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รายงานฉบัับแรกนี้้� ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อรายงานผลการดำำ�เนิินงานด้้านการส่่งเสริิม
ความยั่่�งยืืนในสามมิิติิหลััก คืือ ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Environment) สัังคม (Social) และธรรมาภิิบาล (Governance)
หรืือที่่�เรีียกว่่า ESG โดย ธปท. จะจััดทำำ�รายงานเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้สาธารณชนได้้รัับทราบและตระหนัักถึึง
ความสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานของ ธปท.
เราปฏิิเสธไม่่ได้้ว่า่ ทั่่�วโลกกำำ�ลังั ให้้ความสำำ�คัญ
ั เพิ่่ม� ขึ้้น� เรื่่อ� ย ๆ กัับปัญ
ั หาสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล ไม่่ว่า่
จะเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงสภาวะอากาศที่่�เกิิดจากกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจที่่�มุ่่�งแต่่ผลประโยชน์์ระยะสั้้�นโดยไม่่คำำ�นึึงถึึง
ความยั่่�งยืืนในระยะยาว ปััญหาสัังคมที่่�เกิิดจากความเหลื่่�อมล้ำำ�� ทางเศรษฐกิิจ ปััญหาครััวเรืือนก่่อหนี้้เ� กิินตััว บทบาท
ของสถาบัันการเงิินในการปล่่อยสิินเชื่่�อแบบไม่่รัับผิิดชอบต่่อลููกค้้าและสัังคม ตลอดจนปััญหาด้้านธรรมาภิิบาลและ
การทุุจริิตคอร์์รััปชััน ปััญหาเหล่่านี้้�จะส่่งผลกระทบในวงกว้้างทั้้�งต่่อชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของประชาชน การดำำ�เนิินงาน
ของสถาบัันการเงิิน และความยั่่�งยืืนของเศรษฐกิิจและระบบการเงิินในระยะยาว
ความเสีียหายจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยไม่่ได้้คำำ�นึึงถึึง ESG มีีให้้เห็็นมากมาย เช่่น สถาบัันการเงิินในบางประเทศ
อาเซีียนปล่่อยสิินเชื่่�อให้้ธุุรกิิจปาล์์มน้ำำ��มัันและเยื่่�อกระดาษโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โดยเฉพาะ
ปััญหาหมอกควัันจากการลัักลอบเผาป่่าเพื่่�อขยายพื้้�นที่่�เพาะปลููก จนสถาบัันการเงิินและหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลต้้อง
ออกมาตรฐานการปล่่อยสิินเชื่่อ� โดยคำำ�นึงึ ถึึงผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม ในสหรััฐอเมริิกา ธนาคารพาณิิชย์์ขนาดใหญ่่
แห่่งหนึ่่�งเปิิดบััญชีีลููกค้้าบััตรเครดิิตโดยไม่่ได้้รัับคำำ�ยิินยอมจากลููกค้้าเพื่่�อสร้้างยอดขายเทีียม จนถููกหน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแลปรัับเป็็นเงิินจำำ�นวนมากและกระทบต่่อความน่่าเชื่่�อถืือของธนาคารที่่�สะสมมายาวนาน ในประเทศไทย
มาตรฐานการปล่่อยสิินเชื่่�อที่่�ลดลงจากการแข่่งขัันปล่่อยสิินเชื่่�อเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยของสถาบัันการเงิินได้้ส่่งผลให้้เกิิด
“สิินเชื่่�อเงิินทอน” จนนำำ�ไปสู่่�การกู้้�เงิินเกิินความจำำ�เป็็น และทำำ�ให้้ความเข้้มแข็็งด้้านการเงิินของครััวเรืือนลดลง
แก่่นของความยั่่�งยืืนคืือ การคำำ�นึึงถึึงผลในระยะยาวและผลข้้างเคีียงที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับคนอื่่�นรอบด้้าน เป็็นหลัักคิิด
ที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ ได้้กัับทุุกมิิติิของการทำำ�ธุุรกิิจ ซึ่่�งหากทุุกภาคส่่วนได้้นำำ�ไปปฏิิบััติิ จะเป็็นหนทางที่่�ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม พััฒนาไปพร้้อมกััน
ภารกิิจหลัักของ ธปท. คืือ การดููแลเสถีียรภาพระบบเศรษฐกิิจการเงิินของประเทศ การรัักษาเสถีียรภาพและ
ความยั่่�งยืืนเป็็นหลัักการที่่�สอดคล้้องกัันอย่่างยิ่่�ง ธปท. จึึงเห็็นความสำำ�คััญของการนำำ�หลัักความยั่่�งยืืนมาใช้้ ใน
การดำำ�เนิินงานและส่่งเสริิมให้้สถาบัันการเงิินปฏิิบัติั อิ ย่่างต่่อเนื่่�องด้้วย ไม่่ว่า่ จะเป็็นการส่่งเสริิมหลัักการการธนาคาร
เพื่่�อความยั่่�งยืืน (Sustainable Banking) การให้้สิินเชื่่�ออย่่างรัับผิิดชอบ การให้้บริิการลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม
(Market Conduct) ตลอดจนการปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์ธรรมาภิิบาลของสถาบัันการเงิิน
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ขณะเดีียวกััน ธปท. ได้้ส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานภายในองค์์กรให้้สอดคล้้องกัับหลัักของความยั่่�งยืืน ในด้้านสัังคม
มุ่่�งเน้้นสร้้างความรู้้�ทางการเงิินแก่่ประชาชน ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ผลิิตธนบััตรด้้วยกระบวนการที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม
รวมถึึงเข้้าร่่วมโครงการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก และด้้านธรรมาภิิบาล ผ่่านระบบกำำ�กัับดููแลที่่�โปร่่งใส
มีีคณะกรรมการต่่าง ๆ ที่่�มีีตััวแทนจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิภายนอก รวมถึึงกำำ�หนดหลัักการธรรมาภิิบาลที่่�สอดคล้้อง
กัับมาตรฐานสากลให้้พนัักงานยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อเป็็นกลไกในการกำำ�กัับถ่่วงดุุลและดููแล
กิิจการที่่�ดีี
ผมหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า รายงานฉบัับนี้้�จะมีีส่่วนช่่วยให้้สถาบัันการเงิิน ภาคธุุรกิิจ และประชาชนทั่่�วไป ได้้ตระหนััก
ถึึงความสำำ�คััญของความยั่่�งยืืน และเห็็นตััวอย่่างของการนำำ�หลัักความยั่่�งยืืนมาใช้้ ในการดำำ�เนิินงานด้้านต่่าง ๆ
ของธนาคารกลาง ถ้้าสถาบัันการเงิิน ธุุรกิิจ และประชาชนร่่วมกัันให้้ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินงานตามหลัักของ
ความยั่่�งยืืนอย่่างจริิงจัังแล้้ว จะส่่งผลให้้สัังคมและเศรษฐกิิจไทยพััฒนาต่่อไปได้้อย่่างยั่่�งยืืนในระยะยาว

วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (Environment Social Governance หรืือ ESG) กำำ�ลัังทวีีความ
รุุนแรงมากขึ้้�น ซึ่่�งส่่งผลกระทบในวงกว้้างทั้้�งต่่อภาคเศรษฐกิิจและชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของประชาชน รวมถึึงโอกาส
ที่่�จะเกิิดความเสี่่�ยงต่่อฐานะความมั่่�นคงทางการเงิินของสถาบัันการเงิินและความเชื่่�อมั่่�นต่่อเสถีียรภาพของระบบ
การเงิินในระยะยาว ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) มีีภารกิิจในการดููแลระบบเศรษฐกิิจการเงิินของประเทศ ได้้นำำ�
แนวคิิดเพื่่�อความยั่่�งยืืนเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการวางกรอบให้้สถาบัันการเงิินปฏิิบััติิ โดยผลัักดัันแนวคิิดการธนาคาร
เพื่่�อความยั่่�งยืืน (Sustainable Banking for Sustainable Development) อย่่างเป็็นรููปธรรม ภายใต้้ระบบนิิเวศที่่�
เกื้้�อกููลกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม รวมถึึงผลัักดัันผ่่านการดำำ�เนิินงานของ ธปท. เอง เพื่่�อสนัับสนุุนให้้ ธปท. เป็็น
องค์์กรที่่�รัับผิิดชอบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล อย่่างยั่่�งยืืน

การดำ�เนินการด้านความยัง่ ยืนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยผลักดัน
ผ่านภาคสถาบันการเงินตามบทบาทธนาคารกลางผู้กำ�กับดูแล
1) ด้้ า นสิ่่�งแวดล้้ อ ม (Environment) ส่่ ง เสริิ ม ให้้ สถ าบัั น การเงิิ น มีีศัั ก ยภาพใน
การประเมิินความเสี่่�ยงจากปััจจััยด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและการเปลี่่�ยนแปลงทางสภาพอากาศ
ต่่อธุุรกิิจของตนเอง รวมทั้้�งส่่งเสริิมการให้้สิินเชื่่�อที่่�เป็็นมิิตรและคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม
2) ด้้านสัังคม (Social) ธปท. ออกแนวปฏิิบััติิให้้สถาบัันการเงิินให้้บริิการทางการเงิิน
ที่่�เป็็นธรรม เป็็นไปด้้วยความสมััครใจและไม่่เอาเปรีียบผู้้�ใช้้บริิการ รวมถึึงให้้ข้้อมููลแก่่
ประชาชนอย่่างครบถ้้วน ควบคู่่�ไปกัับการส่่งเสริิมและให้้ความรู้้�ทางการเงิินอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อการสร้้างวิินััยทางการเงิินที่่�ดีี อัันจะเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญให้้ประชาชนสามารถตััดสิินใจ
เลืื อ กผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ท างการเงิิ น และใช้้ บริิ ก ารทางการเงิิ น ที่่� ต รงกัั บ ความต้้ อ งการอย่่ า ง
เหมาะสม
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3) ด้้านธรรมาภิิบาล (Governance) ส่่งเสริิมการดำำ�เนิินการภายใต้้หลักั ธรรมาภิิบาล
ที่่�ดีีทั้้�งภายในองค์์กรของสถาบัันการเงิิน และการดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับบุุคคลภายนอก เน้้น
เรื่่�องการไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิตคอร์์รััปชััน ซึ่่�งจะช่่วยให้้ลดความเสี่่�ยง และเสริิม
ความน่่าเชื่่�อถืือและภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีต่่อสถาบัันการเงิิน

การดำ�เนินการด้านความยัง่ ยืนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยผลักดัน
ผ่านการดำ�เนินงานขององค์กร
1) ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Environment)
กระบวนการผลิิตธนบััตรที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ผลัักดัันแนวคิิดการอนุุรักั ษ์์พลังั งาน
และสิ่่�งแวดล้้อมในกระบวนการผลิิตธนบััตร ดำำ�เนิินงานที่่�ได้้มาตรฐานสากลในทุุกขั้้�นตอน
ตลอดกระบวนการผลิิต เพื่่�อเป็็นแบบอย่่างขององค์์กรที่่�ยั่่�งยืืน และรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
การใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ด้้วยการดำำ�เนิินการ 3 ส่่วน คืือ การจััดการพลัังงาน
การจััดการน้ำำ�� และกระดาษ และการจััดการของเสีีย ที่่�เกิิดผลเป็็นรููปธรรม ลดการใช้้พลังั งาน
อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั สร้้างความร่่วมมืือในการประหยััดน้ำำ�� และกระดาษของพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
รวมทั้้�งใช้้แนวคิิด 3 Rs คืือ Reduce Reuse และ Recycle ในการลดขยะตั้้�งแต่่ต้้นทาง
นำำ�มาใช้้ซ้ำ�ำ� รวมถึึงการแปรรููป ที่่�ช่ว่ ยให้้การบริิหารจััดการของเสีียของ ธปท. มีีประสิิทธิิภาพ
ลดปริิมาณขยะโดยรวมของประเทศ
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การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก (Carbon Footprint) ธปท. สำำ�นักั งานใหญ่่ ได้้รับั การ
รัับรองจากองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) ในการลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก รวมทั้้�งได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนเป็็นผู้้�สร้้างคาร์์บอนเครดิิตขององค์์กร
การสร้้างความตระหนัักรู้้�ด้้านการรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมกัับพนัักงาน ธปท. โดยจััดตั้้�ง
คณะทำำ�งานด้้านการจััดการพลัังงานเพื่่�อกำำ�หนดนโยบายประหยััดพลัังงาน และติิดตาม
วััดผลการใช้้พลัังงานอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงดำำ�เนิินกิิจกรรมสร้้างความตระหนัักรู้้�ให้้กัับ
พนัักงาน
2) ด้้านการสร้้างความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีและยั่่�งยืืนให้้แก่่พนัักงาน (Employee)
ธปท. ให้้ความสำำ�คััญกัับการดููแล ใส่่ใจ และพััฒนา ให้้พนัักงาน มีี “ความรู้้�และทัักษะ”
มีี “ความสุุขในการทำำ�งาน” และมีี “คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี” เพื่่�อสร้้างบุุคลากรที่่�มีีคุุณค่่าซึ่่�งเป็็น
หััวใจสำำ�คััญในการนำำ�พาองค์์กรให้้สามารถขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ สัังคม และ สิ่่�งแวดล้้อม ให้้
เติิบโตและพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนและมั่่�นคงตามภารกิิจ
โดยจััดสวััสดิิการในด้้านต่่าง ๆ ที่่�ส่่งเสริิมทั้้�งสุุขภาพกายใจให้้กัับพนัักงาน ตลอดจน
การพััฒนาพนัักงานผ่่านการอบรม การให้้ทุนุ การศึึกษา การเตรีียมความพร้้อมพนัักงาน
กลุ่่�มศัักยภาพ และส่่งเสริิมวััฒนธรรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� รวมถึึงส่่งเสริิมการสื่่�อสารเพื่่�อ
สร้้างการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงาน และเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ขององค์์กรกัับพนัักงาน
ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ
3) ด้้านสัังคม (Social)
การสร้้างเสริิมความรู้้�ด้้านการเงิินและเศรษฐกิิจ (Finance & Economic Literacy) ผ่่าน
โครงการสำำ�คััญ คืือ “โครงการ Fin. ดีี We Can Do!!!” มุ่่�งปลููกฝัังพฤติิกรรมทางการเงิิน
ที่่�เหมาะสมให้้กัับกลุ่่�มนัักศึึกษาอาชีีวศึึกษา “โครงการ Fin. ดีี Happy Life!!!” มุ่่�งเน้้นการ
ส่่งเสริิมทัักษะทางการเงิินในกลุ่่�มวััยเริ่่�มต้้นทำำ�งาน เน้้นการดำำ�เนิินการเชิิงป้้องกััน เพื่่�อ
ลดความเสี่่�ยงปััญหาหนี้้�สิิน และมีีพื้้�นฐานด้้านการเงิินที่่�เข้้มแข็็งในอนาคต “โครงการ
ศููนย์์การเรีียนรู้้�ธนาคารแห่่งประเทศไทย” มุ่่�งสร้้างความรู้้�ให้้กัับสัังคม รวมทั้้�งเป็็นการ
เปิิดประตููบ้้านให้้คนภายนอกได้้รัับรู้้�และเข้้าใจบทบาทหน้้าที่่�ของ ธปท.
การมีีส่่วนร่่วมสร้้างความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ด้้วยการร่่วมสร้้างทรััพยากรบุุคคล
ให้้เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการสนัับสนุุนการเติิบโตทางเศรษฐกิิจของประเทศผ่่านโครงการ
ต่่าง ๆ ในรููปแบบที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับประชาชนแต่่ละกลุ่่�ม อาทิิ โครงการเศรษฐทััศน์์ ที่่�มุ่่�ง
ส่่งเสริิมการสร้้างผลงานวิิจััยของนิิสิิตนัักศึึกษาด้้านเศรษฐศาสตร์์ โครงการอบรม
เศรษฐศาสตร์์สำำ�หรัับครููผู้้�สอนวิิชาสัังคมศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษา กิิจกรรมเผยแพร่่
ความรู้้�ความเข้้าใจต่่อสาธารณชน เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ธปท. ได้้ดำำ�เนิินโครงการในรููปแบบ
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การลงพื้้�นที่่�ท้้องถิ่่�น เพื่่�อเข้้าถึึงและเข้้าใจวิิถีีชีีวิิตของประชาชน เป็็นข้้อมููลสู่่�การกำำ�หนด
นโยบายสาธารณะที่่�สามารถแก้้ปััญหาเชิิงลึึกได้้อย่่างแท้้จริิง
4) ด้้านธรรมาภิิบาล (Governance)
ความน่่าเชื่่อ� ถืือเป็็นหััวใจของการทำำ�หน้า้ ที่่�ในฐานะธนาคารกลาง ซึ่่ง� ต้้องมีีความโปร่่งใส
และธรรมาภิิบาลเป็็นหลัักพื้้�นฐาน ธปท. ดำำ�เนิินงานภายใต้้กรอบ “ธรรมาภิิบาล” เพื่่อ� การ
ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบายการเงิิน กำำ�กัับดููแลระบบสถาบัันการเงิินและระบบการชำำ�ระเงิินให้้
มีีเสถีียรภาพ โดยการจััดโครงสร้้างของคณะกรรมการที่่�มีีกลไก Check & Balance ของ
กรรมการภายในและภายนอก การดำำ�เนิินงานตามหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ได้้มาตรฐานสากล
รวมถึึง “การกำำ�หนดหลัักธรรมาภิิบาลเพื่่�อความยั่่�งยืืน” เป็็นหลัักให้้พนัักงานปฏิิบััติัิิ��

การดำ�เนินการด้านความยัง่ ยืนของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในระยะต่อไป
ธปท. ดำำ�เนิินภารกิิจภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานของ
ระบบเศรษฐกิิจการเงิินให้้มีีเสถีียรภาพ และขยายตััวอย่่างยั่่�งยืืนทั่่�วถึึง พร้้อมรองรัับ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจการเงิิน โดยแผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. 3 ปีี
(พ.ศ. 2563 - 2565) ได้้กำำ�หนดประเด็็นความท้้าทายสำำ�คัญ
ั ที่่� ธปท. ต้้องพร้้อมรัับมือื โดยให้้
“การดำำ�เนิินงานโดยคำำ�นึึงถึึงความยั่่�งยืืน (Sustainability) ทั้้�งด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และธรรมาภิิบาล เป็็นเรื่่�องที่่�หลีีกเลี่่�ยงไม่่ ได้้” พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
และแผนงานสนัับสนุุนต่่าง ๆ ที่่�มุ่่�งเน้้นผลัักดัันการดำำ�เนิินงานที่่�คำำ �นึึงถึึงความยั่่�งยืืน
ให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััฒนธรรมองค์์กร ธปท. ตลอดจนผลัักดัันผู้้�ให้้บริิการทางการเงิิน
ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมในการทำำ�ธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบอย่่างรอบด้้านเพื่่�อความ
ยั่่�งยืืน ส่่งเสริิมบริิการทางการเงิินอย่่างเป็็นธรรม ส่่งเสริิมการออมและปลููกฝัังวิินััยทาง
การเงิินเพื่่�อให้้ประชาชนมีีภููมิิคุ้้�มกัันทางการเงิินที่่�ดีี รวมไปถึึงยกระดัับการบริิหารจััดการ
ทรััพยากรของ ธปท. อย่่างคุ้้�มค่่า เพื่่�อให้้ ธปท. ทํําหน้้าที่่�สนัับสนุุนระบบเศรษฐกิิจการเงิิน
ไทยให้้มีีความเข้้มแข็็งเติิบโตอย่่างเต็็มศัักยภาพ กระจายประโยชน์์อย่่างเป็็นธรรม เป็็น
รากฐานสำำ�คัญ
ั เพื่่อ� สร้้างความเป็็นอยู่่�ที่่ดีี� ให้้กับั ประชาชนอย่่างยั่่�งยืืนตามวิิสัยั ทััศน์์องค์์กร
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ทำ�ไม ธปท.

