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การเพิ่มประสิทธิภาพงานก ากับ ติดตามการอายัด ถอนอายัด
ทรัพย์สินตามหนังสอืหนว่ยงานทางการ

น าเสนอโดย ฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน
1. คุณปุณณา สุขี (หัวหนา้ส่วนก ากบัขอ้มลูและปอ้งปรามการฟอกเงนิ)
2. คุณค ารณ น้อยสอาด (ผู้ช่วยหวัหนา้สว่นก ากบัขอ้มลูและปอ้งปรามการฟอกเงนิ)
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1. บทสรุปของผู้บรหิาร
2. ข้อมูลเกีย่วกบัองคก์รและหนว่ยงาน
3. การเรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงั ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ"
4. กระบวนการและวธิปีฏบิตัใินอดตี 
5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิี่ได้ปรบัปรงุใหม่ 
6. การวัดและวิเคราะหค์ุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ไดร้บั
7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
8. ความท้าทายตอ่ไป 
9. ปัจจัยแหง่ความส าเรจ็ และความยั่งยืน 

หัวขอ้น าเสนอ



1.บทสรปุของผูบ้รหิาร
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ธนาคารอาจเกิดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎเกณฑ์ (Compliance Risk) หากไม่ด าเนินการให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาและค าสั ่งของหน่วยงานทางการ จะท าให้
ธนาคารถูกเปรียบเทียบปรับได้ 

1. จัดท าระบบการจัดการงานอายัด ถอนอายัดทรัพย์สิน  (Freeze 
Tracking Monitoring System : ระบบ FTMS) เพื่อการก ากับและ
ติดตามงานอาย ัด ถอนอายัดทรัพย์ส ิน และแจ้ง เต ือนสาขาให้
ด าเนินการอายัด ถอนอายัดทรัพย์สินของลูกค้าได้ภายในก าหนด
ระยะเวลาของหน่วยงานทางการ

2. ใช้ข้อมูลจริง (Fact Based) ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน

ระบบ FTMS สาขาเจ้าของบัญชีE-MAIL AUTO

ลดระยะเวลาและความผิดซ ้า

ระบบ FTMS ส่ง e-Mail อัตโนมัติแจ้งสาขาเจ้าของบัญชีให้
อายัด/ถอนอายัดบัญชีลูกค้า  และ ฝ่ายกก. ติดตาม โดย
ระบบ FTMS และรับรายงานผลการอายัด/ถอนอายัดบัญชี
ลูกค้าจากสาขาเจ้าของบัญชี
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2. ข้อมูลเกีย่วกบัองคก์รและหนว่ยงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐัจดัตัง้ตามพระราชบญัญติัธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496

“เพ่ือช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนได้มีท่ีอยู่อาศยัตามควรแก่อตัภาพ”
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2. ข้อมูลเกีย่วกบัองคก์รและหนว่ยงาน

รางวัลส าคัญ (ปี2561- 2565)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Global Performance 
Excellence Award 

2020

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจ าปี 2564

6 รางวัลThailand Quality Award
TQA

ประจ าปี 2562

ITA Awards
6 ปีซ้อนรางวัลนวัตกรรม

แห่งชาติ 
ประจ าปี 2564

Asia Pacific 
Enterprise Awards 

2022
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2. ข้อมูลเกีย่วกบัองคก์รและหนว่ยงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คณะกรรมการธนาคาร

กรรมการผูจ้ดัการ

กลุ่มงานปฏบิตักิาร

สายงานก ากับกฎเกณฑ์
และกฎหมาย สายงานสนบัสนนุ

ฝ่ายก ากับการปฏบิตัิงาน

โครงสรา้งธนาคารอาคารสงเคราะห์

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายบรหิารส านกังานและ
และกจิการสาขา

ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ
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3. การเรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงัของ
"ลูกคา้ของกระบวนการทีน่ าเสนอ" 

ลูกคา้ ความต้องการและความคาดหวงัทีส่ าคญั ดัชนชีีว้ดั
1. สาขาของธนาคาร - ฝ่ายก ากับการปฏิบัติงานส่งหนังสือ/หมาย/ค าสั่ง จากหน่วยงาน

