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มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
 

วัตถุประสงค์ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไป
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อก าหนด และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อ
ประโยชน์ของระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นส าคัญ รวมทั้งได้จัดท านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้
ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานและบุคคลภายนอกที่พบเห็นความผิดปกติแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันให้ ธปท. ทราบ 

2. เพ่ือให้เรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม โดยส่วนงานที่มีความเป็น
อิสระ 

3. เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

หลักการ 

 มาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชัน เป็นไปตามหลักการ ดังนี้ 

1. ด าเนินการตามขั้นตอน วิธีการ ตามมาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 
คอร์รัปชัน โดยยึดหลักความโปร่งใส และไม่ให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม พิจารณาข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคู่มือการ
ปฏิบัติงานของ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง 

2. การรักษาความลับ การปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส พยาน ผู้ให้ข้อมูล การใช้และการเปิดเผย
ข้อมูลของ ธปท. เป็นไปเพ่ือการแสวงหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียน ซึ่งไม่มีการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลแก่บุคคลอ่ืน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  

แนวปฏิบัติ 

 ธปท. ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันที่เก่ียวข้องกับพนักงาน ธปท. ดังนี้  

1. ส่วนงานของ ธปท. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
คอร์รัปชัน 

1.1 สายตรวจสอบกิจการภายใน ท าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและการรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดกรณีทุจริตคอร์รัปชัน โดยพิจารณา วิเคราะห์ ร่วมกับฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและฝ่าย
งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการสืบสวนเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง 

1.2 ฝ่ายงานอ่ืน ๆ มีหน้าที่ให้ความร่วมมือตามกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดกรณีทุจริตคอร์รัปชัน 
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1.3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ท าหน้าที่ด าเนินการทางวินัยและ/หรือความรับผิดทางละเมิด 

1.4 ฝ่ายกฎหมาย ท าหน้าที่ด าเนินการฟ้องร้องเป็นคดี 

1.5 สายตรวจสอบกิจการภายใน ท าหน้าที่รายงานผู้บริหาร คณะกรรมการ และหน่วยงานอื่น ๆ ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และติดตามการด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดและการด าเนินการทางคดี 
รวมทั้งทบทวนค าสั่งที่เก่ียวข้องให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ สภาพแวดล้อมท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

2.  ช่องทางการร้องเรียน  

พนักงานหรือบุคคลภายนอกสามารถยื่นข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท าความผิดเกี่ยวกับการ
ทุจริตคอร์รัปชันตามช่องทางการร้องเรียนที่ ธปท. ก าหนด  

2.1 เว็บไซต์ : BOT Website 

2.2 อีเมล : wbf@bot.or.th (งานรับเรื่องร้องเรียนทุจริต สตน.) 

2.3 จดหมาย : ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 (จ่าหน้าซองถึงผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตรวจสอบกิจการภายใน หรือผู้อ านวยการอาวุโส        
ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน) 

2.4 ติดต่อเจ้าหน้าที่ : เบอร์โทร 0-2283-6201, 0-2283-5720   

3.  การรับเรื่องและการด าเนนิการเรื่องร้องเรียน 

สายตรวจสอบกิจการภายใน ท าหน้าทีร่ับเรื่องร้องเรียนและการรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดกรณีทุจริตคอร์รัปชัน โดยพิจารณา วิเคราะห์ ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาตามข้อเท็จจริง 
พยานหลักฐาน ประกอบกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานของ ธปท. ที่เก่ียวข้อง สรุปการ
ด าเนินการได้ ดังนี้ 

3.1 ธปท. จะรับพิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน ที่มีข้อมูลและรายละเอียดที่เพียงพอ 

3.2 สายตรวจสอบกิจการภายใน ด าเนินการแจ้งผู้ร้องทราบการได้รับเรื่องภายใน 15 วนั นับจากวันที่ 
ธปท. ได้รับเรื่อง 

3.3 สายตรวจสอบกิจการภายในแต่งตั้งทีมงานซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายตรวจสอบกิจการ
ภายใน ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายรักษาความปลอดภัย ด าเนินการสืบสวนค้นหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยพิจารณา
ว่าเรื่องร้องเรียนมีข้อเท็จจริง หลักฐานและเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน 
ธปท. หรือไม่  

3.4 กรณีผลการสืบสวนค้นหาข้อเท็จจริงในเบื้องต้นพบว่ามีหลักฐานและเหตุผลพอที่จะเชื่อได้ว่ามี 
การทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ธปท. ให้สายตรวจสอบกิจการภายในแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง (โดยคณะกรรมการต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องเรียน) ท าหน้าที่สอบข้อเท็จจริง 

3.5 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเสนอรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อผู้ว่าการและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ธปท. แล้วแต่กรณี 
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3.6 สายตรวจสอบกิจการภายในส่งเรื่องให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลด าเนินการทางวินัยตามระเบียบ ธปท. 
และฝ่ายกฎหมายด าเนินการฟ้องร้องเป็นคดีต่อไป 

ทั้งนี้ กรณีร้องเรียนผู้ว่าการ/รองผู้ว่าการ ให้ยื่นข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะเป็น 
ผู้พิจารณาให้มีการด าเนินการสอบข้อเท็จจริง ส าหรับกรณีร้องเรียนผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตรวจสอบกิจการภายใน/ 
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ให้ยื่นข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะเป็น 
ผู้พิจารณาให้มีการด าเนินการสอบข้อเท็จจริง 

4. การติดตามและรายงาน 

4.1 สายตรวจสอบกิจการภายในติดตามการด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดและทางคดี 

4.2 สายตรวจสอบกิจการภายในรายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ ธปท. เป็นรายไตรมาส 
รวมถึงรายงานหน่วยงานอ่ืน ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
 

 

 

ข้อร้องเรียน 

สตน. รับเร่ืองร้องเรียน 
แจ้งผลการรับเร่ืองร้องเรียนให้ผู้

ร้องทราบ 

สตน. พิจารณาคดั
กรองเรือ่งรอ้งเรียน 

ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ไม่เกี่ยวกับทุจริต
คอร์รัปชัน 

สตน. อนุมัติแต่งต้ังทีมงานสืบสวนค้นหา
ข้อเท็จจริงในเบื้องต้น 

สตน. อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง 

รายงานผลการสอบ
ข้อเท็จจริง 

สตน. รายงานต่อคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการ ธปท. และ หน่วยงานอื่นๆ  
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเร่ืองให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ 
ฝ่ายกฎหมาย 

เกี่ยวกับทุจริต
คอร์รัปชัน 

หมายเหตุ : สตน. หมายถึง สายตรวจสอบกิจการภายใน 


