การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของธนาคารแหงประเทศไทย ป 2563
ตามที่ ธปท. ไดกําหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานเพิ่มเติมใน ป 2563
เพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดียิ่งขึ้น โดยในครึ่งแรกของป 2563
มีการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้
มาตรการที่ 1 : มาตรการธรรมาภิบาล
ธปท. มีเปาหมายใหพนักงานทุกระดับมีพฤติกรรมที่ยึดธรรมาภิบาลเปนหลักในการปฏิบัติงาน และ
เล็งเห็นวาการสงเสริมธรรมาภิบาลควรตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
แผนงาน

การดําเนินการในครึ่งแรกของป 2563

ยกระดับความเขมแข็งดานธรรมาภิบาล
ของ ธปท.

 เผยแพรประชาสัมพันธหลักการธรรมาภิบาลใหแก
พนักงานทราบ

สงเสริมพฤติกรรมธรรมาภิบาลและคานิยม
รวมขององคกร
(ยืนตรง มองไกล ยื่นมือ ติดดิน)

 กําหนดใหนําพฤติกรรมธรรมาภิบาล และคานิยมรวมเปน
ปจจัยหนึง่ ในการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของป 2562

มาตรการที่ 2 : มาตรการสงเสริมการสื่อสาร
ธปท. มุง พัฒ นาการสื่อสารและขยายเครือขายพันธมิตร เพื่อสรางการรับ รูกับ ประชาชนและ
ภาคธุรกิจ ใหมีความเขาใจในบทบาทหนาที่และการดําเนินนโยบายของ ธปท. มากขึ้น รวมถึงผูที่เกี่ยวของ
สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการตัดสินใจดําเนินชีวิตและวางแผนธุรกิจไดอยางเหมาะสมทันการณ
แผนงาน
สงเสริมการสื่อสารโดยตรงกับประชาชน
และภาคธุรกิจ เพื่อใหรับรู เขาใจบทบาท
และเหตุผลการดําเนินนโยบายของ ธปท.
ซึง่ มุงผลประโยชนของประเทศเปนสําคัญ

การดําเนินการในครึ่งแรกของป 2563
 มีชองทางการสือ่ สารใหมที่ ธปท. จัดทําขึ้น เพื่อใหสามารถ
เขาถึงกลุมเปาหมายไดโดยตรงและสื่อสารไดรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ผานชองทาง digital media เชน การสื่อสารผาน
ชองทาง BOT on the GO PODCAST โดยปจจุบันไดมี
การเผยแพรเนื้อหาแลว 3 เรื่อง ไดแก บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
แชรลูกโซ และคาเงินบาทกับปญหาเชิงโครงสราง
 มีชองการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในชวงวิกฤติ
เชน การจัดทําเว็บไซต BOT COVID-19 เพื่อเปน
ชองทางการสื่อสารและเผยแพรมาตรการของ ธปท.
ที่ชวยเหลือลูกหนี้รายยอยและผูประกอบการที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด 19
รวมถึงรวบรวมขอมูลมาตรการตาง ๆ ของแตละสถาบัน
การเงิน เพื่อใหลูกหนี้ผูที่ไดรบั ผลกระทบสามารถเขาถึง
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แผนงาน