จึงส่งเสริม การธนาคารเพื่อความยั่งยืน
(Sustainable Banking)
ธปท. ตระหนัักดีีว่่า ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล
(Environment Social Governance หรืือ ESG) จะทวีีความรุุนแรง
มากขึ้้น� ไม่่ว่า่ จะเป็็นปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและการเปลี่่�ยนแปลง
ทางสภาพอากาศ (Climate Change) ปััญหาหนี้้�ครััวเรืือน
ตลอดจนการไม่่ปฏิิบััติิตามหลัักจรรยาบรรณและการทุุจริิต
คอร์์รััปชััน ซึ่่�งส่่งผลกระทบในวงกว้้างทั้้�งต่่อภาคเศรษฐกิิจและ
ชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของประชาชนแล้้ว รวมถึึงโอกาสที่่�จะเกิิดความ
เสี่่�ยงต่่อฐานะความมั่่�นคงทางการเงิินของสถาบัันการเงิินและ
ความเชื่่�อมั่่�นต่่อเสถีียรภาพของระบบการเงิินในระยะยาว

การธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืน หมายถึึง การดำำ�เนิินธุุรกิิจของภาคธนาคารเพื่่อ� การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ด้้วย
ความรัับผิดิ ชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และอยู่่�ภายใต้้หลักั ธรรมาภิิบาลที่่�ดีี (ESG) รวมถึึงการส่่งเสริิมให้้เงิินทุุนแก่่
ภาคธุุรกิิจหรือื โครงการที่่�สนับสนุ
ั นุ การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน ตลอดจนการผลัักดัันให้้ทุกุ ภาคส่่วนทั้้�งภาคครััวเรืือน
ภาคธุุรกิิจ และรััฐบาลดํําเนิินการไปสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่ง� จะช่่วยป้้องกัันความเสี่่�ยงต่่อทั้้�งระบบเศรษฐกิิจ
และตััวสถาบัันการเงิินเอง
แนวคิิดเรื่่�องการธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืนเริ่่�มเห็็นเป็็นรููปธรรมในปีี 2007 โดย International Finance
Corporation (IFC) ซึ่่�งเป็็นองค์์กรลููกของ World Bank ได้้ ให้้คำำ�นิิยาม “การธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืน” ว่่าต้้อง
ประกอบด้้วยองค์์ประกอบ 4 มิิติิ ได้้แก่่ (1) ความมั่่�นคงทางการเงิินของสถาบัันการเงิินและลููกค้้า (2) โครงการ
ต้้องมีีความยั่่�งยืืนทางเศรษฐกิิจ (3) ความยั่่�งยืืนทางสิ่่�งแวดล้้อม และ (4) ความยั่่�งยืืนของสัังคม กล่่าวคืือ
ภายใต้้แนวคิิดนี้้� ธนาคารสามารถดำำ�เนิินการให้้มีีผลประกอบการที่่�ดีีอย่่างยั่่�งยืืน มีีการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
ควบคู่่�ไปกัับการส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม ดููแลความเท่่าเทีียมกัันทางสัังคม และมีีธรรมาภิิบาลที่่�ดีี
ไปพร้้อม ๆ กัันได้้
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ธ

ปท. ผลั ก ดั น ให้สถาบั น
การเงิ น ดำ � เนิ น การภายใต้
แนวคิด “การธนาคารเพื่อความยัง่ ยืน”
ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ภ าคธุ ร กิ จ เติ บ โตอย่ า ง
มั่นคงภายใต้ระบบนิเวศทางเศรษฐกิจ
ที่เกื้อกูลกัน และที่สำ�คัญจะช่วยสร้าง
ความพึ ง พอใจให้ แ ก่ ลู ก ค้ า และผู้ มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อันจะช่วยลด
ความเสี่ยงและต้นทุนด้านผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว ในทางกลับกัน ถ้าภาคธุรกิจ
ไม่ ใ ห้ความสำ � คั ญ ในเรื ่ อ งนี้ จะเป็ น
ความเสี่ยงเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic
Risk) ความเสี่ยงในการปฏิบัติการ
(Operational Risk) และความเสี่ยง
ด้านเครดิต (Credit Risk) ขององค์กร
และส่ ง ผลเสียต่ อ เสถียรภาพของ
สถาบั น การเงิ น และเศรษฐกิ จข อง
ประเทศในที่สุด

ด้้วยประเด็็นปััญหาและผลกระทบในมิิติิต่่าง ๆ ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นทั่่�วโลก ภาครััฐ
และเอกชน รวมถึึงนัักลงทุุนและประชาชนได้้หัันมาให้้ความสนใจและคาดหวััง
ให้้ภาคธุุรกิิจให้้ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแนวคิิดการเติิบโตอย่่าง
ยั่่�งยืืน (Sustainable Development) ที่่�เน้้นการพััฒนาเชิิงคุุณภาพมากกว่่า
การเติิบโตแบบก้้าวกระโดดในเชิิงปริิมาณ และคำำ�นึึงถึึงผลกระทบในระยะยาว
และประโยชน์์ โดยรวมต่่อสาธารณชน โดยจะเห็็นได้้ว่่า ปััจจุุบัันมุุมมองของ
นัักลงทุุนได้้เปลี่่�ยนไป การพิิจารณาตััดสิินใจลงทุุนในด้้านต่่าง ๆ ให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับผลประกอบการในระยะยาวมากขึ้้�น โดยเฉพาะภาคสถาบัันการเงิินที่่�สัังคม
คาดหวัังเป็็นพิิเศษในการปรัับเปลี่่�ยนบทบาทและกลยุุทธ์์ ในการดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อช่่วยลดผลกระทบดัังกล่่าว
ธปท. ในฐานะผู้้�ที่่�ดููแลเสถีียรภาพของระบบเศรษฐกิิจและสถาบัันการเงิิน จึึง
ผลัักดัันแนวคิิดการธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืน (Sustainable Banking) เพื่่�อให้้
สถาบัันการเงิินในฐานะที่่�เป็็นตััวกลางในการจััดสรรเงิินทุุนในระบบเศรษฐกิิจ
ปรัั บ แนวคิิ ด และกระบวนการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ โดยคำำ�นึึ ง ถึึ ง ความรัั บผิิ ด ชอบ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (ESG) อย่่างจริิงจััง ไม่่เพีียงแต่่เป็็น
การทำำ�ดีีหรืือการทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมของภาคธุุรกิิจ (Corporate Social
Responsibility: CSR) เท่่านั้้�น เพราะมิิติิด้้าน ESG อาจกลายเป็็นความเสี่่�ยง
สำำ�คััญที่่�สร้้างความเสีียหายทางการเงิินให้้แก่่ธนาคารได้้ เช่่น ธนาคารที่่�ให้้
สิินเชื่่�อแก่่ภาคธุุรกิิจที่่�ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชน ซึ่่�ง
ปััญหาเหล่่านี้้�อาจนำำ�ไปสู่่�ความขััดแย้้งจนอาจลุุกลามไปถึึงการฟ้้องร้้องทาง
กฎหมายและมีีความเสี่่�ยงว่่าธุุรกิิจดัังกล่่าวจะต้้องหยุุดดำำ�เนิินการและไม่่มีีเงิิน
มาชำำ�ระหนี้้ใ� ห้้กับั ธนาคาร ดัังนั้้�น หากธนาคารไม่่ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในเรื่่อ� งนี้้� จะสร้้าง
ความเสี่่ย� งเชิิงกลยุุทธ์์ขององค์์กร (Strategic Risk) ความเสี่่ย� งในการปฏิิบัติั กิ าร
ขององค์์กร (Operational Risk) และความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Credit Risk) ดัังนั้้�น
ประเด็็น ESG จึึงต้้องผนวกรวมเข้้าไปเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการบริิหารความเสี่่�ยง และ
ส่่งเสริิมให้้เป็็นวััฒนธรรมหรืือค่่านิิยมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของธนาคาร ตลอดจน
ช่่วยผลัักดัันและจููงใจให้้ภาคส่่วนอื่่�น ๆ มีีการดำำ�เนิินการในทิิศทางเดีียวกััน
ในระยะหลัังนี้้� ความสนใจในเรื่่�องการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนดัังกล่่าวมีีมากขึ้้�น
เป็็นลำำ�ดับั จนก่่อให้้เกิิดการรวมตััวกัันขององค์์กรต่่าง ๆ เพื่่อ� การจััดตั้้�งเครืือข่่าย
ความร่่วมมืือ โดยมีีสมาชิิกจากประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลก และมีีเป้้าหมายหลัักใน
การส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่�ที่่ดีี� อย่่างยั่่�งยืืน ลดความเหลื่่�อมล้ำำ�� รวมถึึงการบริิหาร
จััดการสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
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ในปีี 2562 ธปท. ได้้จััดตั้้�งทีีมงานภายใต้้งานด้้านกลยุุทธ์์พััฒนาสถาบััน
การเงิิน เพื่่�อรัับผิิดชอบการผลัักดัันวาระ Sustainable Banking โดยร่่วมมืือ
กัับหน่่วยงานพัันธมิิตร เช่่น สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติิ
บรรษัั ท เงิิ น ทุุ น ระหว่่ า งประเทศ (International Finance Corporation)
องค์์การกองทุุนสััตว์์ป่่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature) แนวร่่วม
การเงิินที่่�เป็็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) และ United Nations
Environment Program Finance Initiative (UNEP FI) ในการสร้้างความ
ตระหนัักและองค์์ความรู้้�ให้้กัับภาคสถาบัันการเงิินผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1) งานสััมมนา Bangkok Sustainable Banking Forum ประจำำ�ปีี เป็็น
เวทีีเครืือข่่ายความร่่วมมืือและการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และประสบการณ์์ด้้าน
Sustainable Banking เพื่่�อส่่งเสริิมให้้กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
สถาบัันการเงิินได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญและประโยชน์์ของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ภายใต้้แนวคิิดการธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืน ซึ่่�งเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�จะนำำ�ไปสู่่�
การปฏิิบััติิที่่�เกิิดผลชััดเจนและเป็็นรููปธรรม และปลููกฝัังในการดำำ�เนิินงานและ
วััฒนธรรมองค์์กรของสถาบัันการเงิิน หรืือที่่�เรีียกกัันแบบง่่าย ๆ ว่่า “Tone
from the Top”
ภายในงานสััมมนา Bangkok Sustainable Banking Forum ประจำำ�ปีี 2562
เมื่่�อวัันที่่� 13 สิิงหาคม 2562 ธปท. ได้้ผลัักดัันให้้กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับ
สููงของสถาบัันการเงิินไทยร่่วมลงนามในบัันทึึกข้้อตกลงแนวทางการดำำ�เนิิน
กิิจการธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืน (Sustainable Banking Guidelines) เรื่่�อง
การให้้สินิ เชื่่อ� อย่่างมีีความรัับผิดิ ชอบ (Responsible Lending) เพื่่อ� ให้้คำำ�มั่่น� ที่่�
จะนำำ�หลักั การ Sustainable Banking มาปรัับใช้้กับั กระบวนการให้้สินิ เชื่่อ� อย่่าง
รัับผิิดชอบ ซึ่่�งประกอบด้้วยหลัักการสำำ�คััญ 4 เรื่่�อง ได้้แก่่
(1) การให้้คำำ�มั่่น� (Commitment) และการสนัับสนุนุ ของผู้้�บริิหารระดัับสูงู
(Tone from the Top) เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการให้้สิินเชื่่�อมีีความรัับผิิดชอบต่่อ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
(2) การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Stakeholder Engagement) ทั้้�ง
ทางตรงและทางอ้้อมจากการให้้สิินเชื่่�อของธนาคาร
(3) การปรัับและเปลี่่�ยนแปลงกระบวนการภายในองค์์กร (Internal
Implementation Mechanisms) ซึ่่�งครอบคลุุมตั้้�งแต่่การกำำ�หนดนโยบาย
กระบวนการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้สิินเชื่่�อ และการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ตลอดจนการพััฒนาบุุคลากรให้้มีีศัักยภาพและความพร้้อม
(4) การสร้้างความโปร่่งใส (Transparency) โดยเปิิดเผยข้้อมููลการ
ดำำ�เนิินการตามหลัักการให้้สิินเชื่่�ออย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสาธารณชน
เพื่่อ� เป็็นการสื่่�อสารความมุ่่�งมั่่�นของธนาคารและให้้มีีกลไกในการตรวจสอบ
การดำำ�เนิินงานของธนาคาร
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2) งานสััมมนา Sustainable Banking Workshop รายไตรมาส เพื่่�อ
พััฒนาองค์์ความรู้้�เชิิงเทคนิิคในการผนวกปััจจััย ESG เข้้าไปในกระบวนการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจการเงิิน โดยมีีผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน ESG จากต่่างประเทศมาช่่วยเป็็น
พี่่�เลี้้�ยงสร้้างแนวปฏิิบััติิของภาคธนาคารในเรื่่�องนี้้�อย่่างเป็็นรููปธรรม

Bangkok Sustainable Banking Forum 2019

ธปท. มีบทบาทอย่างไร

ในการส่งเสริม Sustainable Banking
ธปท. ผลัักดัันให้้สถาบัันการเงิินในไทยมีีความตระหนัักและดำำ�เนิินการในเรื่่�องนี้้�อย่่างต่่อเนื่่�องและจริิงจััง โดย
กำำ�หนดเป็็นส่่วนหนึ่่�งของแผนยุุทธศาสตร์์ของ ธปท. (พ.ศ. 2560 - 2562) และได้้ออกมาตรการและนโยบายสถาบััน
การเงิินต่่าง ๆ โดยคำำ�นึงึ ถึึงปััจจััยสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (ESG) เพื่่อ� สร้้างความยั่่�งยืืนของระบบเศรษฐกิิจ
การเงิินและสัังคมไทยในระยะยาว ซึ่่ง� สถาบัันการเงิินในไทยบางแห่่งได้้มีีการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นรููปธรรมแล้้ว ตััวอย่่างเช่่น
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1) การดำำ�เนิินมาตรการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Environment)

E

ธปท. ได้้ส่่งเสริิมให้้สถาบัันการเงิินไทยมีีความเข้้าใจถึึงความเสี่่�ยงจาก
ปััจจััยด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและการเปลี่่�ยนแปลงทางสภาพอากาศ (Climate
Change) ต่่อธุุรกิิจการเงิิน รวมทั้้�งช่่วยเตรีียมความพร้้อมให้้สถาบััน
การเงิินไทยสามารถรัับมืือกัับความเสี่่�ยงดัังกล่่าว เช่่น การนำำ�ปััจจััยด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมเข้้ามาอยู่่�ในกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงของสถาบัันการเงิิน
โดย ธปท. ได้้เชิิญผู้้�เชี่่�ยวชาญจากต่่างประเทศมาให้้ความรู้้�ในงานสััมมนา
Bangkok Sustainable Banking Forum และ Sustainable Banking
Workshop ในปีี 2562
นอกจากนี้้� ธปท. ได้้เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกเครืือข่่าย Network for Greening
the Financial System (NGFS) ซึ่่ง� เป็็นเวทีีระหว่่างประเทศของธนาคารกลาง
และผู้้�กำำ�กัับดููแลภาคการเงิินในการแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์และร่่วมกััน
พััฒนาแนวปฏิิบัติั ที่่ิ เ� หมาะสมเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และสภาพอากาศ โดย ธปท. ได้้นำำ�แนวคิิดจากการแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์
ของประเทศต่่าง ๆ มาปรัับใช้้ ในการกำำ�หนดนโยบายสถาบัันการเงิินให้้
สอดคล้้องกัับทิิศทางการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืนในระดัับสากล
2) การดำำ�เนิินมาตรการด้้านสัังคม (Social)

S

เพื่่�อสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันทางการเงิินให้้กัับสัังคม เพื่่�อให้้ประชาชนสามารถ
เข้้าถึึงบริิการทางการเงิินอย่่างเป็็นธรรมและสามารถบริิหารการเงิินของ
ตนเองได้้ ธปท. ได้้ส่่งเสริิมบริิการทางการเงิินอย่่างเป็็นธรรม ส่่งเสริิม
ความรู้้�ทางการเงิิน รวมถึึงป้้องกัันและแก้้ ไขปััญหาหนี้้�ครััวเรืือนอย่่าง
ครบวงจร ดัังนี้้�
(1) ยกระดัับคุุณภาพและการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน เพื่่อ� ให้้ผู้้�บริโิ ภคได้้
รัับบริิการทางการเงิินอย่่างเป็็นธรรม ประชาชนโดยเฉพาะผู้้�ที่่�มีีรายได้้
น้้ อ ยสามารถเข้้าถึึง บริิก ารทางการเงิิน ได้้ ใ นราคาที่่� ถููก ลง ตรงกัั บ
ความต้้องการมากขึ้้�น โดย

ส

ถ า บั น ก า ร เ งิ น ไ ด้ นำ �
มาตรการด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environment) เป็ น ส่วนหนึ ่ ง ของ
กระบวนการพิจารณาสิ น เชื่ อ แก่
ธุรกิจ โดยอ้างอิงข้อกำ�หนดบางส่วน
แนวทางตามมาตรฐานสากล เช ่ น
Equator Principle (มาตรฐานสากล
ขั้นพื ้นฐานของสถาบันการเงิน เพื ่อ
ปกป้ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมในการ
ปล่ อยเงิ น กู ้ ) เพื ่ อลดความเสี่ยงต่อ
สิ ่ ง แวดล ้ อ ม ที่ อ าจเกิ ด ขึ ้ น จากการ
ปล่อยสินเชือ่ และผลกระทบต่อชือ่ เสียง
ของธนาคาร นอกจากนี้ ยังได้ ให้ความ
สำ � คั ญ กั บ การปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ให้ กั บ
โครงการที่ เ ป็ น มิ ต รกั บสิ่ ง แวดล้ อ ม
ไม่ส่งผลเสียต่อชุ ม ชน เช ่ น สิ น เชื ่ อ
พลั ง งานสะอาด ซึ ่ ง เป็ น การขยาย
โอกาสทางธุ ร กิ จ ไปยั ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า
และผลิ ตภั ณ ฑ์ ใหม่ ๆ
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ธ

ปท. ส่งเสริมบริการทางการ
เงินอย่างเป็นธรรม ควบคู่ ไป
กั บ การส่ ง เสริ ม ความรู้ ท างการเงิ น
อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมวินัยทาง
การเงินที่ดี ประกอบกับการให้ความรู้
ทางการเงิ น แก่ ป ระชาชนเพื่อได้ รั บ
ข้ อ มู ล ที่ เ หมาะสมต่ อ การตั ด สิ น ใจ
เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ตรงกับ
ความต้องการ รวมถึงเพื่อป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ ค รั ว เรื อ นอย่ า งครบ
วงจร