ทางการในการอายัด/ ถอนอายัด  ให้แก่สาขาเจ้าของบัญชี
ครบถ้วนถูกต้อง

- จ านวนหนังสือ/หมาย/ค าสั่งจากหน่วยงานทางการ
ในการอายัด/ ถอนอายัด ที่ฝ่ายก ากับการปฏิบัติงานส่งให้
สาขาเจ้าของบัญชีครบถ้วน

- จ านวนหนังสือ/หมาย/ค าส่ัง จากหน่วยงานทางการ
ในการอายัด/ ถอนอายัด ที่สาขาด าเนินการถูกต้อง

2. ฝ่ายก ากับการปฏิบัติงาน - สาขาของธนาคารด าเนินการอายัด/ ถอนอายัด ได้ครบถ้วน
ถูกต้องตามที่ได้รับหนังสือ/หมาย/ค าสั่งจากหน่วยงานทางการ

- สาขาของธนาคารด าเนินการอายัด/ ถอนอายัด ได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด

- จ านวนหนังสือ/หมาย/ค าส่ัง อายัด/ถอนอายัด จาก
หน่วยงานทางการที่สาขาได้รับจากฝ่ายก ากับการปฏิบัติงาน

- จ านวนหนังสือ/หมาย/อายัด/ค าส่ัง จากหน่วยงานทางการใน
การอายัด/ถอนอายัด ที่สาขาด าเนินการถูกต้อง

- ระยะเวลาที่สาขาอายัด/ถอนอายัด ตามหนังสือ/หมาย/ค าส่ัง
จากหน่วยงานทางการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
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4. กระบวนการและวธิปีฏบิตัใินอดตี 

ฝ่าย กก. รับเรื่องอายัดจาก
หน่วยงานทางการ

ฝ่าย กก.สืบค้นบัญชี
ในระบบงานธนาคาร

ฝ่าย กก. แจ้งสาขา
เจ้าของบัญชีด าเนินการ

สาขาเจ้าของบัญชีด าเนินการ ฝ่าย กก. ติดตามผลการด าเนินการ
ฝ่าย กก. รายงานผล
หน่วยงานทางการ

1 วัน
1. 2.

1 วัน

3.

1 วัน
4. 5. 6.

รวม
3 วัน
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4. กระบวนการและวธิปีฏบิตัใินอดตี 

ปัญหาเกีย่วกบักระบวนงานในอดีต

ปริมาณคน เวลาจ ากัด ผลทางกฎหมาย

ปริมาณค าสัง่อายดั/ถอน
อายัดมจี านวนมาก

เฉลี่ยเดอืนละ 750 รายชือ่

พนักงานฝ่าย กก.1 คน 
ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 
ในการท ากจิกรรม

➢ ตรวจสอบรายชื่อลูกค้า
➢ ตรวจสาขาเจ้าของบัญชี
➢ จัดท า e-mail
➢ แจ้งค าสั่งอายัดให้สาขา

เจ้าของบัญชีด าเนินการ

✓ ติดตามการอายัด หรือ
ถอนอายัดของสาขา
เจ้าของบัญชีให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด

✓ รายงานผลการ
ด าเนินการให้แก่ราชการ
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด

ความเสีย่งตอ่การ
ไม่ปฏบิตัติามค าสัง่
หน่วยงานทางการ
ให้ถูกตอ้งและภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด

(Compliance Risk) 

ปริมาณงาน



ฝ่าย กก. บันทึกข้อมูลรายชื่อ
ลูกค้าท่ีต้องอายัด ถอนอายัด

ในระบบ FTMS
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5. กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิี่ไดป้รบัปรงุใหม ่