การดําเนินการในครึ่งแรกของป 2563
ขอมูลและมาตรการชวยเหลือไดอยางรวดเร็ว สามารถ
คนหา เปรียบเทียบ และศึกษาเงื่อนไขมาตรการชวยเหลือ
ตาง ๆ ไดงา ยยิ่งขึ้น ตลอดจนยังรวบรวมขอควรรูเกีย่ วกับ
การทําธุรกรรมทางการเงินในชวงทีย่ งั คงตองปฏิบัตติ ามแนว
ทางการเวนระยะหางทางสังคม (social distancing)
 เปดชองทางสือ่ สาร “ทางดวนแกหนี”้ ขึ้น เพื่อเปน
ชองทางเสริมสําหรับใหประชาชนหรือธุรกิจแจง
ขอความชวยเหลือดานการผอนชําระ โดย ธปท. จะสง
ขอมูลที่ไดรับไปยังผูใหบริการเพื่อพิจารณาให
ความชวยเหลือตอไป
 ใหความรูแ กประชาชนอยางตอเนื่องเรื่องภัยไซเบอร โดย
ไดเผยแพรขอมูลในรูปแบบการสื่อสารผาน infographic ที่
เขาใจงาย รวมกับ TB-CERT เพื่อใหประชาชนระมัดระวัง
ภัยไซเบอร รวมทั้งแลกเปลี่ยนขอมูลดานภัยไซเบอรกับ
กสทช. และธนาคารกลางตางประเทศ เพื่อใหรับมือไดอยาง
ทันทวงที

สงเสริมใหผูเกี่ยวของกลุมตาง ๆ นําขอมูล  พัฒนาเว็บไซตใหตอบสนองตรงความตองการและ
ขาวสารจาก ธปท. ไปใช
เสริมสรางประสบการณการใชงานของผูใชงานไดดียิ่งขึ้น
โดยจัดทําขอมูลสถิติการใช website ในมิติตาง ๆ เชน
การเก็บขอมูลทางสถิติรายเดือนในดาน bounce rate
gap ระหวาง ธปท. และหนวยงานภาครัฐ และ pageview
เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหพฤติกรรมการเขาชมเว็บไซตของ
ผูใชงาน และนํามา
ขยายเครือขายพันธมิตรทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขาใจและ
ความรวมมือในงานที่เกีย่ วของกัน

 ขยายเครือขายการสื่อสารและสราง content รวมกันกับ

หนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง เชน เครือขายพันธมิตร
ทาง social media เครือขายพันธมิตรกับทางสื่อมวลชน
เพื่อใหการสื่อสารสามารถชี้แจงหลักการและเหตุผล รวมถึง
สามารถสงสัญญาณนโยบายตาง ๆ ของ ธปท. ออกไปได
ถูกตอง ชัดเจน และเขาใจไดงา ยยิ่งขึ้น โดยทีผ่ านมาได
จัดทํา content เรื่อง ทําความเขาใจงบแบงกชาติ และการ
พักชําระหนี้ เรื่องมาตรการ soft loan และมาตรการชวย
ลูกหนี้รายยอย
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มาตรการที่ 3 มาตรการปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการทํางาน
ในสภาวะที่ระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีความผันผวนสูง
ขณะเดียวกันพัฒนาการดานเทคโนโลยีโดยเฉพาะ Digital disruption กําลังปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจ
และความสามารถในการแขงขันอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในระบบการเงิน กระบวนการทํางานของ ธปท.
ในหนาที่ที่สําคัญทุก ดาน ทั้ง ดานการกําหนดและดําเนินนโยบายการเงิน การกํากับ ดูแลสถาบันการเงิน
การพั ฒ นาและกํ า กั บ ดู แ ลระบบการชํ า ระเงิ น การพิ ม พ แ ละนํ า ธนบั ต รออกใช จึ ง ต อ งปรั บ ตั ว ให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ธปท. จึงมีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเพื่อปรับปรุงองคกรใหมีศักยภาพสามารถ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการดําเนินงานตามมาตรการคุณธรรมและความ
โปรงใสไปพรอมกัน โดยมีผลการดําเนินงานในครึง่ แรกของป 2563 ดังนี้
แผนงานที่ 1 การเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมีสวนเกี่ยวของเขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานและการใหบริการที่ดีขึ้น
ธปท. ไดมีการพัฒนาการดําเนินงานและการใหบริการ พรอมทั้งสรางบุคลากรที่มีความชํา นาญ
ซึ่งเปนการดําเนินงานตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันดังนี้
แผนงาน