• ส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ออกบัญชีเงินฝากขั้นพื้นฐาน
(Basic Banking Account) เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ผู้้�มีีรายได้้น้้อย
และผู้้�สููงอายุุสามารถเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินด้้วยต้้นทุุนที่่�
ต่ำำ��ลง และเพิ่่�มโอกาสในการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต โดยบััญชีี
เงิินฝากพื้้�นฐานมีีคุุณสมบััติิที่่�สำำ�คััญ คืือ
(1) ไม่่มีีเงิินฝากขั้้�นต้้นในการเปิิดบััญชีี
(2) ไม่่มีีค่่าธรรมเนีียมการรัักษาบััญชีีเงิินฝากพื้้�นฐาน
(3) ไม่่มีีค่่าธรรมเนีียมแรกเข้้าและค่่าธรรมเนีียมต่่อปีีของ
บััตรเดบิิตและเอทีีเอ็็ม
(4) การคิิดค่่าธรรมเนีียมอื่่�น ๆ สำำ�หรัับการทำำ�ธุุรกรรม
ผ่่านบััญชีีเงิินฝากพื้้�นฐาน ต้้องไม่่เกิินกว่่าค่่าธรรมเนีียมการ
ทำำ�ธุุรกรรมอย่่างเดีียวกัันผ่่านบััญชีีออมทรััพย์์ทั่่�วไป
ทั้้� ง นี้้� ณ ธัั น วาคม 2562 มีีการเปิิ ด บัั ญ ชีีเงิิ น ฝากขั้้� น
พื้้�นฐานไปแล้้วประมาณ 2.2 ล้้านบััญชีี โดยมีียอดรวมเงิินฝาก
ทั้้�งสิ้้�นประมาณ 1,660 ล้้านบาท
จำ�นวนบัญชีและยอดรวมเงินฝากของบัญชีเงินฝากขั้นพื้นฐาน

สัดส่วนจำ�นวนบัญชี
แบ่งตามภูมิภาค

สัดส่วนยอดรวมเงินฝาก
แบ่งตามภูมิภาค

หมายเหตุุ : ข้้อมููล ณ ธัันวาคม 2562
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• ออกหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลกู ค้า
อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการ
คุ้มครองและสามารถเลือกใช้บริการได้ตรงตามความต้องการ
โดยก�ำหนดมาตรฐานของการให้บริการอย่างเป็นธรรมใน 9 ด้าน
ได้แก่
(1) วััฒนธรรมองค์์กร และบทบาทหน้้าที่่�ของกรรมการ
และผู้้�บริิหารระดัับสููง
(2) การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ ให้้เหมาะสมกัับกลุ่่�มลููกค้้า
(3) การจ่่ายค่่าตอบแทน
(4) กระบวนการขาย
(5) การสื่่�อสารและให้้ความรู้้�พนัักงาน
(6) การดููแลความลัับข้้อมููลลููกค้้า
(7) การแก้้ ไขและจััดการเรื่่�องร้้องเรีียน
(8) การควบคุุมกำำ�กัับและตรวจสอบการปฏิิบััติิงาน
(9) แผนการปฏิิบัติั งิ านทั้้�งในภาวะปกติิและฉุุกเฉิิน โดย ธปท.
จะกำำ�กับต
ั รวจสอบการปฏิิบัติั ขิ องสถาบัันการเงิินตามหลัักเกณฑ์์
เหล่่านี้้�อย่่างเคร่่งครััด หากมีีการฝ่่าฝืืนอาจสั่่�งการให้้แก้้ ไข ชะลอ
หรืือระงัับการให้้บริิการ ปรัับหรืือกล่่าวโทษ
(2) ส่่งเสริิมและออกเกณฑ์์ ให้้สถาบัันการเงิินปล่่อยกู้้�อย่่างเหมาะสม
เพื่่�อป้้องกัันและแก้้ ไขปััญหาหนี้้�ครััวเรืือน โดยกำำ�หนดเกณฑ์์กำำ�กัับดููแล
ธุุรกรรมสิินเชื่่�อของสถาบัันการเงิิน ตลอดจนมีีโครงสร้้างพื้้�นฐานกลาง
ในการแก้้ ไขหนี้้� เพื่่�อป้้องกัันปััญหาเชิิงโครงสร้้างและรัักษาเสถีียรภาพ
ของระบบการเงิินในระยะยาว ได้้แก่่
• ปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารให้ สิ น เชื่ อ บั ต รเครดิ ต และสิ น เชื่ อ
ส่่ ว นบุุ ค คล โดยจำำ �กัั ด วงเงิิ น สิิ น เชื่่� อ บัั ต รเครดิิ ต และสิิ น เชื่่� อ
ส่่วนบุุคคลภายใต้้การกำำ�กัับตามระดัับรายได้้ของผู้้�ขอสิินเชื่่�อ
โดยเฉพาะในกลุ่่�มผู้้�มีีอายุุน้้อยและรายได้้ต่ำำ�� เพื่่�อลดโอกาสใน
การก่่อหนี้้�สิินล้้นพ้้นตััวและสร้้างวิินััยทางการเงิินแก่่ประชาชน
• จัดท�ำแนวนโยบาย Macroprudential ส�ำหรับสนิ เชือ่ เพือ่ ที่อยู่
อาศัย โดยก�ำหนดอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
(Loan-to-Value: LTV) เพื่อยกระดับมาตรฐานการพิจารณา
สิินเชื่่อ� ของสถาบัันการเงิิน และส่่งเสริิมให้้ประชาชนไม่่ก่อ่ หนี้้เ� กิินตััว
รวมถึึงไม่่ทำำ�ให้้เกิิดการเก็็งกำำ�ไรในตลาดอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�เกิิน
พอดีี
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• ส่งเสริม Responsible Lending ธปท. สนับสนุนสถาบัน
การเงินให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ โดยค�ำนึงถึงภาระหนี้และเงิน
คงเหลือที่เพียงพอต่อการด�ำรงชีวิตของลูกหนี้ (Affordability)
โดยในปีี 2562 ธปท. ได้้สนัับสนุุนให้้ธนาคารพาณิิชย์์ 15 แห่่ง
ลงนามในบัั น ทึึ ก ข้้ อ ตกลงความร่่ ว มมืื อ กำำ�ห นดแนวทางการ
ดำำ�เนิินกิิจการธนาคารอย่่างยั่่�งยืืนในด้้านการให้้สิินเชื่่�ออย่่าง
รัับผิิดชอบ (Sustainable Banking Guideline - Responsible
Lending) เพื่่�อผลัักดัันให้้สถาบัันการเงิินดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีี
ความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และมีีธรรมาภิิบาลที่่�ดีี
นอกจากนี้้� ธปท. ได้้ ล งนามร่่ ว มกัั บบ รรษัั ท เงิิ น ทุุ น ระหว่่ า งประเทศ
International Finance Corporation (IFC) ซึ่่� ง เป็็ น สมาชิิ ก ของ
ธนาคารโลก (World Bank) ในบัันทึึกความเข้้าใจเพื่่�อส่่งเสริิมการเงิิน
เพื่่�อความยั่่�งยืืน เพื่่�อผลัักดัันผู้้�ให้้บริิการทางการเงิินผนวกแนวคิิด
เรื่่อ� งการเงิินเพื่่อ� ความยั่่�งยืืน ทั้้�งด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล
ให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััฒนธรรมองค์์กร และปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการ
ทำำ�ธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบอย่่างรอบด้้าน
(3) ปรัั บ โครงสร้้ า งหนี้้� ด้้ ว ยการจัั ด ตั้้� ง โครงการคลิิ นิิ ก แก้้ ห นี้้� เพื่่� อ
แก้้ ไขปััญหาหนี้้�ของลููกหนี้้�ที่่�มีีเจ้้าหนี้้�หลายรายอย่่างครบวงจร และเป็็น
มาตรฐานเดีียวกััน รวมทั้้�งให้้ความรู้้�และเสริิมสร้้างวิินััยทางการเงิินที่่�ดีี
ให้้กัับลููกหนี้้�
การดำำ�เนิินการด้้านสัังคมจะส่่งผลให้้ลููกค้้ามีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี ในท้้าย
ที่่�สุุดจะส่่งผลที่่�ดีีต่่อสัังคมอย่่างยั่่�งยืืน ลููกหนี้้�ธุุรกิิจมีีความมั่่�นคง ลดการ
เกิิดหนี้้เ� สีียแก่่ธนาคาร ซึ่่ง� จะช่่วยสนัับสนุนุ การเติิบโตทางธุุรกิิจของธนาคาร
ในระยะยาว

ธนาคารแห่งประเทศไทย | 21
3) การดำำ�เนิินมาตรการด้้านธรรมาภิิบาล (Governance)

G

การยกระดัับหลัักเกณฑ์์ธรรมาภิิบาล สำำ�หรัับผู้้�บริิหารของสถาบััน
การเงิิน และผลัักดัันให้้สมาคมธนาคารไทยจััดทำำ�กรอบจรรยาบรรณ
ในการประกอบธุุรกิิจธนาคารพาณิิชย์์
• ปรับปรุงหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน เพื่อให้
สถาบันการเงินมีโครงสร้างคณะกรรมการที่ดีและมีคุณสมบัติที่
เหมาะสม และใช้กลไกตลาดตรวจสอบการด�ำเนินงานของสถาบัน
การเงิน เช่น ก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
เพื่อให้มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และก�ำหนดคุณสมบัติและ
ความเหมาะสมของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงให้้ครอบคลุุม
ทั้้�งด้้านจริิยธรรมและความสามารถ รวมถึึงให้้มีีกรรมการที่่�มีี
ความรู้้�ความสามารถด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศอย่่างน้้อย 1 คน
เพื่่�อให้้เท่่าทัันความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีี
• สนั บส นุ น สมาคมธนาคารไทยจั ด ท�ำจรรยาบรรณของ
ธนาคารพาณิชย์ (Banking Industry Code of Conduct) เพื่อ
สร้างมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ ในการ
ประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมีจรรยาบรรณ และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น
ให้้ กัั บลูู ก ค้้ า ในการได้้ รัั บบริิ ก ารที่่� เ ป็็ น ธรรม โดย Code of
Conduct ประกอบด้้วยจรรยาบรรณ 9 ด้้าน ได้้แก่่
(1) จรรยาบรรณด้้านการประกอบธุุรกิิจ
(2) บทบาทของกรรมการและผู้้�บริิหาร
(3) มาตรฐานการให้้บริิการ
(4) พนัักงานและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
(5) ความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้า
(6) ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
(7) การจััดการข้้อมููล
(8) การกำำ�กัับดููแลโดยรวม
(9) การแข่่งขัันทางการค้้าและการระงัับข้้อพิิพาท
• สนับสนุนให้สมาคมธนาคารไทยก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การป้้องกัันการคอร์์รัปั ชััน เพื่่อ� ให้้ธนาคารสมาชิิกได้้ ใช้้แนวกำำ�กับั
ดููแลกิิจการที่่�ดีีและป้้องกัันไม่่เกิิดการคอร์์รััปชััน ซึ่่�งเป็็นรากฐาน
สำำ�คัญ
ั ของการเจริิญเติิบโตแบบยั่่�งยืืน

ธ

ปท. ส่งเสริมการดำ�เนินการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี
ทั้งภายในองค์กร และการดำ�เนินธุรกิจ
กั บบุ ค คลภายนอก การดำ�เนินการ
ดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยง
ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และด้าน
ชื่อเสียง ยังช่วยเสริมความน่าเชื่อถือ
และภาพลักษณ์ที่ดีแก่สถาบันการเงิน
ด้วย
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E

ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment)

ธปท. ดำำ�เนิินงานภายใต้้แนวทางความรัับผิดิ ชอบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Environment) ภายใต้้มาตรฐานสากล รวมถึึง
การเสริิมสร้้างจิิตสำำ�นึึกรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมให้้กัับพนัักงาน เพื่่�อร่่วมเป็็นหนึ่่�งฟัันเฟืือง ในการสร้้างรากฐานที่่�แข็็งแกร่่ง
เพื่่�อสร้้างความยั่่�งยืืนให้้กัับสัังคมส่่วนรวม

กระบวนการผลิตธนบัตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หนึ่่�งในหน้้าที่่�หลัักของ ธปท. คืือ การผลิิต ออกใช้้ และบริิหารจััดการให้้
ธนบััตรมีีคุุณภาพ ประชาชนมีีธนบััตรใช้้เพีียงพอต่่อความต้้องการ โดย ธปท.
ได้้นำำ�แนวคิิดการอนุุรัักษ์์พลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อมมาใช้้ ในกระบวนการผลิิต
ธนบััตร เพื่่�อเป็็นแบบอย่่างขององค์์กรที่่�ยั่่�งยืืน และองค์์กรที่่�รัับผิิดชอบต่่อ
สัังคม ตามมาตรฐานสากล รวมถึึงการเสริิมสร้้างจิิตสำำ�นึึกรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
การผลิิตและการบริิหารจััดการธนบััตร ดำำ�เนิินการภายใต้้มาตรฐานสากล
ระบบจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ISO 14001 อย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่เปิิดทำำ�การอาคาร
โรงพิิมพ์์ธนบััตรแห่่งใหม่่ อ.นครชััยศรีี จ.นครปฐม ในปีี พ.ศ. 2550 ถึึงปััจจุุบััน
โดยคำำ�นึึงถึึงความรัับผิิดชอบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นระบบและปราศจาก
ข้้อร้้องเรีียนจากชุุมชน โดยมีีการดำำ�เนิินการในทุุกขั้้�นตอนตลอดกระบวนการ
ตั้้�งแต่่การใช้้วัตถุ
ั ดิุ บิ ในการผลิิตธนบััตรที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม อาทิิ กระดาษ
ธนบััตรที่่�มีีความทนทานต่่อการใช้้งานเพื่่�อเพิ่่�มอายุุการใช้้งานได้้ยาวนาน
ขึ้้�น และลดปริิมาณธนบััตรที่่�ต้้องทำำ�ลายลง ตลอดจนการบำำ�บััดน้ำำ��ทิ้้�งจาก
กระบวนการผลิิตธนบััตรเพื่่�อนำำ�บางส่่วนกลัับมาใช้้ ใหม่่ รวมทั้้�งการบำำ�บััด
น้ำำ��ทิ้้�งที่่�เหลืือและน้ำำ��ทิ้้�งชุุมชนให้้มีีคุุณภาพผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงอุุตสาหกรรม

ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สายออกบัตรธนาคาร
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ธ

กระบวนการผลิตธนบัตร

นอกจากนี้้� การผลิิตและบริิหารจััดการธนบััตร ยัังมุ่่�งเน้้นการอนุุรัักษ์์
พลัั ง งาน โดยได้้ นำำ � มาตรฐานวิิ ธีี การจัั ด การพลัั ง งานตาม พ.ร.บ. การ
ส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์พลัังงาน พ.ศ. 2535 (แก้้ ไขเพิ่่�มเติิม พ.ศ. 2550) มา
ประยุุกต์์ ใช้้ ในการจััดการพลัังงานและการลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก โดย
ได้้รัับประกาศนีียบััตรฉลากคาร์์บอน ประเภทคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ขององค์์กร
(ประเภท 2 Indirect Emissions พลัังงานไฟฟ้้า) เมื่่�อวัันที่่� 19 กัันยายน 2562
จากองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) ทั้้�ง นี้้� มีีการ
ดำำ �เนิิ น การที่่� เกี่่�ยวข้้อง นอกเหนืือจากกระบวนการผลิิตธนบััตรโดยตรง ดัังนี้้�
- การเปลี่่�ยนระบบทำำ�น้ำำ��เย็็น (Chiller) ที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงขึ้้�น ประหยััด
พลัั ง งานไฟฟ้้าได้้ 201,287 kWh / ปีี
- การเปลี่่� ย นมาใช้้ ห ลอดไฟฟ้้ า LED สำำ �หรัั บ ระบบไฟฟ้้ า แสงสว่่ า ง
943 หลอด ประหยััดพลัังงานไฟฟ้้าได้้ 111,088 kWh / ปีี รวมทั้้� ง การ
ติิ ด ตั้้� ง สวิิ ท ช์์ ก ระตุุ ก สำำ�หรัั บ ไฟฟ้้ า แสงสว่่ า งในพื้้� น ที่่� สำำ�นัั ก งาน ที่่� ช่่ ว ย
กระตุ้้�นเตืือนพนัักงานให้้ประหยััดไฟฟ้้าเมื่่�อไม่่ใช้้งาน
นอกจากนั้้�น ยัังมีีโครงการที่่�อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ คืือ การนำำ�พลัังงาน
แสงอาทิิตย์์มาใช้้ทดแทนพลัังงานไฟฟ้้าบางส่่วน ด้้วยการติิดตั้้�งแผง Solar
Cell เพื่่�อนำำ�พลัังงานมาใช้้ ในกระบวนการผลิิตธนบััตรและอาคารสำำ�นักั งาน
รัักษาความปลอดภััย มีีเป้้าหมายลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้อย่่างน้้อย
250 tonCO2e ต่่อปีี

ปท. นำ�แนวคิดในการอนุรักษ์
พลั ง งานและสิ ่ ง แวดล ้ อ มมา
ใช้ ในกระบวนการผลิ ต ธนบัตร เพื่อ
เป็นแบบอย่างขององค์กรที่ยั่งยืน และ
รับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน
สากล รวมถึ ง เสริ ม สร้ า งจิ ตส ำ � นึ ก
รักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการดำ�เนินการ
ภายใต้มาตรฐานสากลระบบจัดการ
สิง่ แวดล้อม ISO 14001 อย่างต่อเนือ่ ง
ในทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการผลิต
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การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ก

า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ เป็นหัวใจของ
การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ธปท.
มีการดำ�เนินการใน 3 ส่วนที่สำ�คัญ
คือ 1) การจัดการพลังงานด้วยการ
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด การ
พลังงานอย่างต่อเนื่อง 2) การจัดการ
น้ำ�และกระดาษ 3) การจัดการของเสีย
ผ่ า นโครงการจั ด การขยะยั่ ง ยื น
(Sustainable Waste Management)
โดยใช้แนวคิด 3 Rs คือ Reduce ลด
ขยะตั้งแต่ต้นทาง Reuse นำ�กลับมาใช้
ซ้ำ� และ Recycle นำ�ไปแปรรูป

1) การจััดการพลัังงาน
การจััดการพลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จะช่่วยลดผลกระทบจากการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate Change) โดย ธปท. ตระหนัักและ
ปรัับปรุุงระบบการจััดการพลัังงานอย่่างต่่อเนื่่�องมาตั้้�งแต่่ปีี 2538 จนถึึง
ปััจจุบัุ นั มีีการประกาศนโยบายด้้านพลัังงานที่่�ชัดั เจน สนัับสนุนุ งบประมาณ
ในการปรัับปรุุงเครื่่อ� งจัักรอุุปกรณ์์สำำ�คัญ
ั ที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง โดยเฉพาะการ
ปรัับเปลี่่�ยนระบบปรัับอากาศที่่�มีีสัดั ส่่วนของการใช้้พลังั งานสููงสุุด การเลืือก
ใช้้หลอดไฟ LED ที่่�ใช้้พลังั งานไฟฟ้้าเพีียง 1 ใน 3 ของหลอดไฟธรรมดา และให้้
ความสว่่างมากกว่่าถึึง 1.5 - 2 เท่่า การหาพลัังงานทางเลืือกที่่�เป็็นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อม เช่่น การใช้้พลังั งานจากแสงอาทิิตย์์ (Solar Cell) ตั้้�งแต่่ปีี 2557
ส่่งผลให้้มีีการลดการใช้้พลัังงานอย่่างมีีนััยสำำ�คััญดัังนี้้�
งานที่ดำ�เนินการ

