภายนอกด าเนินการตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง 
 - ธนาคารมีการก าหนดแนวทางการประเมินราคาและ
อนุมัติรับรองราคาหลักทรัพย์ประกัน ที่ตั้งอยูใ่น/นอกแนว
เขตป่าสงวน 
- ธนาคารมีกระบวนการแจง้เบาะแสการกระท าผิด (Whistle 
Blowing)  

การปฏิบัติงาน การจดัซื้อจดัจา้ง
อุปกรณ์ส านักงาน 

พนักงานอนุมัติซื้ออุปกรณ์
ส านักงานกับร้านค้าทีใ่ห้

ปลูกจติส านกั 
 - ธนาคารก าหนดวัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ที่มุง่สร้างการ
เติบโตทางธุรกิจโดยยดึหลักบรรษัทภิบาล และการบริหาร

ป้องกนั 
- ธนาคารมีการก าหนดและส่ือสารจรรยาบรรณ  
การด าเนิน 



 

กระบวนการ กิจกรรม 
รูปแบบ พฤติการณ ์
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต  

ค่าตอบแทนพนักงาน แทนที่จะเป็น
ส่วนลดในการซื้อ 

ความเส่ียง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ธนาคาร     
 - ธนาคารด าเนินการโครงการกรงุไทยคุณธรรม เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้บริหารหน่วยงานและพนักงานมีส่วนร่วมในการ
ระดมความคิดผ่านยุทธศาสตร์ 3 ป. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน 
ปรับเปล่ียน) โดยมุง่ผลสัมฤทธิ์  4 ด้าน  ได้แก่ 1) Financial 
Growth 2) Stakeholder/Regulators 3) Process 
Improvement/First Line of Defense 4) Employees 
รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 
ปรับเปลี่ยน 
 - ธนาคารก าหนดบทลงโทษทางวินัย 
 - ธนาคารยกระดับกระบวนการป้องกันการกระท าทจุริต 
แบบ End to End Process ซึ่งยกระดับการป้องกัน และการ
ตรวจสอบตัง้แต่หนว่ยงาน First Line กระบวนการพิจารณา
โทษทางวินัย และการใช้สิทธดิ าเนินการทางกฎหมาย อย่าง
เข้มข้น ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการในภาพรวม
ของธนาคาร โดยเฉพาะ First Line of Defense ในดา้นการ
ป้องกันความเส่ียง การตรวจตราตรวจสอบ และส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินการกรณีพนักงานกระท าการ
ทุจริต 

- ธนาคารมีแนวทางด าเนินงานดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้
มีหลักปฏิบัติที่มีมาตรฐาน ภายใต้หลักการการด าเนินธุรกจิ
อย่างยั่งยืน และตระหนักถงึความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส
เป็นส าคัญ 
- ธนาคารมีการประกาศใช้นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบน
และคอร์รัปชั่น  
 (Anti Bribery and Corruption Policy) ด้วยหลักการใน
การต่อตา้นการทุจริตทกุรูปแบบ การรับหรือให้สินบน และ
การคอร์รัปชั่น ถือเป็นเรื่องผดิกฎหมาย ธนาคารจึงก ากับ
ดูแลพนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามระเบียบธนาคารอย่าง
เคร่งครดั โดยธนาคารไม่สามารถยอมรับใหเ้กิดขึ้นได้ (Zero 
Tolerance) 
 - ธนาคารได้ด าเนินการตามจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร 
(Code of Conduct) 
 - ธนาคารมีกระบวนการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
(Whistle Blowing) 

 


