รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาสแรกของปี 2564
เพื่อสรุปผลการดาเนิน งานไตรมาสแรกตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปี 2564 ซึ่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ จานวน 10 กิจกรรม/ โครงการ
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรม/โครงการ

การดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : ไม่ทนและไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างเสริมระบบเทคโนโลยีป้องกันการมีส่วนได้เสียเพื่อป้องกันการทุจริต
กิจกรรมที่ 1
อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
สารสนเทศ (IT) ในการตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลบุคคลหรือนิติบุคคล
บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีส่วนได้เสียกับ
ซึ่งมีส่วนได้เสียกับ ธปท. เพื่ออานวย
ธปท. คาดว่าจะพร้อมใช้งานภายใน
ความสะดวกให้แก่คณะกรรมการของ
ไตรมาส 3 ของปี 2564
ธปท. ใช้ในการสืบค้นข้อมูล
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของของประเทศชาติ


กิจกรรมที่ 2
ส่งเสริมการรับรู้หลักธรรมาภิบาลบน
หลักการธนาคารกลาง และนาไปสู่
ภาคปฏิบัติ (CG in Practices) ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

อยู่ระหว่างเตรียมการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บริบทการทางานตามหลัก
ธรรมาภิบาลใน ธปท. ผ่านสื่อต่าง ๆ
ภายในเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับพนักงาน
ภายในไตรมาส 2 ของปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงในการบริหารงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์ : การดาเนินงานที่มีเจตนารมณ์ในการบริหารงาน หรือการจัดการเพื่อการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีเจตนารมณ์ร่วมในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ 3
ปรับข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ



ปรับข้อบังคับ ธปท. ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมฯ ให้ สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และ

-2-

กิจกรรม/โครงการ
จรรยาบรรณพนักงานให้สอดคล้องกับ
พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.
2562 และระเบียบคณะกรรมการ
มาตรฐานจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดทาประมวลจริยธรรม
ข้อกาหนดจริยธรรม และกระบวนการ
รักษาจริยธรรมของหน่วยงานรัฐและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563
กิจกรรมที่ 4
จัดทาเจตจานงของผู้ว่าการคนปัจจุบัน
ฉบับใหม่เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างโปร่งใส เป็นธรรม
ตลอดจนป้องกันและต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

การดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ

หมายเหตุ
ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐาน
จริยธรรมฯ พ.ศ.2563 ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการมาตรฐานทาง
จริยธรรม (ก.ม.จ.) แล้ว



สื่อสารเจตจานงของผู้ว่าการคนปัจจุบัน
ฉบับใหม่เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : การดาเนินงานที่มุ่งพัฒนาเสริมสร้างหรือวางระบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 3 มีแผนดาเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. จัดทาและทบทวนแผนปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ 5

จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ป้องกันการทุจริตประจาปี 2564 พร้อม
ของ ธปท. ในปี 2564 และให้มีการ
ทัง้ เผยแพร่ข้อมูลของแผนปฏิบัติการ
รายงานผลการติดตามการดาเนินการ
ดังกล่าวบนเว็บไซต์ ธปท.
เป็นประจาตามรอบระยะเวลาที่
2. การรายงานการกากับติดตามการ
กาหนด
ดาเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสแรก
ของปี 2564 สามารถทาได้ทันตาม
กาหนดเวลา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : การดาเนินการ พัฒนา ปรับปรุงระบบ กลไกหรือกระบวนการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการนาระบบกลไกในการตรวจสอบหรือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-3การดาเนินการ
กิจกรรม/โครงการ
หมายเหตุ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 6
1. คณะทางานภายใน ธปท. ดาเนินการ

เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม
ตามแผนในการเตรียมความพร้อมข้อมูล
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
และประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี
2. สื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่
งบประมาณ 2564
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
รับการประเมิน
3. อยู่ระหว่างการตอบแบบประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์
ธปท.
กิจกรรมที่ 7
1. ทุกฝ่ายงานใน ธปท. มีการประเมิน

กาหนดให้ทุกส่วนงานใน ธปท. มีการ
ความเสี่ยงประจาทุกปี สาหรับระยะเวลา
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต และมี
ดาเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม
การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
2. การสรุปผลการประเมินความเสี่ยงของ
การทุจริต
ธปท. เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของ ธปท. แล้วเสร็จภายใน
ก.พ. 2564 และจัดทารายงานตาม
ข้อกาหนดของกระทรวงการคลังแล้วเสร็จ
ภายในกาหนด
กิจกรรมที่ 8
1. มีการสื่อสารมาตรการ และการทางาน

จัดทาและสื่อสารระบบป้องกันข้อมูล
ของระบบ DLP เพื่อป้องกันการส่งอีเมล
สาคัญรั่วไหล (Data Leak
และไฟล์ข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
Prevention : DLP) ซึ่งกาหนดสิทธิใน
ธปท. กาหนด
การส่งข้อมูลไปยังภายนอก เกณฑ์การ
2. มีการอบรมและประชาสัมพันธ์การใช้
ส่งข้อมูล และระบบติดตามเมื่อมีการ
งานให้แก่พนักงานทุกคน
ละเมิด/ทุจริตด้านข้อมูล
กิจกรรมที่ 9
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) สาหรับรายงานการซื้อขาย
หลักทรัพย์ให้กับพนักงาน รวมทั้ง



พัฒนาและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจ
หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT)
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กิจกรรม/โครงการ

การดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ

หมายเหตุ

สื่อสารให้เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ
รายงาน
กิจกรรมที่ 10
ประชาสัมพันธ์หลักการสาคัญของ
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการ
ดาเนินงานของ ธปท. และสร้างความ
ตระหนักในการบริหารความเสี่ยงงาน
จัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง



1. มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการ
ทางานจัดซื้อจัดจ้างของ ธปท. รวมทั้ง
ความเสี่ยงและข้อควรระวังในงานจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้พนักงานทุกคนรับทราบ
2. เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ทางเว็บไซต์ ธปท. และให้มีช่องทาง
สอบถามข้อสงสัยถึงส่วนงานผู้รับผิดชอบ
โดยตรง