ตั้งแต่ปี

ผลประหยัดพลังงาน

เปลี่่�ยนเครื่่�องทำำ�น้ำำ��เย็็นอาคาร 5 และะติิดตั้้�ง
Solar Cell อาคาร 7 (20 kW)
เปลี่ยนหลอด LED ชั้น P1 - P4 อาคาร 1
เปลี่ยนหลอด LED ชั้น 1 - 5 อาคาร 1 และติดตั้ง
Solar Cell อาคาร 2 (30 kW)
ติดตั้ง Solar Cell อาคาร 1 (100 kW)
บริหารจัดการการใช้เครื่องทำ�น้ำ�เย็น อาคาร 1
ติดตั้ง Solar Cell อาคารศูนย์การเรียนรู้
(100 kW) และหลังคาที่จอดรถ (30 kW)
เปลี่ยนเครื่องทำ�น้ำ�เย็นอาคารศูนย์การเรียนรู้
รวมทั้งพนักงานร่วมใจประหยัดพลังงาน

2557

465,282

2558
2559

68,500
581,525

2560
2561
2562

142,500
172,085
971,285

(kWh / ปี)

มาตรการประหยัดพลังงาน

รวมทั้้� ง มีีการผลัั ก ดัั น และสร้้ า งการมีีส่่ ว นร่่ ว มของพนัั ก งาน ธปท.
(People Involvement) ให้้เกิิดจิิตสำำ�นึึกใช้้พลัังงานอย่่างคุ้้�มค่่าและดููแล
รัักษาสิ่่�งแวดล้้อม โดยกำำ�หนดเป้้าหมายในการลดการใช้้พลัังงานให้้เหลืือ
การใช้้พลังั งานต่่อพื้้�นที่่�ในช่่วงเวลา 3 ปีี (2561 - 2563) ที่่� 9.70, 9.60 และ
9.50 kWh / sq.m ตามลำำ�ดัับ ผลจากความร่่วมมืือและการผลัักดัันอย่่าง
ต่่อเนื่่�อ งทั้้� ง จากการประชาสัั มพัั นธ์์ จัั ดกิิ จ กรรม ส่่ ง ผลให้้ ธปท. บรรลุุ
เป้้าหมายในการลดการใช้้พลัังงานเร็็วกว่่ากำำ�หนด โดยมีีการใช้้พลัังงาน
ต่่อพื้้�นที่่� 9.24 kWh / sq.m ในปีี 2562
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นอกจากนี้้� ธปท. ยัั ง ได้้ รัั บ ใบรัั บ รองระบบการจัั ด การพลัั ง งาน ISO
50001 จากสถาบัันรัับรองมาตรฐานไอเอสโอ ตั้้�งแต่่ปีี 2561 เป็็นต้้นมา
สะท้้อนการพััฒนาศัักยภาพในการบริิหารจััดการพลัังงาน จากการใช้้
พลัังงานด้้วยความเข้้าใจ และสามารถวิิเคราะห์์หาแนวทางการใช้้พลัังงาน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
2) การจััดการน้ำำ��และกระดาษ
การจััดการน้ำำ�� เป็็นหนึ่่�งในมาตรการที่่� ธปท. คำำ�นึึงถึึงในมิิติิของการใช้้
ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า เช่่น เลืือกใช้้วััสดุุอุุปกรณ์์ที่่�ประหยััดน้ำำ��ด้้วยการ
ใช้้ Sensor เปิิด - ปิิดน้ำำ��อััตโนมััติิ ลดการใช้้น้ำำ��ของโถสุุขภััณฑ์์ตามความ
จำำ�เป็็น นำำ�น้ำำ��ทิ้้�งจากระบบปรัับอากาศมาใช้้ซ้ำำ��กัับงานภาคสนาม ตลอด
จนรณรงค์์สร้า้ งจิิตสำ�นึ
ำ กึ การประหยััดพลัังงานน้ำำ�� ให้้กับพนั
ั กั งาน ซึ่่ง� ได้้รับั
ความร่่วมมืืออย่่างต่่อเนื่่�อง
รวมถึึงการลดปริิมาณการใช้้กระดาษ ผ่่านมาตรการในกระบวนการ
ทำำ�งานต่่าง ๆ เช่่น การใช้้กระดาษสองหน้้า การประชุุมในรููปแบบ Paperless
การสื่่�อสารทางอีีเมล์์ การให้้ความเห็็นชอบ / อนุุมััติิการจััดซื้้�อจััดจ้้างผ่่าน
ระบบ Automate ซึ่่�งได้้รัับความร่่วมมืือจากพนัักงานอย่่างดีี ส่่งผลต่่อ
การลดการใช้้กระดาษที่่�มีีนััยสำำ�คััญในปีี 2562
ปี

ปริมาณการใช้กระดาษ

ปริมาณเทียบกับปีก่อนหน้า

2559
2560
2561
2562

18,353
17,760
17,317
13,349

3.23
2.49
22.91

(รีม)

(ร้อยละ)

ปริมาณการใช้กระดาษปี 2559 - 2562 (สำ�นักงานใหญ่)

3) การจััดการของเสีีย
ธปท. ตระหนัักถึึงปััญหาการจััดการของเสีีย ซึ่่�งมีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�นทุุกปีี
จึึงได้้ริเิ ริ่่ม� โครงการต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้เกิิดการจััดการขยะแบบยั่่�งยืืน (Sustainable
Waste Management) อย่่างเป็็นรููปธรรม ตั้้�งแต่่ปีี 2558 ถึึงปััจจุบัุ นั โดยใช้้
แนวคิิด 3 Rs คืือ Reduce การลดขยะตั้้�งแต่่ต้้นทาง Reuse การนำำ�กลัับมา
ใช้้ซ้ำำ�� และ Recycle การนำำ�ไปแปรรููป ประกอบด้้วย
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Reduce

การลดขยะตั้้�งแต่่ต้น้ ทาง ได้้แก่่ โครงการสั่่�งอาหารให้้พอดีีทานไม่่เหลืือทิ้้�ง
เป็็นการรณรงค์์การลด (Reduce) ปริิมาณเศษอาหารจากต้้นทาง และให้้
มีีการแยกเศษอาหารด้้วยตนเอง เพื่่อ� สร้้างความตระหนัักรู้้� และปลููกจิิตสำ�นึ
ำ กึ
ในการใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า
Reuse
การนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ�� ผ่่านการจััดกิิจกรรมของใช้้มืือสอง เพื่่�อส่่งเสริิม
การนำำ�ของที่่�ไม่่ใช้้แล้้วกลัับมาใช้้ ใหม่่ (Reuse) และบริิจาคเงิินที่่�ได้้จากการ
ขายของใช้้มือื สองให้้กับส
ั าธารณประโยชน์์ รวมทั้้�งการนำำ�ครุุภัณ
ั ฑ์์ที่่มีีสภ
� าพดีี
กลัับมาใช้้ ใหม่่
Recycle
การนำำ�ไปแปรรููป ผ่่านโครงการธนาคารขยะ ด้้วยความร่่วมมืือของพนัักงาน
ในการแยกขยะ เช่่น ขวดน้ำำ�พ
� ลาสติิก กระดาษ เป็็นต้้น มารวมไว้้เป็็นธนาคาร
ขยะเพื่่อ� ส่่งต่่อให้้กับผู้้�
ั ประกอบการนำำ�ไปแปรรููปต่่อไป รวมถึึงการประกาศขอ
ความร่่วมมืือลดการใช้้ถุงุ พลาสติิก พร้้อมกัับการกำำ�จััดพลาสติิกด้้วยการ
ประสานความร่่วมมืือกัับมููลนิิธิิสถาบัันพััฒนาพลัังงานทดแทนแห่่งเอเชีีย
แปซิิฟิกิ นำำ�พลาสติิกด้้อยค่่ากลัับไปหลอมเป็็นน้ำำ�มั
� นั ไพโรไลซิิส (Pyrolysis)
เพื่่อ� บริิจาคให้้กับวั
ั ดั และชุุมชนที่่�ขาดแคลน รวมทั้้�ง โครงการผลิิตปุ๋๋ย� อิินทรีีย์์
และน้ำำ�หมั
� กั ชีีวภาพจากเศษอาหารและเศษกิ่่�งไม้้ ใบไม้้ เพื่่อ� นำำ�ไปใช้้ ในงานสวน
และงานทำำ�ความสะอาด
การบริิหารจััดการของเสีียอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ส่่งผลให้้ปริิมาณขยะ
ของ ธปท. ที่่�นำำ�ส่่งกรุุงเทพมหานคร (กทม.) ลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญจาก
400 ลููกบาศก์์เมตรต่่อเดืือน เหลืือ 260 ลููกบาศก์์เมตรต่่อเดืือน

ปริมาณขยะส่ง กทม. ปี 2562
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การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint)
ธปท. ให้้ความสำำ�คััญในการดำำ�เนิินโครงการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ขององค์์กร โดย ธปท. สำำ�นัักงานใหญ่่ได้้เข้้าร่่วมกัับองค์์การบริิหารจััดการ
ก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) เพื่่�อเข้้ารัับประเมิินปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก
ที่่�ปล่่อยจากกิิจกรรมทั้้�งหมดของ ธปท. เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การสนัับสนุุนคาร์์บอน
เครดิิตของชุุมชนและองค์์กรที่่�นำำ�ของเสีีย ของเหลืือทิ้้�ง นำำ�มาใช้้ประโยชน์์ ซึ่่ง� ธปท.
สามารถชดเชยปริิมาณคาร์์บอนเครดิิตเพื่่อ� ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเพิ่่ม�
จากที่่�ลดได้้เองแบบทั้้�งหมดให้้เป็็นศููนย์์ (Carbon Neutral) ได้้รัับการรัับรอง
เมื่่�อ 19 กัันยายน 2560 และในปีี 2562 ได้้เข้้าร่่วมโครงการ T-VER (Thailand
Voluntary Emission Reduction) เพื่่�อเข้้ารัับการประเมิินการลดปริิมาณ
ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดจากการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพระบบปรัับอากาศ และได้้รับั
การขึ้้�นทะเบีียนเป็็นผู้้�สร้้างคาร์์บอนเครดิิตขององค์์กร

Carbon Neutral Certificate

ทั้้�งนี้้� การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพระบบปรัับอากาศในปีี 2562 ส่่งผลให้้ ธปท.
สามารถลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกได้้กว่่า 1,300 ตัันคาร์์บอน เป็็นแบบอย่่าง
ในการลดก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิของประเทศไทย

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกสะสม ปี 2557 - 2562

ธ

ปท. ได้ ร ั บ การรั บ รองจาก
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ก๊ า ซเรื อ นกระจก (องค์ ก ารมหาชน)
โดยลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
เพิ่มจากที่ ล ดได้ เ องแบบทั้ ง หมดเป็ น
ศูนย์ (Carbon Neutral) และได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สร้างคาร์บอนเครดิต
ขององค์กร
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การสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับพนักงาน

ธ

ปท. ให้ความสำ�คัญกับการ
สร้ า งความตระหนั ก รู้ ด้ า น
การรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มกั บพ นั ก งาน
โดยจัดกิจกรรมผ่านโครงการต่าง ๆ
รวมถึ ง จั ด ตั้ ง คณะทำ � งานด้ า นการ
จัดการพลังงานเพื่อกำ�หนดนโยบาย
ประหยัดพลังงาน

ธปท. ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการสร้้างความตระหนัักรู้้�ด้้านการรัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม
กัับพนัักงาน โดยได้้มีีการจััดกิิจกรรมผ่่านโครงการ BOT Go Green เพื่่�อ
กระตุ้้�นการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานในการประหยััดพลัังงานและการอนุุรัักษ์์
สิ่่�งแวดล้้อม ในด้้านการจััดการพลัังงาน มีีการจััดตั้้�งคณะทำำ�งานด้้านการจััดการ
พลัังงานในทุุกพื้้�นที่่�อาคาร เพื่่�อกำำ�หนดนโยบายประหยััดพลัังงานให้้เหมาะสม
และพนััก งานนำำ� ไปปฏิิ บัั ติิไ ด้้ จริิ ง รวมถึึ ง การสร้้ า งความตระหนัั ก รู้้�ในด้้ าน
การจััดการน้ำำ��และกระดาษ และการจััดการของเสีีย
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E

ด้านการสร้างความเป็นอยูท่ ด่ี แี ละยัง่ ยืนให้แก่พนักงาน
(Employee)

พนัักงานเป็็นทรััพย์สิ์ นิ ที่่�มีีค่า่ สููงสุุดขององค์์กร เป็็นกลไกหลัักในการนำำ�พาองค์์กรให้้สามารถบรรลุุพันั ธกิิจ
ธปท. ให้้ความสำำ�คััญกัับการดููแลพนัักงานบนพื้้�นฐานของการใช้้ชีีวิิตที่่�สมดุุลทุุกด้้าน ด้้วยการจััดเตรีียม
สภาพแวดล้้อมที่่�จะช่่วยส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีี “ความสุุขในการทำำ�งาน” มีี “คุุณภาพชีีวิิตและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี”
รวมถึึงได้้รับั “การพััฒนา” เสริิมสร้้างความรู้้� ความสามารถ ให้้มีีความพร้้อมในการสร้้างสรรค์์และปลดปล่่อย
ศัักยภาพ นำำ�พาองค์์กรให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน

การดูแลพนักงาน
ธปท. ยึึ ด หลัั ก ดูู แ ลและใส่่ ใ จพนัั ก งานที่่� ค รบวงจร เพื่่� อ ให้้ พนัั ก งานมีี
คุุณภาพชีีวิิตที่่�สมดุุล สามารถทุ่่�มเทการทำำ�งานให้้กัับองค์์กรอย่่างเต็็มกำำ�ลััง
1) ระบบการทำำ�งานที่่�ยืืดหยุ่่�น
ธปท. เชื่่�อว่่าการให้้อิิสระให้้พนัักงานจััดการเวลาได้้ตามความเหมาะสม
จะทำำ�ให้้พนัักงานทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จึึงได้้กำำ�หนดนโยบาย
เข้้างาน - เลิิกงานที่่�ยืืดหยุ่่�น โดยให้้พนัักงานสามารถเลืือกเวลาเข้้าทำำ�งาน
ตั้้�งแต่่เวลา 7.30 น. ถึึง 10.00 น. รวมทั้้�งสามารถทำำ�งานที่่�บ้้านหรืือ
สถานที่่�อื่่�น ๆ ตามที่่�ตกลงไว้้ ได้้
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ธ

ปท. ให้ความสำ�คัญกับการ
ดู แ ล เอาใจใส่ และพั ฒ นา
เพื่อให้พนักงานมี “ความรู้และทักษะ”
มี “ความสุ ข ในการทำ � งาน” และมี
“คุณภาพชีวิตที่ดี” เพื่อสร้างบุคลากร
ที่มคี ณ
ุ ค่า นำ�พา ธปท. ในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มให้
เติบโตอย่างยั่งยืนผ่านกลไกต่าง ๆ ทั้ง
ระบบการทำ�งานที่ยืดหยุ่น และการจัด
สวัสดิการในด้านต่าง ๆ ที่ส่งเสริมทั้ง
สุ ขภาพกายใจ การพัฒนาที่มุ่งเน้น
การให้ความรู้ผ่านการอบรม ให้ทุน
การศึกษา เตรียมความพร้อมพนักงาน
กลุ่มศักยภาพ และส่งเสริมวัฒนธรรม
แลกเปลยี่ นเรียนรูภ้ ายในองค์กร รวมถึง
ส่งเสริมการสื่อสารและรับฟัง เพื่อการ
พั ฒ นาและเพื่อสร้ า งการมีส่ ว นร่ ว ม
ของพนักงาน

2) การดููแลด้้านสวััสดิิการต่่าง ๆ
เพื่่�อให้้พนัักงานได้้รัับการดููแลสุุขภาพครอบคลุุมทั้้�งร่่างกายและจิิตใจ
ธปท. ได้้จััดสวััสดิิการเพื่่�อการดููแลสุุขภาพกายใจ โดยพนัักงานสามารถ
เบิิกค่่ารัักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลที่่�เข้้ารัับการรัักษา รวมถึึงเข้้ารัับ
การตรวจรัักษาเบื้้�องต้้นจากสถานพยาบาลภายใน ธปท. เอง นอกจากนี้้�
มีีแนวทางการดููแลพนัักงานเชิิงรุุก มุ่่�งเน้้นการป้้องกัันโรคและส่่งเสริิมสุุขภาพ
แก่่พนัักงาน ประกอบด้้วย
- การป้้องกัันโรค โดยจััดให้้พนัักงานได้้รัับการตรวจสุุขภาพเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี รวมถึึงการป้้องกัันโรคเชิิงรุุก เช่่น การฉีีดวััคซีีน
- การส่่งเสริิมสุุขภาพกายใจ ผ่่านโครงการแคมป์์สุุขภาพ ให้้พนัักงาน
ได้้รัับความรู้้� และร่่วมกิิจกรรมเพื่่�อปรัับวิิถีีชีีวิิตให้้เอื้้�อต่่อการมีีสุุขภาพกาย
ที่่�ดีี รวมถึึงการส่่งเสริิมสุุขภาพใจผ่่านการจััดบรรยายธรรมะ และโครงการ
ฝึึกอบรมปฏิิบััติิธรรม
- การออกกำำ�ลัังกาย จััดให้้มีีห้้องฟิิตเนสพร้้อมอุุปกรณ์์และเจ้้าหน้้าที่่�ให้้
คำำ�แนะนำำ� รวมทั้้�งส่่งเสริิมให้้มีีชมรมที่่�สนับสนุ
ั นุ ด้้านกีีฬาและการออกกำำ�ลังั กาย
ซึ่่�งการเข้้าร่่วมชมรมเป็็นการส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีการปฏิิสััมพัันธ์์ เพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการสื่่�อสารระหว่่างกัันอีีกด้้วย
- การรัับฟัังและให้้คำำ�ปรึึกษาต่่าง ๆ โดยจััดจ้้างบริิษัทั ที่่�มีีความเชี่่ย� วชาญ
มีีนัักจิิตวิิทยาและจิิตแพทย์์ พร้้อมให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่พนัักงานและครอบครััว
ตลอด 24 ชั่่ว� โมง และส่่งเสริิมให้้มีีการจััดบรรยาย ให้้คำำ�ปรึึกษาและจััด Group
Coaching เป็็นเครื่่�องมืือในการดููแลพนัักงาน
- การส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิต มีีศููนย์์รัับเลี้้�ยงบุุตรพนัักงานก่่อนวััยเรีียน
เพื่่อ� ช่่วยแบ่่งเบาภาระและลดความกัังวลใจด้้านครอบครััว โดยจััดจ้้างบริิษัทั
ที่่�มีีคุุณภาพและมีีมาตรฐานสููงเข้้าบริิหารจััดการ
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การพัฒนาพนักงาน
เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความรู้้�ลึึก รู้้�รอบ และมีีวิิสััยทััศน์์ที่่�กว้้างไกล ธปท. จึึง
เปิิดโอกาสให้้พนัักงานได้้รัับการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องและทั่่�วถึึง เพื่่�อเป้้าหมาย
การสร้้างพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพ เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนองค์์กร
ตลอดจนเตรีียมความพร้้อมพนัักงานสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่ รวมทั้้�งส่่งเสริิม
วััฒนธรรมการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� และการพััฒนาตนเอง
1) การพััฒนาองค์์ความรู้้�และประสบการณ์์
เพื่่�อให้้สามารถตอบสนองและเท่่าทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงที่่�รวดเร็็วในโลก
ยุุคปััจจุบัุ นั ธปท. จึึงเปิิดโอกาสให้้พนักั งานทุุกระดัับได้้รับั การอบรมหลัักสููตร
ต่่าง ๆ อย่่างทั่่�วถึึง เพื่่�อให้้มีีความรู้้�และทัักษะที่่�หลากหลายและจำำ�เป็็นต่่อ
การปฏิิบััติิงาน รวมทั้้�งให้้ทุุนการศึึกษาแก่่พนัักงานตามแผนการพััฒนา
พนัักงานรายบุุคคล เพื่่�อเติิมเต็็มศัักยภาพและความรู้้�ความสามารถของ
พนัักงานที่่�จะเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญแก่่ ธปท. ในอนาคต
อีีกทั้้�งยัังเปิิดโอกาสให้้ทั้้�งบุุคคลภายนอกและพนัักงานสมััครสอบแข่่งขััน
เพื่่�อรัับทุุนไปศึึกษาต่่อทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศตั้้�งแต่่ระดัับปริิญญาตรีี
จนถึึงปริิญญาเอก รวมถึึงการให้้ทุุนภายในประเทศแก่่นิิสิิตนัักศึึกษาใน
รั้้�วมหาวิิทยาลััยที่่�มีีผลการเรีียนดีี มีีคุุณธรรม แต่่ขาดแคลนทุุนทรััพย์์ เพื่่�อ
สร้้างบุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพให้้แก่่สัังคมและประเทศ

