รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี 2563
เพื ่อ สรุป ผลการด าเนิน งานตามแผนปฏิบ ัต ิก ารป้อ งกัน การทุจ ริต ของปี พ.ศ. 2563 โดย
ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) ได้ จั ด ทาแผนปฏิบัติการฯ จานวน 11 กิจกรรม/ โครงการ ซึ่งขณะนี้ ได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ ตามรายละเอียด ดังนี้
การดาเนินการ
กิจกรรม/โครงการ

ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : ไม่ทนและไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมให้มีระบบหรือกระบวนการเพื่อต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมที่ 1
เผยแพร่คู่มือฉบับปรับปรุงสาหรับ
ประชาชนเพื่อให้ประชาชน หรือ
ผู้รับบริการที่มาติดต่อกับ ธปท.
รับทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ
ขั้นตอน และระยะเวลาในการ
พิจารณาคาขอ รวมถึงรายการ
เอกสารหลักฐานประกอบที่ชัดเจน



กิจกรรมที่ 2
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการ
บริหารความเสี่ยง แก่พนักงานทุก
ระดับ



กิจกรรมที่ 3



เผยแพร่คู่มือประชาชนฉบับปรับปรุง
บนเว็บไซต์ ธปท. เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย
กาหนด

ส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงซึง่
รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตผ่าน
บทเรียนออนไลน์ ได้แก่ (1) กรอบการ
บริหารความเสี่ยงของ ธปท. และ (2)
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการและตระหนักเห็นคุณค่าเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาติ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้าน Corporate
Governance (CG) ของผู้บริหารและ
พนักงาน ทั้งในด้านการเปิดเผยข้อมูล

-2การดาเนินการ
กิจกรรม/โครงการ

ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ

สื่อสารสร้างความตระหนักรู้และการมี
ส่วนร่วมของพนักงานด้าน Corporate
Governance (CG)

รายละเอียด

นโยบายและมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิดใน
เว็บไซต์ BOT COVID-19 เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและให้สาธารณชนสามารถ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งสื่อสารให้มีการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมในช่วง
สถานการณ์โควิด 19 เช่น การ Work
From Home การติดตามดูแลข้อมูลไม่ให้
รั่วไหล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงในการบริหารงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์ : การดาเนินงานที่มีเจตนารมณ์ในการบริหารงาน หรือการจัดการเพื่อการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงาน แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ 4

จัดทาข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันการ
จัดทาข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันการมี
มีส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการ
ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างให้
พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2563
สอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปตาม
(ข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันการมีส่วนได้
แนวทางมาตรฐานสากล
เสียฯ) มีผลบังคับใช้เมื่อ 11 มีนาคม
2563
กิจกรรมที่ 5
จัดทาแนวทางการส่งเสริม และการ
กากับดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับว่า
ด้วยการป้องกันการมีส่วนได้เสียในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการ พนักงาน
และลูกจ้าง


กาหนดบทเรียนออนไลน์เรื่องข้อบังคับว่า
ด้วยการป้องกันการมีส่วนได้เสีย ฯ เป็น
ภาคบังคับสาหรับพนักงานใหม่ และ
พนักงานปัจจุบัน

-3การดาเนินการ
กิจกรรม/โครงการ

ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : การดาเนินงานที่มุ่งพัฒนาเสริมสร้างหรือวางระบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 3 การมีแผนดาเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ 6
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของ ธปท. ประจาปี 2563 และให้มี
การรายงานผลการติดตามการ
ดาเนินการเป็นประจาตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด


ธปท. ได้จัดทาและดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี
2563 ซึ่งแผนดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่
3 จานวน 11 กิจกรรม/ โครงการ
ครบถ้วนแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : การดาเนินการ พัฒนา ปรับปรุงระบบ กลไกหรือกระบวนการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการนาระบบกลไกในการตรวจสอบหรือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ 7
เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
ประจาปี 2563



กิจกรรมที่ 8
มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต
ประจาปี 2563



จัดตั้งคณะทางานภายใน ธปท. เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน โดย
ผลประเมิน ITA ในปี 2563 ได้คะแนน
91.94 (ระดับ A) ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัด
ที่กาหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจาปี 2563
มีการประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในด้านการทุจริตเป็น
mandatory issue เป็นประจาทุกปี
ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต

-4การดาเนินการ
กิจกรรม/โครงการ

ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ

รายละเอียด

ในปี 2563 อยู่ในระดับต่า และได้
รายงานผลต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
และกระทรวงการคลังแล้ว
กิจกรรมที่ 9
มีการเปิดเผยข้อมูลด้วยตนเอง
(Self-declaration) เพื่อป้องกันการมี
ส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่
กิจกรรมที่ 10
มีการกาหนดหลักเกณฑ์การหยุดพัก
งานติดต่อกัน (Mandatory Block
Leave) สาหรับพนักงานที่มีโอกาส
เสี่ยงสูง
กิจกรรมที่ 11
มีกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง


กาหนดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสีย
รวมทั้งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์

กาหนดหลักเกณฑ์การหยุดงานติดต่อกัน
(Mandatory Block Leave) ติดต่อกัน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการ กับ
พนักงานที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง

- ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ
รวมทั้งข้อควรระวังในงานจัดซื้อจัดจ้าง
- การพัฒนาทักษะให้กับผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
กรมบัญชีกลางมาให้ความรู้