การดําเนินงานในครึ่งแรกของป 2563

ดานการพัฒนากรอบการกํากับ
ดูแลบริการใหมๆในระบบการ
ชําระเงินดิจิทลั และการพัฒนา
เทคโนโลยี BLOCKCHAIN
ในภาคการเงิน

 ใชกระบวนการกระบะทราย (Sandbox) เปนสวนหนึ่งของการรับฟง

ดานการคุมครองผูใชบริการ
ทางการเงิน

 มีฝายงานคุมครองผูใชบริการทางการเงินซึ่งรับเรื่องรองเรียนและรับ

ดานนโยบายผอนคลายเกณฑ
กํากับการแลกเปลี่ยนเงินและ
ดานการกํากับดูแลสถาบัน
การเงิน

 มีกลไกที่เปดใหผูมีสวนเกี่ยวของเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง

และรับรูผลกระทบดานตาง ๆ ของผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อนําไปสูก าร
วางกรอบการกํากับดูแลทีเ่ หมาะสม และเอิอ้ ตอพัฒนาการในระบบ
การเงินและการชําระเงิน

ฟงความคิดเห็นของผูใชบริการทางการเงิน ผานชองทางตางๆ อาทิ
การมารองเรียนดวยตนเอง การสงหนังสือรองเรียน การติดตอผาน
Call Centre ศคง. 1213 Web Facebook ซึ่งมีผลไปสูการกํากับดูแล
สถาบันการเงินใหปฏิบัตงิ านตามกฎหมายอยางเปนธรรม
การปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูป ระกอบการ
ธุรกิจ สถาบันการเงิน สวนราชการที่เกีย่ วของ ในการปรับปรุงเกณฑ
การกํากับดูแล 8 ครัง้ ในชวงเดือนสิงหาคม 2562 - มกราคม 2563
การเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมสี วนเกี่ยวของเขาไปมีสวนรวมใน
การปรับปรุงพัฒนา การดําเนินงานและการใหบริการที่ดขี ึ้น

ทั้งนี้ ตั้งแตการประเมิน ITA ป 2562 สิ้นสุดลง มีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวน
เกี่ยวของที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ ธปท. ตามกฎหมาย ดังนี้
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ตารางการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
วันจัดประชุม

ผูมีสวนเกี่ยวของ

เรื่องทีจ่ ัดประชุมรับฟงความคิดเห็น

26 ส.ค. 62

สถาบันการเงิน

ประชุมรับฟงความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑการกํากับดูแล
ความเสีย่ งดานเครดิต

14 พ.ย. 62

สถาบันการเงิน

ประชุมรับฟงความคิดเห็นเรื่องรางแนวทางการสอบทานสินเชื่อ

สถาบันการเงิน

ประชุมชี้แจงและรับฟงความคิดเห็นเรื่องหลักเกณฑการรูจักลูกคา
(KYC) สําหรับการเปดใชบริการเงินอิเล็กทรอนิกส

สถาบันการเงิน
นิติบุคคลรับอนุญาต
บุคคลรับอนุญาต
ผูทําธุรกรรมการเงิน
ระหวางประเทศ

ประชุมรับฟงความคิดเห็นเรื่องการผอนคลายเกณฑการควบคุมการ
แลกเปลีย่ นเงิน

สถาบันการเงิน

ประชุมชี้แจงตอบขอซักถามเรื่องหลักเกณฑการกํากับดูแลสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ ระยะที่ 3

22 ม.ค. 63

สถาบันการเงิน
ผูประกอบการ

ประชุมชี้แจงตอบขอซักถามเรื่องการรายงานขอมูลติดตามความเสี่ยง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk Monitoring-TRMX)

23 ม.ค. 63

สถาบันการเงิน

ประชุมชี้แจงตอบขอซักถามเรื่องหลักเกณฑความเสี่ยงดานเครดิต

27 ม.ค. 63

สถาบันการเงินและ
หนวยงานที่เกีย่ วของ

การใหความเห็นเรื่องรางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ใหบริการทางการเงินและการชําระเงินบนอุปกรณเคลื่อนที่ (Guiding
Principles for Mobile Banking Security)