ทุุนการศึึกษา

34 | รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562
นอกจากการพััฒนาองค์์ความรู้้�แล้้ว การเรีียนรู้้�จากการทำำ�งานก็็สำำ�คััญ
ไม่่ยิ่่�งหย่่อนไปกว่่ากััน ธปท. เปิิดโอกาสให้้พนัักงานได้้ทำำ�งานในรููปแบบ
SQUAD เพื่่�อให้้เกิิดความร่่วมมืือระหว่่าง สาย / ฝ่่าย / ทีีมต่่าง ๆ ส่่งเสริิม
ให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ระหว่่างพนัักงานกลุ่่�มต่่าง ๆ ผ่่านการทำำ�งานใน
รููปแบบโครงการที่่�ต้้องประสานจุุดแข็็งจากพนัักงาน ทีีม / ฝ่่าย / สายต่่าง ๆ
เข้้าด้้วยกััน
รวมถึึงเปิิดโอกาสให้้พนัักงานได้้หมุุนเวีียนงานภายในองค์์กร (Mobility)
และปฏิิ บัั ติิ ง านที่่� อ งค์์ ก รภายนอกตาม Passion ของพนัั ก งานเอง ซึ่่� ง
ประสบการณ์์ทำำ�งานที่่�พนัักงานได้้รัับทั้้�งจากการหมุุนเวีียนภายในองค์์กร
และปฏิิบััติิงานภายนอก สามารถนำำ�มาปรัับใช้้ ต่่อยอด และพััฒนางาน และ
องค์์กร ธปท. ให้้เติิบโตอย่่างมั่่�นคง สู่่�องค์์กรที่่�มีีความเข้้มแข็็งและเต็็มไป
ด้้วยศัักยภาพ ซึ่่�งนอกจากพนัักงานจะได้้รัับประสบการณ์์แล้้ว ยัังเป็็นการ
สร้้างเครืือข่่ายและความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างกัันภายในองค์์กรและระหว่่าง
องค์์กรอีีกด้้วย
2) การเตรีียมผู้้�นำำ�ศัักยภาพสููงรุ่่�นใหม่่
ธปท. ให้้ความสำำ�คััญกัับการเตรีียมผู้้�นำำ�ศัักยภาพสููงรุ่่�นใหม่่ที่่�จะก้้าวสู่่�
การเป็็นผู้้�นำำ�ของ ธปท. ในอนาคต ให้้มีีภาวะผู้้�นำำ�ที่่�เข้้มแข็็ง สามารถสร้้าง
และนำำ�การเปลี่่�ยนแปลง พร้้อมเผชิิญความท้้าทายใหม่่ ๆ โดยวางกรอบ
การพัั ฒ นาที่่� ชัั ด เจน และมีีรูู ป แบบการพัั ฒ นาที่่� ห ลากหลาย พนัั ก งาน
สามารถจััดทำำ�แผนพััฒนา (Personal Development Plan) ได้้ตามความ
สนใจ
3) วััฒนธรรมการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
ธปท. ส่่งเสริิมวััฒนธรรมการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� โดยจััดให้้มีีการนำำ�เสนอ
ข้้อมููลข่่าวสารใหม่่ ๆ ของฝ่่ายงานต่่าง ๆ รวมทั้้�งจััดเก็็บองค์์ความรู้้�อย่่างเป็็น
ระบบเพื่่�อให้้ผู้้�สนใจจััดสรรเวลาเข้้าฟัังได้้อย่่างเหมาะสม รวมทั้้�งสนัับสนุุน
การแบ่่งปัันเรื่่�องราวเพื่่�อสร้้างแรงบัันดาลใจจากบุุคคลหลากหลายอาชีีพ
ผ่่านกิิจกรรม Knowledge Sharing อย่่างต่่อเนื่่�อง ไม่่ว่่าจะเป็็นรููปแบบ
Brown Bag Talk จากวิิทยากรภายใน หรืือ Inspirational Talk จากวิิทยากร
หรืือบุุคคลที่่�มีีชื่่�อเสีียงภายนอก
4) โครงการ POWER UP BOT

เป็็นโครงการในรููปแบบ “Bottom Up” ด้้วยการเปิิดพื้้�นที่่�ให้้พนัักงาน
ทุุกระดัับได้้เสนอความคิิดใหม่่ ๆ ที่่�สร้้างสรรค์์ และเสริิมสร้้างพลัังในการ
ทำำ�ประโยชน์์ ให้้กัับ ธปท. อย่่างอิิสระและเปิิดกว้้าง สนัับสนุุนให้้พนัักงาน
ลงมืือปฏิิบัติั ิ กล้้าคิิด กล้้าลงมืือทำำ� ไม่่กลััวความล้้มเหลว “Fail Fast, Move
Forward” เพื่่�อให้้เกิิดผลสำำ�เร็็จที่่�เป็็นรููปธรรม โดยมีีผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�
พร้้อมสนัับสนุนุ ผลัักดััน และร่่วมกิิจกรรมโครงการตั้้�งแต่่เริ่่ม� ต้้นจนแล้้วเสร็็จ
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ไม่่ว่่าจะเป็็นการปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งาน การสร้้างสรรค์์นวััตกรรม
ใหม่่หรือื การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตความเป็็นอยู่่� (Wellness) ทำำ�ให้้พนักั งาน
ได้้แสดงศัักยภาพ ร่่วมจุุดประกายความคิิด และรู้้�สึึกถึึงคุุณค่่าและความ
ภาคภููมิิใจที่่�ได้้มีีส่่วนร่่วมในการบริิหารองค์์กร
5) ความเป็็นอิิสระในทางเลืือกของตนเอง (Employee’s Voice and
Choice)
ปีี 2562 เป็็นปีีแรกที่่� ธปท. เปิิดโอกาสให้้พนักั งานมีีอิิสระในทางเลืือกของตน
(Voice & Choice) ทั้้�งด้้านการพััฒนาและความก้้าวหน้้าทางอาชีีพ โดย
ในด้้านการพััฒนา พนัักงานสามารถสมััครเข้้าอบรมหลัักสููตรกลางตาม
ศัักยภาพและความสนใจของตนเอง และในด้้านการส่่งเสริิมความก้้าวหน้้า
ทางอาชีีพ ธปท. เปิิดโอกาสให้้พนัักงานที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมสามารถ
สมััครเข้้าสู่่�กระบวนการคััดเลืือกในตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการ ทำำ�ให้้พนัักงาน
สามารถเลืือกและกำำ�หนดเส้้นทางอาชีีพตามศัักยภาพและความสนใจของ
ตนเอง โดยเชื่่อ� ว่่ากลไกเหล่่านี้้จ� ะสนัับสนุนุ ให้้พนักั งานมีีพลัังและความมุ่่�งมั่่�น
ในการสร้้างสรรค์์ผลงานที่่�มีีคุุณภาพอย่่างยั่่�งยืืน

การสื่อสาร
การสื่่�อสารมีีความสำำ�คัญ
ั ยิ่่�งต่่อการบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคลภายใน
องค์์ ก ร การสื่่� อ สารเป็็ น เครื่่� อ งมืื อ ช่่ ว ยสร้้ า งความเข้้ า ใจระหว่่ า งองค์์ ก ร
กัั บพนัั ก งาน ธปท. สนัั บสนุุ น แนวคิิ ด การสื่่� อ สารในรูู ป แบบ Two - way
Communication ที่่�เปิิดโอกาสให้้พนัักงานได้้มีีโอกาสสื่่�อสารส่่งผ่่านแนว
ความคิิดสู่่�องค์์กร เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การสร้้างความเข้้าใจร่่วมกััน รวมถึึงการริิเริ่่�ม
เปลี่่�ยนแปลง ปรัับปรุุง แนวทางการดำำ�เนิินงานจากเสีียงสะท้้อนของพนัักงาน
อัันจะนำำ�ไปสู่่�ความร่่วมมืือร่่วมใจในการดำำ�เนิินภารกิิจต่า่ ง ๆ ของพนัักงานอย่่าง
แท้้จริิง
ช่่องทางการสื่่�อสารผ่่าน Line@
ธปท. เปิิ ด ช่่ อ งทางการสื่่� อ สารให้้ พนัั ก งาน
สามารถสอบถาม ปรึึกษา ร้้ อ งเรีี ย น ผ่่ า น
“LINE@ บ้้านเลขที่่� 273” รวมทั้้�งใช้้ช่่องทางนี้้�ใน
การประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสาร นโยบาย และข้้อมููล
ต่่าง ๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์และจำำ�เป็็น เพื่่�อการเข้้าถึึง
ข้้อมููลต่่าง ๆ ได้้อย่่างรวดเร็็ว ฉัับไว ทัันต่่อเหตุุการณ์์
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นอกจากนี้้� ธปท. ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการที่่�ปรึึกษาหารืือร่่วม (กปร.)
ประกอบด้้วยตััวแทนฝ่่ายบริิหารและตััวแทนฝ่่ายพนัักงาน ทำำ�งานในรููปแบบ
คณะกรรมการ โดยตััวแทนฝ่่ายพนัักงานสามารถส่่งผ่่านความคิิดเห็็น
อิิสระของพนัักงานให้้กัับตััวแทนฝ่่ายบริิหารที่่�ร่่วมรัับฟััง ร่่วมกัันพิิจารณา
แนวทางที่่�เหมาะสม หรืือรัับนำำ�แนวทางสู่่�การพิิจารณาในระดัับองค์์กร เพื่่�อ
การสร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่หรืือแก้้ ไขปััญหาผ่่านการสื่่�อสารร่่วมกััน

จริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน

ธ

ปท. กำ �ห นดค ่ า นิ ย มร ่ ว ม
“ยื น ตรง มองไกล ยื ่ น มื อ
ติ ด ดิ น ” เพื ่ อ ปลู ก ฝั ง คุ ณ ลั ก ษณะ
เฉพาะ รวมถึงกำ�หนดแนวจริยธรรม
และจรรยาบรรณ เพื ่ อ ให้พนั ก งาน
ยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต ามโดยเคร่ ง ครั ด
อั น เป็ น การบ่มเพาะ ก่ อ ร่ า ง สร้ า ง
บุ ค ลากรขององค์ ก รที่ เ หมาะสมต่ อ
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ภายใต้ ภ ารกิ จ ใน
ฐานะธนาคารกลางของประเทศ

ธปท. มีีหน้้าที่่�ดำำ�เนิินภารกิิจให้้ธำำ�รงไว้้ซึ่่�งความเป็็นกลาง ความเที่่�ยงธรรม
ความเป็็นอิิสระ และความน่่าเชื่่อ� ถืือ จึึงได้้กำำ�หนดค่่านิิยมร่่วม “ยืืนตรง มองไกล
ยื่่�นมืือ ติิดดิิน” เพื่่�อปลููกฝัังสร้้างเป็็นดีีเอ็็นเอ ของพนัักงาน ธปท. ในการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ในฐานะธนาคารกลางของประเทศ อย่่างสะท้้อนการเป็็นองค์์กรที่่�มีีหลักั การ
ทำำ�ในสิ่่�งที่่�ควรทำำ� ไม่่ทำำ�ในสิ่่�งที่่�ไม่่ควรทำำ� มองอนาคตในระยะยาว ทำำ�งานร่่วมกัับ
ผู้้�อื่่�นได้้ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร และเข้้าถึึงง่่าย อัันจะนำำ�ไปสู่่�การบรรลุุ
วิิสััยทััศน์์การสร้้างความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีอย่่างยั่่�งยืืนของคนไทย
นอกจากนี้้� ธปท. ได้้กำำ�หนดข้้อประพฤติิปฏิิบััติิของพนัักงานไว้้ ในประมวล
จริิยธรรมและจรรยาบรรณ (Code of Conduct & Ethics) และระเบีียบว่่าด้้วย
เรื่่อ� งวิินัยั ฯ โดยมีีกลไกและระบบการบัังคัับใช้้ ตลอดจนบทลงโทษ ไว้้ ให้้้�พนักั งาน
ยึึดถืือเป็็นแนวทางประพฤติิปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด
การป้้องกัันการแสวงประโยชน์์ภายหลัังพ้้นจากตำำ�แหน่่ง
เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันการแสวงหาประโยชน์์จากข้้อมููลที่่�เคยอยู่่�ในความ
ครอบครองหรืื อ ที่่� ไ ด้้ ล่่ ว งรู้้�ขณะดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง รวมทั้้� ง เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น การ
เปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารอัันเป็็นความลัับบางอย่่างที่่�ไม่่สมควรเปิิดเผย เช่่น
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล ข้้อมููลด้้านความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจ เป็็นต้้น ดัังนั้้�นเมื่่�อ
กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงพ้้นจากตำำ�แหน่่งไม่่ว่่าด้้วยเหตุุเกษีียณอายุุ
หรืือลาออกก็็ตาม ห้้ามมิิให้้เข้้าไปมีีส่่วนได้้เสีียในฐานะ กรรมการ ที่่�ปรึึกษา
ตััวแทน พนัักงาน ลููกจ้้าง ของธุุรกิิจสถาบัันการเงิินหรืือองค์์กรเอกชนที่่�อยู่่�
ภายใต้้การกำำ�กัับ ดููแล ควบคุุม หรืือตรวจสอบของ ธปท. ภายใน 2 ปีี นัับแต่่
วัันที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่ง (Cooling-off Period) ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป็็นการป้้องกััน
มิิให้้เกิิดการขััดกัันระหว่่างประโยชน์์ส่่วนบุุคคลกัับประโยชน์์ส่่วนรวม ตาม
หลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดในพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญ ว่่าด้้วยการ
ป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต พ.ศ. 2561 นอกจากนี้้� ธปท. ได้้กำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์การพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการแต่่งตั้้�งกรรมการ ผู้้�จััดการ
ผู้้�มีีอำำ�นาจในการจััดการ หรืือที่่�ปรึึกษาของสถาบัันการเงิิน เพื่่�อห้้ามอดีีต
พนัักงานของ ธปท. ระดัับผู้้�อำำ�นวยการขึ้้�นไปและผู้้�บริิหารในส่่วนงานที่่�
สามารถล่่วงรู้้�ข้้อมููลของกิิจการสถาบัันการเงิินซึ่่�งเกษีียณอายุุหรืือลาออก
ไปไม่่ครบ 1 ปีี ไปรัับตำำ�แหน่่งในสถาบัันการเงิิน ยกเว้้นกรรมการสถาบััน
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การเงิินของต่่างประเทศที่่�มีีสาขาในประเทศไทย เป็็นการเพิ่่�มขอบเขตการ
พิิจารณาเรื่่�องผลประโยชน์์ทัับซ้้อนให้้ครอบคลุุมตำำ�แหน่่งบริิหารของ ธปท.
มากขึ้้�น
นโยบายงดรัับของขวััญ
ธปท. กำำ �หนดนโยบายงดรัับข องขวััญจากบุุ คคลภายนอก (No Gift
Policy) รวมถึึง การให้้ระมััด ระวััง หลีีกเลี่่�ย งการกระทำำ � ใด ๆ ที่่� อ าจเป็็ น
ข้้ อ ครหา ทั้้� งโดยตนเองหรืือครอบครััว เว้้ นแต่่ ใ นโอกาส หรืื อ เทศกาล
อัันเป็็นประเพณีีนิิยม หรืือการให้้ตามหน้้าที่่�ธรรมจรรยา ซึ่่�งจะต้้องเป็็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ
การรายงานการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
เพื่่� อ ธำำ� รงไว้้ ซึ่่� ง ความโปร่่ ง ใส ตรวจสอบได้้ (Accountability and
Transparency) ธปท. จึึงกำำ�หนดนโยบายให้้พนักั งานยื่่�นรายงานการซื้้อ� ขาย
หลัักทรััพย์ที่่์ ก� ระทำำ�โดยตนเอง คู่่�สมรส บุุคคลที่่�อยู่่�ในอุุปการะของพนัักงาน
ตลอดจนผู้้�ที่่ถื� อื ครองหลัักทรััพย์แ์ ทนบุุคคลดัังกล่่าวด้้วย เว้้นแต่่การลงทุุน
ในกองทุุนรวม และกองทุุนรวมเพื่่อ� การเลี้้ย� งชีีพ ไม่่ต้อ้ งรายงาน ทั้้�งนี้้� หากพบ
ว่่ามีีการซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์เ์ ดีียวกัันในระยะเวลาซื้้อ� ขายห่่างกัันไม่่เกิิน 1 เดืือน
หรืือเห็็นว่่าเป็็นการซื้้�อขายไม่่ปกติิ อัันอาจไม่่เป็็นธรรมต่่อบุุคคลภายนอก
หััวหน้้าส่่วนงานในฐานะผู้้�บัังคัับบััญชาจะส่่งเรื่่�องพร้้อมผลการตรวจสอบ
เพื่่�อให้้คณะกรรมการที่่�แต่่งตั้้�งตามระเบีียบพิิจารณาวิินิิจฉััย และพิิจารณา
ดำำ�เนิินการทางวิินัยั นอกจากนี้้� มีีข้้อห้้ามมิิให้้พนักั งานซื้้อ� หรืือรัับหลักั ทรััพย์์
โดยได้้สิิทธิิพิิเศษ ไม่่ว่่าจะเป็็นการได้้มาจากตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�การงานหรืือไม่่
การป้้องกัันการมีีส่่วนได้้เสีีย
ในการดำำ�เนิินภารกิิจธนาคารกลาง จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับความไว้้เนื้้�อเชื่่�อใจ
จากประชาชนในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อตรง เป็็นกลาง ยึึดประโยชน์์
ของส่่วนรวมเป็็นที่่�ตั้้�ง แต่่ในขณะเดีียวกัันการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของพนัักงาน
ดัังกล่่าว อาจเกิิดการขััดกัันระหว่่างประโยชน์์ส่่วนตนและประโยชน์์ส่่วนรวม
ได้้ (Conflict of Interest) ดัังนั้้�น ธปท. จึึงได้้กำำ�หนดข้้อบัังคัับว่่าด้้วยการ
ป้้องกัันการมีีส่่วนได้้เสีียในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ ผู้้�ว่่าการ พนัักงาน และ
ลููกจ้้าง เพื่่อ� ให้้การปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�ของพนัักงานเป็็นไปด้้วยความโปร่่งใสและเป็็น
ธรรมกัับบุุคคลภายนอก และป้้องกัันมิิให้้เกิิดความเคลืือบแคลงสงสััย เช่่น
การห้้ามดำำ�รงตำำ�แหน่่งหรืือรัับจ้้างในสถาบัันการเงิิน การห้้ามใช้้ข้้อมููลที่่�
ล่่วงรู้้�เนื่่�องจากการปฏิิบััติิตามอำำ�นาจหน้้าที่่�มาแสวงหาประโยชน์์ ให้้แก่่ตน
หรืือผู้้�อื่่�น ห้้ามมิิให้้พนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการออกนโยบายการกำำ�กัับ
สถาบัันการเงิินหรืือการตรวจสอบสถาบัันการเงิิน ซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
ตราสารที่่�ออกโดยสถาบัันการเงิินตามรายการที่่�กำำ�หนด หรืือการห้้าม
มิิให้้พนัักงานที่่�ปฏิิบััติิงานเกี่่�ยวข้้องกัับการประชุุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงิินซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ตราสารตามรายการที่่�กำำ�หนดในช่่วงระยะเวลา
7 วัันก่่อนการประชุุมคณะกรรมการนโยบายการเงิิน จนกว่่าจะได้้มีีการ
เปิิดเผยข้้อมููลการประชุุมต่่อสาธารณชน ตลอดจนกำำ�หนดให้้พนัักงาน
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หลีีกเลี่่�ยงการรัับเลี้้�ยงในลัักษณะที่่�เกิินกว่่าความสััมพัันธ์์ปกติิจากบุุคคล
อื่่�นที่่�มีีธุุรกิิจเกี่่�ยวข้้องกัับงานของ ธปท. และต้้องไม่่ปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยเอื้้�อ
ประโยชน์์เป็็นพิิเศษแก่่บุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง เป็็นต้้น
การรายงานเมื่่�อต้้องคดีี
ธปท. มีีฐานะเป็็นธนาคารกลาง พนัักงาน ธปท. จึึงต้้องมีีความน่่าเชื่่อ� ถืือ
โปร่่ง ใสและตรวจสอบได้้ ปราศจากความเคลืื อ บแคลงสงสัั ย ดัั ง นั้้� น จึึง
กำำ�หนดให้้พนัักงานที่่�ถููกกล่่าวหา หรืือถููกฟ้้องร้้องการกระทำำ�ความผิิด
อาญาอัันมิิใช่่ความผิิดที่่�กระทำำ�โดยประมาทหรืือความผิิดลหุุโทษ หรืือ
ถููกฟ้้องร้้องเป็็นจำำ�เลยในคดีีแพ่่งหรืือคดีีล้้มละลาย มีีหน้้าที่่�ต้้องรายงาน
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรต่่อผู้้�บัังคัับบััญชาตามลำำ�ดัับชั้้�น เพื่่�อให้้ ธปท. ทราบ
ถึึงสถานะของพนัักงาน รวมทั้้�งเพื่่�อประโยชน์์ ในการบริิหารงานบุุคคลให้้
เหมาะสมต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
การรัักษาความลัับ
ธปท. กำำ�หนดให้้พนัักงานต้้องรัักษาความลัับของ ธปท. หรืือต้้องไม่่
เปิิดเผยหรืือเผยแพร่่ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับบุุคคลอื่่�น รวมทั้้�งข้้อมููลที่่� ธปท.
กำำ�หนดให้้สงวนไว้้ ไม่่ให้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะ หรืือกิิจการอัันได้้ล่ว่ งรู้้�ในขณะ
เป็็นพนัักงาน หรืือข้้อมููลหรืือกิิจการที่่�ตนได้้ล่่วงรู้้�จากการติิดต่่อกัับบุุคคล
ภายนอกหรืือหน่่วยงานภายนอกในขณะเป็็นพนัักงาน เว้้นแต่่เป็็นการปฏิิบัติั ิ
ตามกฎหมายหรืือตามหน้้าที่่�

