รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
สรุ ป ผลการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บ ั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ของ ธปท. ปี พ.ศ. 2564 โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน 10 กิจกรรม/ โครงการ ซึ่งทุก
แผนงานได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา โดยไม่มีการใช้งบประมาณ รายละเอียด ดังนี้
การดำเนินการ
กิจกรรม/โครงการ

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

ปัญหา/
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : ไม่ทนและไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างเสริมระบบ เทคโนโลยีป้องกันการมีส่วนได้เสียเพือ่ ป้องกันการทุจริต
กิจกรรมที่ 1
ข้อมูลมี
จัดทำระบบตรวจสอบการมีส่วนได้เสีย
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนมาก เพื่อให้คณะกรรมการ ธปท. ชุดต่างๆ ใช้
✓
สืบค้นข้อมูลเบื้องต้น และให้มฝี ่ายงานที่
(IT) ตรวจสอบข้อมูลบุคคลหรือนิติ
และมาจาก
บุคคลซึ่งมีส่วนได้เสียกับ ธปท. เพื่อ
หลายแหล่ง รับผิดชอบดูแลระบบและปรับปรุงข้อมูลให้
อำนวยความสะดวกให้แก่
ทำให้ต้องใช้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันอยูเ่ สมอ พร้อมทัง้ มี
คู่มือการใช้งานระบบฯ แล้วเสร็จเมือ่
คณะกรรมการของ ธปท. ใช้ในการ
เวลาในการ
สิงหาคม 2564 (ไม่มีการใช้งบประมาณ)
สืบค้นข้อมูล
นำเข้า
ระบบงาน
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการและตระหนักเห็นคุณค่าเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาติ
กิจกรรมที่ 2
ในปี 2564 จัดทำและเผยแพร่ good
ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการ
governance news สื่อสารหลักธรรมา
✓
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของ
ภิบาลของ ธปท. ให้แก่พนักงาน จำนวน 3
ของประเทศชาติ
ฉบับ และจัดทำ video clip ถ่ายทอด
เรื่องราวการทำงานของพนักงานกลุม่ ต่างๆ
ที่ได้นำหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด 19

การดำเนินการ
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ดำเนินการ
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ข้อเสนอแนะ

รายละเอียด

(ไม่มีการใช้งบประมาณ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงในการบริหารงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์ : การดำเนินงานที่มเี จตนารมณ์ในการบริหารงาน หรือการจัดการเพือ่ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทกุ หน่วยงาน แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ 3
จัดทำข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่า
ปรับข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศ
ด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
✓
ไทยว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ
พนักงาน พ.ศ. 2564 เผยแพร่ในราชกิจจา
จรรยาบรรณพนักงานให้สอดคล้อง
นุเบกษาเมื่อ สิงหาคม 2564
กับ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม
(ไม่มีการใช้งบประมาณ)
พ.ศ. 2562 และระเบียบ
คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวล
จริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และ
กระบวนการรักษาจริยธรรมของ
หน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. 2563
กิจกรรมที่ 4
จัดทำและเผยแพร่ เจตจำนงในการ
จัดทำเจตจำนงของผู้ว่าการคน
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส
✓
ปัจจุบันฉบับใหม่เพื่อส่งเสริมให้มีการ
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้ว่า
ปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างโปร่งใส เป็นธรรม
การคนปัจจุบัน ให้แก่พนักงานและ
ตลอดจนป้องกันและต่อต้านการ
บุคคลภายนอกเผยแพร่บนเว็บไซต์ ธปท.
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
เมื่อมีนาคม 2564
(ไม่มีการใช้งบประมาณ)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : การดำเนินงานทีม่ ุ่งพัฒนาเสริมสร้างหรือวางระบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 3 การมีแผนดำเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ธปท. ได้จัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 5
การป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 ซึ่งแผน
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
✓
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางของ
ทุจริตของ ธปท. ปี 2564 และให้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
มีการรายงานผลการติดตามการ
ปราบปรามการทุจริต จำนวน 10 กิจกรรม/
ดำเนินการเป็นประจำตามรอบ
โครงการ ครบถ้วนแล้ว
ระยะเวลาที่กำหนด
(ไม่มีการใช้งบประมาณ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์: การดำเนินการ พัฒนา ปรับปรุงระบบกลไก หรือกระบวนการเพือ่ ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการนำระบบกลไกในการตรวจสอบหรือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ 6
ธปท. ได้เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปี
2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ผลการประเมิน ITA
เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม
✓
ประจำปี 2564 ธปท. ได้ระดับ A คิดเป็น
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
94.48 คะแนน (เพิ่มขึ้นจากปีกอ่ น 2.54
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
คะแนน)
and Transparency Assessment :
(ไม่มีการใช้งบประมาณ)
ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมที่ 7
มีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม
กำหนดให้ทกุ ฝ่ายงานใน ธปท. มีการ
ภายในด้านการทุจริตเป็น mandatory
✓
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ปี
issue ประจำทุกปี ซึง่ ผลการประเมินความ
2564 และมีการดำเนินการเพื่อ
เสี่ยงด้านทุจรติในปี 2564 อยู่ในระดับต่ำ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต
และได้ รายงานผลต่อคณะกรรมการที่
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การดำเนินการ
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เกี่ยวข้อง และกระทรวงการคลังแล้ว (ไม่มี
การใช้งบประมาณ)
กิจกรรมที่ 8
จัดทำและสื่อสารระบบป้องกันข้อมูล
สำคัญรั่วไหล (Data Leak
Prevention : DLP) ซึง่ กำหนดสิทธิ
ในการส่งข้อมูลไปยังภายนอกเกณฑ์
การส่งข้อมูล และระบบติดตามเมื่อมี
การละเมิด/ทุจริตด้านข้อมูล

กิจกรรมที่ 9
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) สำหรับรายงานการซื้อขาย
หลักทรัพย์ให้กบั พนักงาน รวมทั้ง
สื่อสารให้เข้าใจหลักเกณฑ์และ
วิธีการรายงาน
กิจกรรมที่ 10
ประชาสัมพันธ์หลักการสำคัญของ
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการ
ดำเนินงานของ ธปท. และสร้างความ
ตระหนักในการบริหารความเสี่ยง
งานจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน ๆ

✓

ปรับ
กระบวนการ
ทำงานและ
การสือ่ สาร
ให้สอดคล้อง
กับการ
ทำงาน
ในช่วงโควิด
(WFH)

✓

-

✓

-

1) มีการสือ่ สารนโยบาย มาตรการ และการ
ทำงานของระบบ DLP เพื่อป้องกันการส่ง
อีเมลและไฟล์ข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ธปท. กำหนด เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ
2) มีการอบรมและประชาสัมพันธ์การใช้งาน
ให้แก่พนักงานทุกคน
(ไม่มีการใช้งบประมาณ)

สื่อสารให้พนักงานเข้ารายงานการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส ผู้อุปการะ
หรือคนอื่นที่ถือแทน ผ่านระบบรายงานการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใน 15 วัน นับแต่วัน
สิ้นเดือนที่ซื้อขาย อย่างสม่ำเสมอ
(ไม่มีการใช้งบประมาณ)
1) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ
รวมทั้งข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ
พนักงานทุกคน
2) เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทาง
เว็บไซต์ ธปท. และให้มีช่องทางสอบถามข้อ
สงสัยถึงส่วนงานผูร้ ับผิดชอบโดยตรง
(ไม่มีการใช้งบประมาณ)
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