19 พ.ย. 62

แผนงานที่ 2 การดําเนินงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก
แผนงาน

การดําเนินการในครึ่งแรกของป 2563

การปรับปรุงทบทวนกฎหมาย
และประกาศตาง ๆ เชน
กฎหมายควบคุมการ
แลกเปลีย่ นเงิน

 ปรับหลักเกณฑใหภาคเอกชนที่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น

มาตรการกํากับดูแลสินเชื่อ
เพื่อที่อยูอ าศัยครัวเรือนเพื่อ
ดูแลเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจ

 กําหนดหลักเกณฑการใหสินเชื่อตอมูลคาหลักประกันสําหรับสินเชื่อที่

สามารถปรับตัวรับความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ และถือเปนสวน
หนึ่งของการดําเนินธุรกิจปกติ และมีการดําเนินการปรับปรุงมาเปนระยะ
และจะยังคงดําเนินการตอไปตอเนื่อง เพื่อเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการ
สรางสมดุลการไหลเขาออกของเงินตราตางประเทศ ทําใหระบบเศรษฐกิจ
การเงินมีความทนทานตอความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นดีขนึ้
อยูอาศัยที่ โดยมุงพิจารณาไมใหเกิดการเก็งกําไรและฟองสบูในภาค
อสังหาริมทรัพย ซึง่ นอกจากจะมีผลทําใหราคาที่อยูอาศัยสูงเกิน
ปจจัยพื้นฐานทีส่ งผลตอการมีบา นหลังแรกของประชาชนแลว ยังเปนการ
ปองกันการปลอยสินเชื่ออยางไมเหมาะสมดวย
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แผนงานที่ 3 การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การใหบริการ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานที่ดีขึ้น
มีการปรับปรุงศักยภาพองคกรภายใน เพื่อเพิ่มคุณภาพการปฏิบัติงาน การใหบริการ วิธีการ และขั้นตอนการ
ดําเนินงานภายใน ไดแก
แผนงาน

การดําเนินการในครึ่งแรกของป 2563

การจัดทํามาตรการควบคุม
ความเสี่ยงขอมูลสวนบุคคล

 จัดระดับความเสี่ยงของขอมูลและชั้นความลับ เพื่อรองรับการ

การสงเสริมการปรับ
กระบวนการทํางาน

 ลด-ละ-เลิก กระบวนการที่ไมจําเปนและใชวฒ
ั นธรรมการทํางานที่เปด

การปรับปรุงการใหบริการ
พันธบัตร

 นํา Technology BLOCKCHAIN มาใชในการจําหนายพันธบัตรออม
ทรัพย ชวยลดเวลาการบันทึกบัญชีหลักทรัพยใหลูกคาจาก 15 วันเหลือ
2 วัน
 นํา Technology RPA (Robotic Process Automation) มาใช
ลดเวลาในกระบวนการทํางาน
 ใชระบบ Linkage Center ในการยืนยันตัวตน โดยลดการใชเอกสาร
สําเนา ชวยใหการทํางานสะดวก รวดเร็ว และ
 ใช Secured Mail ระหวางผูใชบริการที่เกี่ยวของและ ธปท.
เพื่อปองกัน Email ที่เปน Spam และ Virus และสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562