กระบวนงานใหม ่
รวม 
2 วัน

ฝ่าย กก.รับเรื่อง
และรายชื่อลูกค้า
ท่ีต้องอายัด ถอน
อายัดจาก

หน่วยงานทางการ

ฝ่าย กก.สืบทรัพย์
ลูกค้าท่ีต้องอายัด 
ถอนอายัดจาก
ระบบงานหลัก
ธนาคาร

ถอน อายัดจาก
ระบบงานหลัก
ธนาคาร

สาขาเจ้าของบัญชี
ด าเนินการอายัด/
ถอนอายัดบัญชี
ลูกค้า และรายงาน
การอายัด/
ถอนอายัดบัญชี
ลูกค้าให้ฝ่าย กก. 
ทาง e-Mail

ฝ่าย กก.จัดท า
หนังสือรายงานผล
การอายัด/ถอน
อายัดบัญชีลูกค้า
และแจ้งหน่วยงาน

ทางการ

ฝ่าย กก. ติดตาม
โดยระบบ FTMS
และรับรายงานผล
การอายัด/ถอน
อายัดบัญชีลูกค้า

จากสาขา
เจ้าของบัญชี

ระบบ FTMS ส่งe-Mail อัตโนมัติ
แจ้งสาขาเจ้าของบัญชีให้อายัด/

ถอนอายัดบัญชีลูกค้า

ระบบ FTMS สาขาเจ้าของบัญชีE-MAIL AUTO

1. 2. 3. 4. 6.5.

1 วัน 1 วัน
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6. การวดัและวเิคราะหค์ณุภาพของผลการท างานและ 
ประโยชนท์ี่ไดร้บั

ประสทิธผิลของกระบวนการและวธิปีฏบิตัิที่ไดป้รบัปรงุใหม ่(ผลลพัธ)์
(1) ลดระยะเวลาการแจง้ผลการด าเนนิการอายดั/ถอนอายดัใหห้นว่ยงานทางการจาก 3 วัน เหลอื 2 วัน 
(2) ป้องกนัไมใ่หเ้กดิความผดิพลาดจากการไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย/กฎเกณฑ์

กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพงานก ากับ 
ติดตามการอายัด ถอนอายัดทรัพย์สินตาม
หนังสือหน่วยงานทางการ

เป้าหมาย ก่อนการปรับปรุง ภายหลังการปรับปรุง ลดลง/เพิ่มข้ึน
ร้อยละ

ลดระยะเวลาการด าเนินงาน 2 วัน 3 วัน 2 วัน -33.3

ลดการด าเนินการท่ีผิดซ ้า 0 ครั้ง 2 ครั้ง 0 ครั้ง -100

(แปลงเป็นมูลค่าตามหลัก MAN-YEAR (บาท) ในการท างานหรอืประหยดัต้นทนุลงไมน่อ้ยกวา่ 200,000 บาท 
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7.ปัจจยัแหง่ความส าเรจ็ และความยั่งยนื

ร่วมใจท างาน 
( Value Teamwork)

เชี่ยวชาญในงาน 
(Professional)

มุ่งมั่นความส าเรจ็ 
(Achievement Oriented)

วัฒนธรรมองคก์รทีน่ ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 

Professional

Success
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8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา อุปสรรค

1. Requirement เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
2. ความรู้ ความสามารถ ของผู้พัฒนา
3. ผู้ใช้งานขาดความช านาญในการใช้งานเครื่องมือ

แนวทางในการแก้ไข

1. ประชุมหารือเพื่อกาหนด Requirement ที่ชัดเจน
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้พัฒนา
3. แนะน าวิธีการใช้งาน จัดท าคู่มือให้แก่ผู้ใช้งาน



ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 14

9. ความทา้ทายตอ่ไป

พัฒนา ระบบบรหิารจดัการและตดิตามงานอายดัทรพัยส์นิ 
(Freeze Tracking Monitoring System : FTMS)

1. ให้สาขาสามารถใช้งานระบบ FTMS ส าหรับการจัดเก็บหนังสือ/ หมาย/ ค าสั่งอายัด/ 
ถอนอายัด ที่สาขาได้รับโดยตรงจากหน่วยงานทางการได้

2. ให้สาขาสามารถจัดท าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน
อายัด/ถอนอายัด ให้แก่หน่วยงานทางการได้
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ถาม - ตอบ