ยกระดับการกํากับดูแลและจัดการขอมูลของ ธปท. ใหทันสมัยและ
สอดคลองกับกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และ
มาตรฐานสากล (General Data Protection Regulation : GDPR)
รวมทั้งพัฒนา capacity building อยางตอเนื่อง
ใหพนักงานเสนอแนวคิดได โดยทุกสวนงานไดกําหนดใหการปรับ
กระบวนการทํางาน และการมีชองทางแสดงความคิดเห็นของพนักงาน
เปน ปจจัยหนึง่ ของกรประเมินผลการปฏิบตั ืหนาทีข่ องผูบ ริหารระดับ
ผูอํานวยการขึ้นไป
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แผนงานเพิ่มเติมเนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด 19 ป 2563
จ า ก ก า ร แ พ ร ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค โ ค วิ ด 1 9 รั ฐ บ า ล มี ม า ต ร ก า ร ห ยุ ด เ ชื้ อ เ พื่ อ ช า ติ
มีการสั่งใหปดกิจการหลายประเภท กระทบภาคธุรกิจ ภาคประชาชนและสถาบันการเงิน ธปท. จึงไดดําเนิน
มาตรการเพื่อแกไขบรรเทาสถานการณจากโรคโควิด 19 ในชวงครึ่งปแรก ป 2563 ดังนี้
(1) การรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน
มาตรการชวยเหลือกองทุนรวมที่ไดรับผลกระทบจากการขาดสภาพคลองในตลาดการเงิน
(Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF) เปนกลไกพิเศษเพื่อเพิ่มสภาพคลองใหแกกองทุนรวมตราสาร
หนี้ที่ไดรับผลกระทบจากการขาดสภาพคลองในตลาดการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินที่ชวยเหลือ กองทุนรวม
ตราสารหนี้จะสามารถขอสภาพคลองจากแบงกชาติได โดยมาตรการนี้จะดําเนินการจนกวาสถานการณ
ในตลาดการเงินจะเขาสูภาวะปกติ
มาตรการกองทุนเพื่อรักษาสภาพคลองของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (Corporate
Bond Stabilization Fund: BSF) ตั้งขึ้นตามพระราชกําหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 เพื่อดูแลใหกลไกตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนทํางานไดใน
ภาวะที่ตลาดการเงินมีความกังวลจากผลกระทบของโรคโควิด 19 เพื่อปองกันไมใหสงผลกระทบตอสภาพ
คลองและการดําเนินของภาคธุรกิจ จนลุกลามกลายเปนวิกฤตความเชื่อมั่น และบั่นทอนเสถียรภาพของ
ระบบการเงินไทย
(2) การรักษาเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน การแพรระบาดของโรคโควิด 19 และมาตรการ
ควบคุมโรคที่ตามมายอมมีผลกระทบตอรายไดของประชาชน เพื่อลดภาระทางการเงินใหกับประชาชนและ
ผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบโดยเฉพาะผูที่เปนหนี้ จึงมีมาตรการ ดังนี้
มาตรการช ว ยเหลื อ ด า นสิ น เชื่ อ สํ า หรั บ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากโรคโควิ ด 19 เช น
เลื่อนกําหนดชําระหนี้ พักชําระหนี้ ทางดวนแกหนี้
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา (soft loan) เพื่อชวยเหลือผูป ระกอบการวิส าหกิจ (SMEs)
ที่เปนแหลงจางงานสําคัญของเศรษฐกิจไทย ใหผูประกอบการสามารถเขาถึงเงินกูดอกเบี้ยต่ําได ตามพระ
ราชกําหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบวิสาหกิจที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มาตรการลดภาระดานปฏิบัติการของสถาบันการเงินและผูอยูภายใตการกํากับดูแลของ ธปท.
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานแกไขปญหาจากสถานการณโรคโควิด 19 อาทิ การปรับวิธีการ
ประชุมชี้แจงและประสานงานผานระบบ Online และการผอนผันการจัดทํารายงานสงให ธปท. เชน ผอน
ผันการเสนองบการเงินตอ ธปท. ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นปบัญชี โดยใหถือปฏิบัติตามเกณฑโดยเร็วเมื่อ
เหตุการณกลับสูภาวะปกติ ขอมูลหรือรายงานตาง ๆ ตามที่ ธปท. กําหนดเปนเงื่อนไขในการรับทราบหรือ
อนุญาตรายกรณี แบบรายงานเครื่องรับขอมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกสและเงินอิเล็กทรอนิกส ณ จุดรับชําระ
เปนตน