ธนาคารแห่งประเทศไทย | 39

S

ด้านสังคม
(So ial)

ค่่านิิยมร่่วมของ ธปท. ที่่�กำำ�หนดให้้พนัักงาน
ยึึดถืือเป็็นหลัักในการทำำ�งาน คืือ “ยืืนตรง มองไกล
ยื่่�นมืือ ติิดดิิน” สะท้้อนการดำำ�เนิินงานของ ธปท.
ในมิิติิของความยั่่�งยืืนด้้านสัังคม (Social) โดย
เฉพาะแนวทางการส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิินและ
เศรษฐกิิจ และการมีีส่่วนร่่วมสร้้างความรัับผิดิ ชอบ
ต่่อสัังคม ที่่�สะท้้อนการ “ยื่่�นมืือ” ของ ธปท. ต่่อ
สาธารณชน

การสร้างเสริมความรู้ ด้านการเงินและเศรษฐกิจ
(Finan ial & E onomi Litera y)

ธปท. กำำ�หนดแนวนโยบายและแผนงานเชิิงกลยุุทธ์์ ในการสร้้างเสริิมความรู้้�
ทางการเงิินและเศรษฐกิิจ (Financial & Economic Literacy) เพื่่อ� วััตถุปุ ระสงค์์
ในการสร้้างความเข้้าใจต่่อสาธารณชนถึึงเหตุุผลการดำำ�เนิินนโยบายการเงิิน
ของประเทศ และการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันทางการเงิินให้้กัับประชาชน ผ่่านโครงการ
ต่่าง ๆ
1) โครงการ Fin. ดีี We Can Do!!!
ทัักษะการบริิหารจััดการเงิิน เป็็นทัักษะชีีวิิตที่่�ประชาชนทุุกคนต้้องมีี
นอกเหนืือจากความรู้้� การบริิหารจััดการเงิินที่่�เหมาะสมสอดคล้้องกัับ
ช่่วงวััย จะช่่วยป้้องกัันปััญหาหนี้้ค� รััวเรืือน ซึ่่ง� เป็็นความท้้าทายของประเทศ
ในช่่วงที่่�ผ่่านมาจนถึึงปััจจุุบััน และเป็็นความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ต้้องสร้้าง
ภููมิิคุ้้�มกัันและทัักษะทางการเงิินที่่�ดีี เริ่่�มตั้้�งแต่่คนรุ่่�นใหม่่อายุุน้้อย เพื่่�อ
ป้้องกัันปััญหาของประเทศในระยะยาว ธปท. จึึงได้้ดำำ�เนิินงานโครงการ
เชิิงป้้องกััน ด้้วยการมุ่่�งเน้้นสร้้างทัักษะในการบริิหารจััดการเงิิน ปลููกฝััง
พฤติิกรรมทางการเงิินที่่�เหมาะสมให้้กับั คนรุ่่�นใหม่่ เริ่่ม� ต้้นจากกลุ่่�มนัักศึึกษา
อาชีีวศึึกษา เนื่่�องจากเป็็นกลุ่่�มพื้้�นฐานก่่อนเริ่่�มเข้้าสู่่�ตลาดแรงงานที่่�เป็็น
กำำ�ลัังสำำ�คััญในการสร้้างการเติิบโตของระบบเศรษฐกิิจของประเทศ
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ปท. ได้ดำ�เนินการโครงการ
เชิ ง ป้ อ งกั น ปั ญ หาระยะยาว
ด้ ว ยการมุ่ ง เน้ น สร้ า งทั ก ษะในการ
บริหารจัดการเงิน ปลูกฝังพฤติกรรม
ทางการเงิ น ที่ เ หมาะสมให้ กั บ กลุ่ ม
นั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา ซึ ่ ง เป็ น กลุ ่ ม
พื้นฐานก่ อ นเริ่ ม เข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน
ที่ เ ป็ น กำ � ลั ง สำ � คั ญ ในการสร้ า งการ
เติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ผ่านโครงการ Fin. ดี We Can Do!!!
ในรู ป แบบโครงการประกวดผลงาน
ส่ ง เสริ ม ความรู้ ท างการเงิ น ที่ เ ปิ ด
โอกาสให้ครูและนักศึกษาอาชีวศึกษา
คิดค้นและทดลองประยุกต์ ใช้ความรู้
ทางการเงิ น ในชี วิ ตจ ริ ง จนเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี

โครงการ Fin. ดีี We Can Do!!! เริ่่ม� โครงการนำำ�ร่อ่ งในปีี 2561 (Season 1)
ในรููปแบบโครงการประกวดผลงานส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิินที่่�เปิิดโอกาส
ให้้ครููและนัักศึึกษาอาชีีวศึึกษาทำำ�การคิิดค้้นและทดลองประยุุกต์์ ใช้้ความรู้้�
ทางการเงิินในชีีวิิตจริิง จนเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมในทางที่่�ดีี จััดทำำ�
เป็็นผลงานประกวด เพื่่�อช่่วยบ่่มเพาะในเกิิดนัักคิิด นัักปฏิิบััติิ ที่่�สามารถ
บริิหารจััดการเงิินในชีีวิิตได้้อย่่างเหมาะสม และมีีวิินัยั ทางการเงิินที่่�ดีี ตลอดจน
สร้้างผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง (Change Agent) ในการขัับเคลื่่�อนโครงการ
ถ่่ายทอดความรู้้�ทางการเงิินในสถานศึึกษาจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�นอย่่างยั่่�งยืืน
ในปีี 2562 ธปท. ร่่วมกัับสำำ�นักั งานคณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา (สอศ.)
ขยายผลโครงการ Fin. ดีี We Can Do!!! Season 2 ไปยัังสถาบัันอาชีีวศึึกษา
ทั่่�วประเทศ โดยมีี 116 สถาบัันอาชีีวศึึกษาเข้้าร่่วมโครงการ (โครงการใหม่่)
และเปิิดโอกาสให้้ 7 สถาบัันอาชีีวศึึกษาที่่�ผ่า่ นเข้้ารอบชิิงชนะเลิิศใน Season 1
ส่่งผลงานเข้้าร่่วมโครงการในระดัับสถานศึึกษาต้้นแบบ (ต่่อยอดผลงานเดิิม
เพื่่�อพััฒนาเป็็นแม่่ข่่ายในการส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิิน)
นอกจากนี้้� ใน Season 2 ธปท. ได้้สร้า้ งการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงาน ธปท.
โดยเปิิดรัับสมััคร BOT Volunteer เป็็นทีีมงานขัับเคลื่่�อนโครงการและเป็็น
พี่่�เลี้้ย� งแก่่ทีีมผู้้�เข้้าประกวด เป็็นการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรของ ธปท. ในการ
แบ่่งปัันสู่่�สัังคมอีีกด้้วย
เพื่่�อต่่อยอดโครงการสู่่�ความยั่่�งยืืน ธปท. ได้้บรรจุุโครงการเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของแผนยุุทธศาสตร์์ 3 ปีี ธปท. พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่่อ� ขยายผลโครงการใน
วงกว้้าง โดยกำำ�หนดเป้้าหมายบ่่มเพาะความรู้้�ทางการเงิินครอบคลุุมสถาบััน
อาชีีวศึึกษาเพิ่่�มปีีละ 120 แห่่ง รวมทั้้�งมีีแผนติิดตามและประเมิินผลการ
ดำำ�เนิินงานของสถาบัันอาชีีวศึึกษาที่่� ได้้รัับการคััดเลืือกเป็็นสถานศึึกษา
ต้้นแบบ เพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งอย่่างยั่่�งยืืนของการส่่งเสริิมความรู้้�ทาง
การเงิินในสัังคมอาชีีวศึึกษาต่่อไป
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ครงการ Fin. ดี Happy Life!!!
มุ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม ทั ก ษะทาง
การเงิ น ในกลุ่ ม วั ย เริ่มต้น ทำ�งาน ซึ่ง
เป็นแรงงานหลักในการขับเคลื่อนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เน้น
การดำ � เนิ น การเชิ ง ป้ อ งกั น เพื่อลด
ความเสี่ยงปัญหาหนี้สินในวัยทำ�งาน
และเตรียมความพร้อมทางการเงินใน
วัยเกษียณ การดำ�เนินโครงการผ่าน
รู ป แบบการสร้ า งวิ ท ยากรการเงิ น
ประจำ�หน่วยงาน หรือ Fin. Trainer
เพื่อไปทำ�หน้าที่ขยายผลสร้างทักษะ
ทางการเงินให้กบพ
ั นักงานในหน่วยงาน
ต่อ โดย ธปท. ทำ�หน้าที่พัฒนาคู่มือ
การสอน (Toolkits) ที่ปรับตามความ
เหมาะสมของหน่วยงาน รวมทั้งเป็น
ทปี่ รกึ ษาการดำ�เนินการและประเมินผล
ตลอดโครงการ

2) โครงการ Fin. ดีี Happy Life!!!
โครงการ Fin. ดีี Happy Life!!! เป็็นอีีกโครงการของ ธปท. ที่่�ตระหนัักถึึง
ความสำำ�คัญ
ั ในการส่่งเสริิมให้้คนไทยมีีทัักษะการบริิหารจััดการเงิินที่่�ดีี เพื่่อ�
ความเป็็นอยู่่�ที่่ดีี� อย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่ง� ประกอบด้้วย ความรู้้� ทััศนคติิ และพฤติิกรรม
ที่่�เหมาะสม ตามแต่่ละช่่วงวััย โดยโครงการนี้้�มุ่่�งเน้้นการส่่งเสริิมทัักษะทาง
การเงิินในกลุ่่�มวััยเริ่่�มต้้นทำำ�งานซึ่่�งเป็็นแรงงานหลัักในการขัับเคลื่่�อนการ
เติิบโตทางเศรษฐกิิจของประเทศ ที่่�เน้้นการดำำ�เนิินการเชิิงป้้องกััน เพื่่�อ
เป็็นการลดความเสี่่�ยงปััญหาหนี้้�สิินในวััยทำำ�งาน และเตรีียมความพร้้อม
ทางการเงิินในวััยเกษีียณ รวมถึึงเป้้าหมายอื่่�น ๆ ในชีีวิิต
ในปีี 2561 ธปท. ได้้ดำำ�เนิินการโครงการเสริิมสร้้างทัักษะทางการเงิินกัับ
กลุ่่�มวััยเริ่่ม� ต้้นทำำ�งานที่่�มีีอายุุไม่่เกิิน 30 ปีี และมีีรายได้้ประจำำ� โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วม
โครงการจากหน่่วยงานภาครััฐและภาคเอกชนทั่่�วประเทศ พบว่่า รููปแบบ
โครงการที่่�ได้้ผลดีี คืือ กิิจกรรมนำำ�ความรู้้� (Activity-based Learning)
ร่่วมกัับการกระตุ้้�นพฤติิกรรมด้้วยวิิธีีการที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของแต่่ละ
หน่่วยงาน รวมถึึงการที่่�ผู้้�บริิหารเห็็นความสำำ�คััญและสนัับสนุุนการจััด
กิิจกรรมส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิิน เป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ช่่วยให้้การดำำ�เนิิน
โครงการมีีประสิิทธิิภาพ นำำ�ไปสู่่�สุุขภาพทางการเงิินที่่�ดีีของพนัักงาน อัันจะ
ส่่งผลดีีต่่อหน่่วยงานและระบบเศรษฐกิิจของประเทศตามลำำ�ดัับ
ในปีี 2562 ธปท. ได้้ต่่อยอดสู่่�การดำำ�เนิินโครงการ Fin. ดีี Happy Life!!!
โดยการเชิิญชวนหน่่วยงานที่่�มีีความพร้้อมในการเข้้าร่่วมโครงการ ส่่ง
ตััวแทนเข้้าร่่วมอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ เพื่่�อสร้้างวิิทยากรการเงิินประจำำ�
หน่่วยงาน หรืือ Fin. Trainer ซึ่่�งจะไปทำำ�หน้้าที่่�ขยายผลสร้้างทัักษะทาง
การเงิินให้้กัับพนัักงานในหน่่วยงานต่่อ โดย ธปท. ทำำ�หน้้าที่่�พััฒนาคู่่�มืือ
การสอน (Toolkits) ที่่�ปรัับตามความเหมาะสมของหน่่วยงาน รวมทั้้�งเป็็น
ที่่� ป รึึกษาการดำำ� เนิิ น การและประเมิิ น ผลตลอดทั้้� ง โครงการ เพื่่� อ สร้้ า ง
ภููมิิคุ้้�มกัันและสนัับสนุุนการสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�จะนำำ�ไปสู่่�พฤติิกรรม
ทางการเงิินที่่�ดีีของพนัักงาน โดยมีีเป้้าหมายคืือทำำ�ให้้พนัักงานมีีทัักษะ
ทางการเงิินที่่�ดีี ประกอบด้้วย มีีการวางแผนการเงิิน ไม่่เป็็นหนี้้�เกิินตััว และ
สามารถตััดสิินใจทางการเงิินได้้อย่่างเหมาะสม
การดำำ�เนิินโครงการในปีี 2562 สร้้างวิิทยากรการเงิินประจำำ�หน่่วยงาน
(Fin. Trainer) จำำ�นวน 109 คน จากหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชน
37 แห่่งทั่่�วประเทศ Fin. Trainer นำำ�ความรู้้�จากการอบรมไปขยายผลใน
หน่่วยงานของตนเอง โดยผลการดำำ�เนิินโครงการเชิิงปริิมาณ จำำ�นวน
ผู้้�มีีเงิินออมเผื่่�อฉุุกเฉิินเพิ่่�มขึ้้�นและภาระผ่่อนหนี้้�ต่่อเดืือนลดลง ส่่วนผล
การดำำ� เนิิ น โครงการเชิิ ง คุุ ณ ภาพ พบว่่ า ผู้้�เข้้ า ร่่ ว มโครงการมีีความรู้้�
ความเข้้าใจเพิ่่�มขึ้้�นในเรื่่�องการเงิินส่่วนบุุคคล มีีเป้้าหมายและการวางแผน
การเงิิน ลดค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่จำำ�เป็็นได้้ จััดการหนี้้�ได้้อย่่างเหมาะสมกว่่าเดิิม
เกิิ ด ความภาคภูู มิิ ใ จเมื่่� อ สามารถออมเงิิ น ได้้ และถ่่ า ยทอดความรู้้�ต่่ อ
ไปยัังผู้้�อื่่�น นอกจากนี้้� หน่่วยงานหลายแห่่งได้้สร้้างสรรค์์กิิจกรรมเพิ่่�มเติิม
หรืือขยายผลไปยัังหน่่วยงานในเครืือ ซึ่่ง� สามารถเป็็นต้้นแบบแก่่หน่ว่ ยงานอื่่�น
ที่่�ช่่วยสร้้างความยั่่�งยืืนให้้กัับโครงการ
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บรรยากาศการเรียนการสอนในหน่วยงาน

เครื่องมือส่งเสริมการออมของผู้เข้าร่วมโครงการ

3) งานส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิินในวงกว้้าง
ธปท. ดำำ�เนิินงานด้้านการส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิินแก่่ประชาชนทั่่�วไป
ผ่่านช่่องทาง Social Media สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ โทรทััศน์์ และวิิทยุุกระจายเสีียง
รวมถึึงช่่องทางขององค์์กรพัันธมิิตร เนื้้�อหาด้้านการบริิหารจััดการการเงิิน
ส่่วนบุุคคล อาทิิ การวางแผนการเงิิน การบริิหารจััดการหนี้้� การออม
เป็็นต้้น โดยเน้้นความรู้้�ด้้าน Digital Financial Literacy เพื่่�อให้้ประชาชน
มีีความเข้้าใจ สามารถใช้้บริิการทางการเงิินได้้อย่่างถููกต้้องและปลอดภััย
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ศูู

นย์ ก ารเรี ย นรู้ ธ นาคารแห่ ง
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์
เพื่อการสร้ า งความรู้ ให้ กั บสั ง คม
รวมทั้ ง เป็ น การเปิ ด ประตู บ้ า นให้ ค น
ภายนอกได้ รั บ รู้ แ ละเข้ า ใจบทบาท
หน้าที่ของ ธปท. ผ่านหน่วยบริการ
หลั ก 5 ส่ ว น คื อ 1) พิพิธภั ณ ฑ์
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ที่บอกเล่ า
เรื่ อ งราวประวั ติ ศ าสตร์ เ ศรษฐกิ จ
การเงิน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของ ธปท.
2) ห้ อ งสมุ ด พระองค์ เ จ้ า วิ วั ฒ นไชย
แหล่ ง ศึ ก ษาค้ น คว้ า และคลั ง ข้ อ มู ล
ด้านเศรษฐกิจการเงิน โดยเน้นบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาด้าน
การเงินและเศรษฐกิจ รวมถึงบริการ
Co-working Space พื้นที่เพื่อการ
ทำ�งานร่วมกันที่รองรับการใช้งานของ
คนยุคใหม่ 3) กิจกรรมสร้างความรู้
มุ่งเน้นการสร้างความเคลื่อนไหวและ
ความมี ชี วิ ต ให้ กั บ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ฯ
ด้วยเนื้อหาของกิจกรรมที่เคลื่อนไหว
ตลอดเวลา 4) นิ ท รรศการส่ ง เสริ ม
ความรู้ทางการเงิน ที่มุ่งกระตุ้นการ
เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเพื่อสร้ า งความ
ปลอดภั ย ทางการเงิ น ในรู ป แบบสื่ อ
Interactive 5) ห้องค้นคว้าจดหมายเหตุ
แหล่งรวมเอกสารการดำ�เนินงานของ
ธปท. ซึ่งเป็นเอกสารทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเงินของ
ประเทศ

4) โครงการศููนย์์การเรีียนรู้้�ธนาคารแห่่งประเทศไทย
การดำำ�เนิินงานโดยยึึดประโยชน์์ของสัังคมเป็็นที่่�ตั้้�ง และมุ่่�งสร้้างการมีี
ส่่วนร่่วมกัับผู้้�เกี่่�ยวข้้อง (Stakeholder Engagement) เป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�
ทำำ�ให้้ ธปท. ได้้รัับรางวััลธนาคารกลางที่่�มีีผลงานโดดเด่่น ประจำำ�ปีี 2563
ด้้านการริิ เริ่่� มผลัั ก ดัั นโครงการที่่� สร้้ า งประโยชน์์ ต่่อ สัั ง คมและประชาชน
(Initiative of the Year) จากวารสาร Central Banking โดยเฉพาะการเปลี่่�ยน
พื้้�นที่่�ของโรงพิิมพ์์ธนบััตรที่่�ครั้้�งหนึ่่�งเคยเป็็น “พื้้�นที่่�หวงห้้าม” มาเป็็น “พื้้�นที่่�
สาธารณะ” เรีียกว่่า ศููนย์์การเรีียนรู้้�ธนาคารแห่่งประเทศไทย ทำำ�ให้้ประชาชน
สามารถเข้้าถึึง ธปท. ได้้เพิ่่�มมากขึ้้�น

ธปท. เปิิ ดให้้ บริ ิ ก ารศูู นย์์ ก ารเรีี ย นรู้้�ธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย ในวัั น
พฤหััสบดีีที่่� 4 มกราคม 2561 ในวาระครบรอบ 75 ปีีของการดำำ�เนิินงาน
มีีวััตถุุประสงค์์หลัักคืือ 1) เป็็นพื้้�นที่่�การเรีียนรู้้�และแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ด้้าน
เศรษฐกิิจการเงิินชั้้�นนำำ�ของประเทศ เพื่่�อสร้้างบุุคลากรและองค์์ความรู้้�
อัันเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญในการพััฒนาประเทศ 2) เป็็นแหล่่งข้้อมููลความรู้้�
ทางการเงิิน (Financial Literacy) เพื่่�อช่่วยให้้ประชาชนสามารถวางแผน
ทางการเงิินและการป้้องกัันภััยทางการเงิินจากการถููกหลอกลวง 3) เป็็น
แหล่่งเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�ของ ธปท. ในฐานะธนาคารกลาง ในการ
รัักษาเสถีียรภาพเศรษฐกิิจของประเทศ 4) สืืบสานความภาคภููมิิใจใน
ประวััติศิ าสตร์์ของประเทศ และจุุดประกายเพื่่อ� สร้้างพลัังในการพััฒนาต่่อไป
การเปิิดบริิการศููนย์์การเรีียนรู้้�ฯ เป็็นการเปิิดประตููบ้้านของ ธปท. โดย
มุ่่�งหวัังให้้เป็็นแหล่่งการเรีียนรู้้�ที่่�มีีชีีวิิต (Living Learning-hub) เป็็นพื้้�นที่่�
ที่่�สาธารณชนมารวมตััวกัันเพื่่�อสร้้างโอกาส แรงบัันดาลใจ รวมทั้้�งนิิสััย
การเรีียนรู้้� และการแบ่่งปัันความรู้้� ซึ่่�งเป็็นคุุณสมบััติิจำำ�เป็็นในบริิบทโลกใหม่่
โดยมุ่่�งเน้้นเสริิมสร้้างความรู้้�ด้้านเศรษฐกิิจการเงิิน รวมทั้้�งให้้ประชาชน
ได้้รู้้�จััก เข้้าใจวิิธีีคิิดและวิิธีีการทำำ�งานของ ธปท. ในฐานะธนาคารกลางใน
การดำำ� เนิิ น นโยบายการเงิิ น เพื่่� อ ผลประโยชน์์ ที่่� ยั่่� ง ยืื น ของประเทศ โดย
ศููนย์์การเรีียนรู้้�ฯ ดำำ�เนิินงานผ่่านหน่่วยบริิการต่่าง ๆ
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• ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ที่ตั้งชื่อตามพระนามของ
ผู้้�ว่่าการพระองค์์แรกของ ธปท. เพื่่�อรำำ�ลึึกถึึงคุุณููปการในการ
ก่่อตั้้�งธนาคารกลางขึ้้�นในช่่วงสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง เพื่่�อรัักษา
อธิิปไตยทางการเงิินของประเทศ ห้้องสมุุดพระองค์์เจ้้าวิิวัฒ
ั นไชย
เป็็นแหล่่งค้้นคว้้าวิิจััยและคลัังข้้อมููลด้้านเศรษฐศาสตร์์ การเงิิน
การธนาคาร และการธนาคารกลาง ให้้บริกิ ารทรััพยากรสารสนเทศ
ในรููปแบบสิ่่�งพิิมพ์์ และสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ รวมถึึงเชื่่�อมโยงกัับ
ห้้องสมุุดชั้้�นนำำ�ทั่่�วโลกให้้บริิการในลัักษณะการใช้้ทรััพยากรฯ
ร่่วมกััน (Sharing Resources) เป็็นพื้้�นที่่�เปิิดที่่�ประชาชนสามารถ
เข้้าใช้้บริิการศึึกษาค้้นคว้้าข้้อมููลความรู้้�โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย และ
ให้้บริิการในรููปแบบที่่�สร้้างบรรยากาศการเรีียนรู้้�หลากหลาย
โดยเฉพาะการทำำ�งานและการศึึกษาวิิจัยั แบบ Co-working Space

ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย

• พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย แหล่ ง เรี ย นรู ้ ด ้ า น
ประวัั ติิ ศ าสตร์์ เ ศรษฐกิิ จ และการเงิิ น ของประเทศ ครอบคลุุ ม
เรื่่อ� งราวตั้้�งแต่่ยุคุ ก่่อนรััฐไทยจนถึึงปััจจุบัุ นั ผ่่านการเล่่าเรื่่อ� งแบบ
Story Telling ด้้วยสื่่�อทัันสมััย ให้้เห็็นถึึงพััฒนาการและความ
เชื่่อ� มโยงของบริิบททางเศรษฐกิิจ การเมืือง สัังคม และความเป็็นอยู่่�
ของผู้้�คน ตลอดจนความท้้าทายและความสำำ�เร็็จในการพััฒนา
ประเทศ พิิพิิธภััณฑ์์ฯ ประกอบด้้วยชุุดนิิทรรศการต่่าง ๆ
- นิิทรรศการโรงพิิมพ์์ธนบััตร บอกเล่่าเรื่่อ� งราวการจััดตั้้�ง
โรงพิิมพ์์ธนบััตร พร้้อมกระบวนการและเทคนิิคการผลิิต
ธนบััตร
- นิิทรรศการเงิินตรา บอกเล่่าวิิวัฒ
ั นาการเงิินตราจากอดีีต
ถึึงปััจจุุบััน และจััดแสดงวััตถุุพิิพิิธภััณฑ์์ประเภทเหรีียญ
กษาปณ์์ ในยุุคสมััยต่่าง ๆ และธนบััตรไทยที่่�สมบููรณ์์ที่่�สุุด
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- นิิทรรศการบทบาทหน้้าที่่� ธปท. ถ่่ายทอดเรื่่�องราว
บทบาทหน้้าที่่�การดำำ�เนิินงานของธนาคารกลางในการ
รัักษาเสถีียรภาพเศรษฐกิิจการเงิินของประเทศ

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

• กิจกรรมส่งเสริมความรู้ การจัดกิจกรรมเป็นเครื่องมือใน
การสร้้างองค์์ความรู้้�ให้้มีีความหลากหลาย ทัันต่่อกระแสการ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วในปััจจุุบััน เป็็นรููปแบบของ
การสร้้างความรู้้�ผ่่านบุุคคลสู่่�บุุคคล ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยน
และต่่อยอดองค์์ความรู้้�อย่่างกว้้างขวาง รวมถึึงเป็็นเครื่่�องมืือ
ในการสร้้างความเคลื่่�อนไหวและความมีีชีีวิิต ศููนย์์การเรีียนรู้้�ฯ
ออกแบบการจััดกิิจกรรม ให้้มีีเนื้้�อหาและขนาดที่่�สอดรัับกัับกลุ่่�ม
เป้้าหมาย 4 กลุ่่�ม คืือ 1) ประชาชน / ชุุมชน 2) นัักศึึกษา / นัักเรีียน
3) นัักวิิจััย / นัักวิิชาการ 4) พนัักงาน ธปท. รวมทั้้�งตอบโจทย์์
วััตถุุประสงค์์ของศููนย์์การเรีียนรู้้�ฯ เช่่น กิิจกรรมวัันเด็็ก ที่่�มุ่่�งเน้้น
ยื่่�นมืือสร้้างความรู้้�ทางการเงิินให้้กับชุ
ั มุ ชนรอบข้้างผ่่านกิิจกรรม
สนุุ ก สนานที่่� ส อดแทรกการให้้ ค วามรู้้�กัั บ เยาวชนเพื่่� อ สร้้ า ง
พื้้�นฐานความรู้้�ความเข้้าใจในการจััดการการเงิินที่่�ดีี

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ปี 2562
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กิจกรรมวันเด็ก ประจำ�ปี 2562

รวมถึึงกิิจกรรมการสนทนากัับเยาวชน Conversation with the
IMF Managing Director ที่่�เปิิดโอกาสให้้นิิสิิต นัักศึึกษา ด้้าน
เศรษฐศาสตร์์ การเงิิ น ได้้ รัั บฟัั ง วิิ สัั ย ทัั ศ น์์ และร่่ ว มแลกเปลี่่� ย น
ความคิิ ด เห็็ น อย่่ า งใกล้้ ชิิ ด ในหัั ว ข้้ อ “Achieving Sustainable
Growth” กัับ Ms. Kristalina Georgieva กรรมการผู้้�จััดการ
(Managing Director) กองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ (International
Monetary Fund : IMF) เมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน 2562 ระหว่่างที่่�เดิินทาง
มาปฏิิ บัั ติิ ภ ารกิิ จที่่� ป ระเทศไทยเป็็ น ประเทศแรก ภายหลัั ง เข้้ า รัั บ
ตำำ � แหน่่ ง ผู้้�นำำ � คนใหม่่ ข อง IMF เพื่่� อ ให้้ เ ยาวชนได้้ เ ปิิ ด มุุ ม มองต่่ อ
ระบบเศรษฐกิิจการเงิินระหว่่างประเทศ รวมทั้้�งเตรีียมพร้้อมที่่�จะ
เติิบโตเป็็นพลเมืืองของโลก (Global Citizen) ต่่อไป

Ms. Georgieva กรรมการจัดการ IMF และนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท.
ถ่ายรูปร่วมกับนิสิต นักศึกษา ภายหลังกิจกรรม
การสนทนากับเยาวชน ที่ศูนย์การเรียนรู้ ธปท.
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นอกจากนี้้� ศููนย์์การเรีียนรู้้�ฯ ได้้ออกแบบชุุดกิิจกรรมที่่�มีีความถี่่�
สม่ำำ��เสมอ เพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�จดจำำ� ดึึงดููดการเข้้าร่่วมกิิจกรรม
อย่่างต่่อเนื่่�อง
- Book Talk FES the Series กิิจกรรมเล่่าเรื่่�องหนัังสืือ
เนื้้�อหาด้้าน การเงิิน เศรษฐกิิจ และสัังคม ตามชื่่�อ Series
คืือ Financial Economic Social เน้้นสื่่�อสารเนื้้�อหาให้้
เข้้าใจได้้ง่า่ ยผ่่านเทคนิิควิิธีีการเล่่าเรื่่อ� งของผู้้�เขีียน / ผู้้�แปล
ที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ฟัังรัับรู้้� เข้้าถึึง เข้้าใจ และเกิิดการเรีียนรู้้�ได้้ง่่าย
- Story Sharing กิิจกรรมบรรยายกึ่่�งสนทนา เนื้้�อหา
หลากหลาย เช่่น ความรู้้�ทางการเงิิน แนวคิิดหรืือนวััตกรรม
ความรู้้�ใหม่่เพื่่อ� ส่่งเสริิมการพััฒนาศัักยภาพ การส่่งเสริิม
คุุณภาพชีีวิิต ธรรมะร่่วมสมััย โดยกููรููหรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญ
นำำ�ความรู้้�และประสบการณ์์มาสื่่�อสาร แบ่่งปััน แลกเปลี่่�ยน
- EconFin Talk & Share กิิจกรรมบรรยายวิิชาการ
สาระหลัักด้้าน Digital Literacy โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญเชิิงลึึก

กิจกรรม Book Talk FES the Series

• นิ ท รรศการส่ ง เสริ ม ความรู ้ ท างการเงิ น สื่ อ การเรี ย นรู ้
ในรููปแบบปฏิิสััมพัันธ์์ (Interactive) มุ่่�งเสริิมสร้้า งจิิตสำำ�นึึก
ให้้ผู้้�เรีียนรู้้�วางแผนจััดการการเงิินอย่่างเหมาะสม มีีวิินััยทาง
การเงิินที่่�ดีี และรู้้�เท่่าทัันภััยทางการเงิิน โดยเน้้นกระตุ้้�นการเปลี่่ย� น
พฤติิกรรม เช่่น โปรแกรมตรวจสุุขภาพทางการเงิิน โปรแกรมการ
วางแผนทางการเงิิน ตลอดจนเกมที่่�ช่่วยสร้้างจิิตสำำ�นึึกด้้านการ
มีีวิินััยทางการเงิิน
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นิทรรศการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Money Detective

เกมสร้างเสริมวินัยทางการเงิน

• ห้องค้นคว้าจดหมายเหตุ ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ
ของ ธปท. ซึ่งเป็นเอกสารส�ำคัญที่หายากและทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเงินของประเทศ เป็นแหล่งข้อมูล
อ้างอิงที่มคี า่ ต่อการศึกษาวิจยั แนวคิดและหลักการในการด�ำเนิน
นโยบายการเงินที่ส�ำคัญของธนาคารกลางของประเทศตัง้ แต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน
การดำำ�เนิินงานของศููนย์์การเรีียนรู้้�ฯ ในปีี 2562 มีีจำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการ
91,862 คน โดยผลประเมิินความพึึงพอใจต่่อหน่่วยบริิการหลััก คืือ
ห้้องสมุุดพระองค์์เจ้้าวิิวัฒ
ั นไชย ความพึึงพอใจจากการการใช้้บริกิ ารระดัับ
ดีี - ดีีมากร้้อยละ 85 พิิพิิธภััณฑ์์ธนาคารแห่่งประเทศไทย ความพึึงพอใจจาก
การเยี่่�ยมชมระดัับดีี - ดีีมากร้้อยละ 98 รวมถึึงกิิจกรรมสร้้างการเรีียนรู้้�
ความพึึงพอใจต่่อกิิจกรรมระดัับดีี - ดีีมากร้้อยละ 95.12 และการนำำ�ความรู้้�
ที่่�ได้้จากกิิจกรรมไปใช้้ประโยชน์์ ในระดัับดีี - ดีีมากร้้อยละ 83.96
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ผู้เข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ปี 2562

ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ปี 2562
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การมีส่วนร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
ธปท. ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญขององค์์กรภาครััฐที่่�ควรเป็็นแบบอย่่างใน
การดำำ�เนิินงานและนโยบายอย่่างรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ธปท. มีีโครงการสร้้าง
ทรััพยากรบุุคคลที่่�จะเป็็นกำำ�ลังั สำำ�คัญ
ั ในการสนัับสนุนุ การเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
อย่่างยั่่�งยืืนของประเทศ ผ่่านกิิจกรรมที่่�มีีรููปแบบเหมาะสมสำำ�หรัับประชาชน
แต่่ละกลุ่่�มอย่่างต่่อเนื่่�อง
- โครงการ BOT Challenge & Experience เพื่่อ� ส่่งเสริิมและสนัับสนุนุ
ให้้เยาวชนไทยที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�ในระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย หรืือเทีียบ
เท่่าจากทั่่�วประเทศ เกิิดความสนใจและเพิ่่�มพููนความรู้้�ด้้านเศรษฐศาสตร์์
เศรษฐกิิจการเงิิน รวมถึึงได้้รู้้�จัักบทบาทหน้้าที่่�ของ ธปท. ในฐานะธนาคาร
กลาง โดยการเข้้าร่่วมกิิจกรรมที่่� ธปท. สำำ�นัักงานใหญ่่
- โครงการเศรษฐทััศน์์ ซึ่่�งจััดร่่วมกัับสถาบัันการศึึกษาชั้้�นนำำ�ด้้าน
ิ กั ศึึกษาสนใจ
เศรษฐศาสตร์์จำำ�นวน 9 แห่่ง1 เพื่่อ� ส่่งเสริิมและกระตุ้้�นให้้นิสิิ ตนั
ค้้นคว้้าหาความรู้้� เพิ่่�มเติิม เข้้าใจในเหตุุและผล รู้้�วิิธีีวิิเคราะห์์ และวิิจััยตาม
หลัักเศรษฐศาสตร์์ และเศรษฐกิิจการเงิิน เพื่่�อยกระดัับการศึึกษา และสร้้าง
ผลงานการวิิจัยั ของนัักศึึกษาไทย ให้้ทัดั เทีียมนัักศึึกษานานาชาติิ ซึ่่ง� จะเป็็น
พลััง และทรััพยากรบุุคคลที่่�สำำ�คััญในสาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์ต่่อไป
- โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์์ สำำ� หรัั บ ครูู ผู้้� สอนวิิ ช าสัั ง คมศึึ ก ษา
ระดัั บ มัั ธ ยมศึึ ก ษา ซึ่่� ง จัั ด ร่่ ว มกัั บศูู น ย์์ บริิ ก ารวิิ ช าการเศรษฐศาสตร์์
คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ เพื่่�อให้้ครููผู้้�สอนวิิชาด้้าน
สัังคมศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษามีีความรู้้� ความเข้้าใจในแนวคิิดพื้้�นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์์สาขาต่่าง ๆ เพื่่อ� นำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วันั และสามารถ
นำำ�ไปประยุุกต์์ ใช้้ ในการเรีียนการสอน และสื่่�อสารไปสู่่�สัังคมในวงกว้้างได้่่�
- มููลนิิธิิ 50 ปีี ธนาคารแห่่งประเทศไทย ซึ่่ง� ได้้ดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�องมาตั้้�งแต่่
ปีี 2535 เพื่่�อสร้้างโอกาสทางการศึึกษาอัันเป็็นรากฐานที่่�สำำ�คััญของการ
พััฒนาด้้านเศรษฐกิิจอย่่างยั่่�งยืืน ในการให้้ทุุนแก่่นัักเรีียน นิิสิิตนัักศึึกษาที่่�
ขาดแคลนทุุนทรััพย์์ ในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศ ตลอดกว่่า 28 ปีีที่่�ผ่่านมา
มีีนัักเรีียน นิิสิิตนัักศึึกษาผู้้�ขาดโอกาสทางการศึึกษาได้้รัับทุุนช่่วยเหลืือ
จากมููลนิิธิิกว่่า 600 ราย ส่่วนหนึ่่�งได้้เป็็นบุุคลากรในหลากหลายสาขา
อาชีีพ อาทิิ แพทย์์ พยาบาล วิิศวกร สถาปนิิก นัักบััญชีี ครููอาจารย์์
นัักคอมพิิวเตอร์์ นิิติิกร ช่่างในโรงงานอุุตสาหกรรม โดยปััจจุุบัันมีีนัักเรีียน
นิิสิตนั
ิ กั ศึึกษาที่่�อยู่่�ในความดููแลของมููลนิิธิจำิ ำ�นวน 206 คนในภููมิภิ าคต่่าง ๆ
ทั่่�วประเทศ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ 45 คน ภาคเหนืือ 49 คน ภาคใต้้
1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใ

นมิติด้านสังคม ธปท. ได้มีส่วน
ร่ ว มสร้ า งความยั่ ง ยื น ให้ กั บ
สังคม และสร้างทรัพยากรบุคคลให้
เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการสนับสนุนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ผ่าน
โครงการต่าง ๆ ในรูปแบบที่เหมาะสม
สำ�หรับประชาชนแต่ละกลุม่ รวมถึงการ
ลงพื้นที่ใ นท้ อ งถิ่ น ชนบทเพื่อเข้ า ถึ ง
ปัญหา นำ�มากำ�หนดนโยบายสาธารณะ
ที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุด
และสร้างความมีเสถียรภาพให้กับภาค
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
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50 คน และภาคกลาง 62 คน และแบ่่งเป็็นระดัับมััธยม 81 คน (ร้้อยละ 39)
ระดัับอาชีีวศึึกษา 18 คน (ร้้อยละ 9) และระดัับอุดุ มศึึกษา 107 คน (ร้้อยละ 52)
ขณะเดีียวกัันตั้้�งแต่่ปีี 2561 มููลนิิธิิได้้ขยายการสนัับสนุุนการศึึกษาในมิิติิที่่�
นอกเหนืือจากการให้้ทุนุ การศึึกษาเป็็นรายบุุคคล โดยสนัับสนุนุ พััฒนาการ
ศึึกษาของเด็็กปฐมวััยผ่่านโครงการ RIECE Thailand ซึ่่�งเป็็นช่่วงอายุุที่่�มีี
ความสำำ�คััญสููงเมื่่�อเทีียบกัับวััยอื่่�น และในเชิิงวิิชาการเป็็นที่่�ยอมรัับว่่าเป็็น
การลงทุุนที่่�ให้้ผลตอบแทนสููง ตลอดจนการสนัับสนุุนการนำำ�เทคโนโลยีี
เข้้าไปใช้้เสริิมการเรีียนการสอนวิิชาคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์ ในระดัับ
ประถมศึึกษา ซึ่่ง� ช่่วยพััฒนานัักเรีียน และเพิ่่ม� ผลสััมฤทธิ์์�ของโรงเรีียน อัันจะ
นำำ�ไปสู่่�การยกระดัับการพััฒนาการศึึกษาของไทยในภาพรวม

ผู้บริหาร ธปท. มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำ�หรับ
นวัตกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่
ให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา

- กิิจกรรมเผยแพร่่ความรู้้�ความเข้้าใจต่่อสาธารณชน ผ่่านการเข้้าร่่วม
งานต่่าง ๆ อาทิิ บููธ ธปท. ในงานกาชาด และบููธ ธปท. ในงานมหกรรมการเงิิน
(Money Expo) เพื่่อ� เผยแพร่่ความรู้้�และความเข้้าใจที่่�เป็็นประโยชน์์สำำ�หรับั การ
ใช้้บริิการทางการเงิินแก่่ประชาชนทั่่�วไป รวมถึึงส่่งเสริิมความรู้้� ความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่� ธปท. ในฐานะธนาคารกลางของประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับเศรษฐกิิจการเงิิน และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีอย่่างยั่่�งยืืนของไทย
นอกจากนี้้� ธปท. ได้้ร่่วมมืือกัับกรมสรรพากร สถาบัันการเงิิน และบริิษััท
เนชั่่น� แนลไอทีีเอ็็มเอ๊๊กซ์์ ให้้ประชาชนสามารถบริิจาคเงิินผ่่าน QR Code ของ
หน่่วยรัับบริิจาคที่่�เข้้าโครงการ อาทิิ วััด โรงเรีียน หรืือมููลนิิธิิต่่าง ๆ และแจ้้ง
ความประสงค์์ส่่งข้้อมููลให้้กรมสรรพากรเพื่่�อใช้้สิิทธิิขอหัักลดหย่่อนภาษีี
ประจำำ�ปีไี ด้้ ซึ่่ง� ถืือเป็็นการช่่วยยกระดัับธรรมาภิิบาลเกี่่�ยวกัับการบริิจาคเงิิน
ของประเทศไทยให้้มีีความโปร่่งใส ถููกต้้อง ปลอดภััย และสะดวกยิ่่�งขึ้้�น
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- โครงการเข้้าถึึงเข้้าใจวิิถีีชนบทไทย โดยพนัักงาน ธปท. ตลอดถึึง
ผู้้�บริิหารระดัับสููง ลงพื้้�นที่่�ท้้องถิ่่�นชนบทเพื่่�อสำำ�รวจภาวะเศรษฐกิิจ ฐานะ
การเงิิน และความเป็็นอยู่่�ของประชาชน โดยมีีเป้้าหมายคืือ 1) เข้้าถึึงข้้อเท็็จจริงิ
ในพื้้�นที่่� เข้้าใจวิิถีีชีีวิิตคนชนบท และเห็็นตััวอย่่างการพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่�แบบ
องค์์รวม 2) นำำ�ข้้อเท็็จจริิง ความต้้องการ และปััญหาของประชาชนในพื้้�นที่่�
มาตกผลึึก วิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การกำำ�หนดนโยบายสาธารณะ
ที่่�ช่่วยเหลืือประชาชนได้้อย่่างตรงจุุด 3) ช่่วยสนัับสนุุน / ประสานงานหา
ผู้้�เชี่่�ยวชาญมาให้้คำำ�ปรึึกษากัับประชาชนในพื้้�นที่่� โดยในปีี 2562 มีีการ
ลงพื้้�นที่่� 2 ครั้้�ง คืือ ครั้้�งที่่� 1 อำำ�เภอแก่่นมะกรููด จัังหวััดอุุทััยธานีี เมื่่�อวัันที่่�
30 มิิถุุนายน - 2 กรกฎาคม 2562 และครั้้�งที่่� 2 โครงการพััฒนาแก้้มลิิง
หนองเลิิงเปืือยอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ จัังหวััดกาฬสิินธุ์์� เมื่่�อวัันที่่�
13 - 15 พฤศจิิกายน 2562

โครงการเข้าถึงเข้าใจวิถีชนบทไทย

- การให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืื อ ทางวิิ ช าการแก่่ ป ระเทศเพื่่�อนบ้้ า น ซึ่่� ง ได้้
ดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่ปีี 2536 เพื่่อ� พััฒนาบุุคลากรในภาคการเงิินของประเทศ
กััมพููชา สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว เมีียนมา และเวีียดนาม ใน
รููปแบบของทุุนการศึึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่่ย� นประสบการณ์์และความรู้้�
เช่่น การศึึกษาดููงาน การจััดหลัักสููตรฝึึกอบรม การสนัับสนุุนวิิทยากร ซึ่่�ง
ครอบคลุุมหััวข้้อต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับงานของธนาคารกลาง เพื่่�อให้้สามารถ
นำำ�ไปประยุุกต์์ ในการทำำ�งาน ซึ่่�งจะช่่วยสนัับสนุุนการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของ
ประเทศเพื่่�อนบ้้านและภููมิิภาค
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G

ด้านธรรมาภิบาล
(Governan e)

“Governance” หรืือ “ธรรมาภิิบาล” เป็็นมิิติิความยั่่�งยืืน ซึ่่�งมีีส่่วน
สำำ�คััญยิ่่�งสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานของ ธปท. ให้้เป็็นตามพัันธกิิจ ตอบสนองต่่อ
ความท้้าทายของพััฒนาการทางเศรษฐกิิจการเงิินได้้ทัันเวลา ซึ่่�งจะช่่วยสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นและศรััทธาของประชาชนที่่�มีีต่่อ ธปท.

ความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
ธปท. ดำำ�เนิินงานธนาคารกลางอย่่างมีีธรรมาภิิบาลผ่่านกลไกต่่าง ๆ
โดยยึึ ด หลัั ก ความโปร่่ ง ใส ตรวจสอบได้้ และการมีีส่่ ว นร่่ ว มของผู้้�มีีส่่ ว น
ได้้เสีีย เป็็นหลัักการสำำ�คััญ
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การจััดโครงสร้้างและบทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารแห่่งประเทศไทย (BOT Board) ที่่�มีีกลไก Check & Balance ของ
กรรมการภายในและภายนอก
ธปท. มีีสถานะเป็็นองค์์กรของรััฐ พระราชบััญญััติิธนาคารแห่่งประเทศไทย
กำำ�หนดให้้ คณะกรรมการธนาคารแห่่งประเทศไทย (คณะกรรมการ ธปท.)
ทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินงานของ ธปท. จำำ�นวน 12 คน และเพื่่�อให้้
ถ่่วงดุุล ประธานกรรมการ ธปท. จึึงเป็็นคนละบุุคคลกัับผู้้�ว่่าการ ธปท. และ
มีีกรรมการภายนอกอีีก 7 คน (เลขาธิิการสภาพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่ ง ชาติิ ผู้้�อำำ� นวยการสำำ�นัั ก งานเศรษฐกิิ จ การคลัั ง และผู้้�ทรงคุุ ณ วุุ ฒิิ
ซึ่่� ง รัั ฐ มนตรีี ว่ ่ า การกระทรวงการคลัั ง แต่่ ง ตั้้� ง 5 คนจากการเสนอชื่่� อ ของ
คณะกรรมการคััดเลืือก) ขณะที่่�กรรมการซึ่่�งเป็็นผู้้�บริิหาร ธปท. มีีจำำ�นวน
4 คน (ผู้้�ว่่าการ และรองผู้้�ว่่าการอีีก 3 คน) ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการ ธปท. ได้้แต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการชุุดย่่อยเพื่่�อเป็็นกลไกที่่�เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและโปร่่งใสในการ
กำำ�กัับดููแล ธปท. ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่่งประเทศไทย
ทำำ�หน้้าที่่�ดููแลและกำำ�กัับการปฏิิบััติิงานของ ธปท. ให้้สอดคล้้องกัับหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มีีระบบงานด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง ระบบถ่่วงดุุล
การควบคุุม และการตรวจสอบกิิจการภายในที่่�มีีคุุณภาพ คณะกรรมการ
กำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยง ทำำ�หน้้าที่่�ดููแลความเสี่่�ยงในภาพรวมของ ธปท. เพื่่�อให้้
การปฏิิบัติั งิ านมีีการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม สอดคล้้องกัับหลักั การกำำ�กับั
ดููแลกิิจการที่่�ดีี คณะกรรมการธรรมาภิิบาล ทำำ�หน้า้ ที่่�กำำ�กับดู
ั แู ล เพื่่อ� ให้้ ธปท.
มีีระบบและการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�ตามหลัักธรรมาภิิบาลที่่�เหมาะสมกัับธนาคารกลาง
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการชุุดย่่อยแต่่ละชุุดประกอบด้้วย กรรมการซึ่่�งเป็็นกรรมการ
ธปท. และกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิภายนอก เพื่่�อให้้มีีการถ่่วงดุุลในโครงสร้้าง
ขององค์์ประกอบคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ธปท. ให้้ความสำำ�คััญกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และ
การยกระดัับธรรมาภิิบาลขององค์์กร ได้้ออกแนวนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รัปั ชัันของ ธปท. สะท้้อนเจตนารมณ์์ในการไม่่ยอมรัับการทุุจริติ คอร์์รัปั ชััน
ทุุกรููปแบบ (Zero-tolerance Policy) และให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการดำำ�เนิินภารกิิจ
ทุุกระดัับด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต โปร่่งใส เป็็นธรรม มีีความรัับผิิดชอบต่่อ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย รวมถึึงการจััดให้้มีีกระบวนการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและการแจ้้ง
เบาะแสเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ความผิิดกรณีีทุุจริิตคอร์์รััปชััน (Whistleblowing)
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินภารกิิจของ ธปท. ในการดููแลเสถีียรภาพทางการเงิิน
เสถีียรภาพของระบบสถาบัันการเงิิน และเสถีียรภาพของระบบการชำำ�ระเงิิน จะมีี
คณะกรรมการนโยบายเป็็นผู้้�รัับผิดิ ชอบ ประกอบด้้วย คณะกรรมการนโยบาย
การเงิิน คณะกรรมการนโยบายสถาบัันการเงิิน และคณะกรรมการระบบการ
ชำำ�ระเงิิน ซึ่่�งมีีผู้้�ว่่าการ ธปท. เป็็นประธานคณะกรรมการนโยบาย เพื่่�อให้้มีี
การเชื่่�อมโยงระหว่่างคณะกรรมการด้้านนโยบายต่่าง ๆ ของ ธปท. ท่่ามกลาง
ความท้้าทายจากสภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจการเงิินที่่�มีีความซัับซ้้อนและ

ธ

ปท. ในฐานะธนาคารกลาง
ได้ ดำ � เนิ น งานภายใต้ ก รอบ
ธรรมาภิ บ าล ทั้ ง ในมิ ติ ข อง “ความ
โปร่ ง ใสในการดำ � เนิ น งาน” ผ่ า น
การจั ด โครงสร้ า งและบทบาทหน้ า ที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT Board)
ที่ มี ก ลไก Check & Balance ของ
กรรมการภายในและภายนอก และ
“การดำ � เนิ น งานตามมาตรฐาน
ธรรมาภิบาลที่ดี” ครอบคลุม “การ
กำ �ห นดหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี ” ให้
พนั ก งานยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางในการ
ปฏิ บั ติ ง าน และดำ � เนิ น งานตาม
มาตรฐานระดับสากล รวมถึง “การ
กำ�หนดหลักธรรมาภิบาลเพื่อความ
ยั่งยืน” เพื่อให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่
ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ แ ละยึ ด มั่ น ใน
หลักการ คำ�นึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการความเสี่ยง และการ
สื่อสารอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
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เชื่่�อมโยงกัันมากขึ้้�น นอกจากนั้้�น มีีรองผู้้�ว่่าการอีีก 2 คนเป็็นกรรมการ
ในแต่่ละคณะ และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากภายนอกในจำำ�นวนมากกว่่าจำำ�นวน
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร ธปท. เพื่่�อเป็็นการถ่่วงดุุลอำำ�นาจผู้้�ว่่าการ และ
ธปท. นอกจากนี้้� ธปท. ได้้พััฒนากระบวนการทำำ�งานของคณะกรรมการ
นโยบายให้้มีีการแลกเปลี่่ย� นข้้อมููลระหว่่างกัันเป็็นประจำำ�และต่่อเนื่่�อง รวมถึึง
มีีการประชุุมหารืือแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นร่่วมกััน เพื่่อ� ให้้นโยบายแต่่ละด้้าน
มีีทิิศทางที่่�สอดคล้้องและมีีประสิิทธิิผลมากขึ้้�น

การดำำ�เนิินงานตามมาตรฐานสากลด้้านธรรมาภิิบาลที่่�ดีี
ธปท. แต่่งตั้้�งคณะกรรมการธรรมาภิิบาล ประกอบด้้วย กรรมการ ธปท. ที่่�
ไม่่ใช่่ผู้้�บริหิ าร ธปท. และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิด้ิ า้ นการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ
และด้้านธรรมาภิิบาลจากภายนอกจำำ�นวน 3 คน และรองผู้้�ว่่าการด้้านบริิหาร
ของ ธปท. กำำ�กับดู
ั แู ล กลั่่�นกรองและให้้ข้อ้ เสนอแนะแก่่ ธปท. ในการวางระบบและ
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี ตามมาตรฐานสากล
• ธปท. ก�ำหนดหลักการธรรมาภิบาลให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
สากลของทั้้�งธนาคารกลางและหน่่วยงานภาครััฐ เพื่่�อให้้พนัักงานยึึดถืือ
เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงาน ประกอบด้้วยหลัักการ 10 ข้้อ ได้้แก่่
(1) ปฏิิบััติิงานตามอำำ�นาจทางกฎหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ (Mandate)
(2) ปฏิิบััติิงานโดยตั้้�งอยู่่�บนหลัักการของกรอบการดำำ�เนิินนโยบายที่่�
โปร่่งใส สอดคล้้องกัับหลัักการและมาตรฐานสากล มีีประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิิผล และมีีทรััพยากรที่่�เพีียงพอ เพื่่�อให้้มีีความเข้้มแข็็งในการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่� (Independence)
(3) รัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�เพื่่�อประโยชน์์ของประเทศ
(Accountability)
(4) เสริิมสร้้างค่่านิิยมองค์์กรเพื่่�อให้้การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตั้้ง� อยู่่�บนหลัักของ
ความซื่่อ� สััตย์์ ยึึดมั่่�นในหลัักการ มีี Code of Conduct เพื่่อ� สร้้างความ
มั่่�นใจในการปฏิิบััติิงานต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง (Integrity)
(5) คำำ�นึงึ ถึึงผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องโดยมีีการประสานงาน ให้้ข้อ้ มููล และรัับฟังั
ความคิิดเห็็น (Stakeholder Engagement)
(6) กำำ�หนดผลลััพธ์์ ในการดำำ�เนิินการที่่�คำำ�นึงึ ถึึงผลกระทบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม เพื่่อ� เสริิมสร้้างความยั่่�งยืืนและลดผลกระทบเชิิงลบ (Intended
Outcome)
(7) กำำ�หนดมาตรการที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้บรรลุุผลลััพธ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
(Intervention)
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(8) บริิหารจััดการโครงสร้้างและบุุคลากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (Capacity
Building)
(9) บริิหารจััดการความเสี่่�ยง มีีมาตรฐานการปฏิิบััติิงาน กระบวนการ
ควบคุุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพ (Risk and
Performance)
(10) สื่่�อสารและเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างโปร่่งใสเพื่่�อให้้สามารถตรวจสอบได้้
(Transparency)

หลักการธรรมาภิบาลของธนาคารแห่งประเทศไทย

58 | รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562
• ธปท. ยึดมัน่ ในการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี โดยด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังนี้
(1) มาตรฐาน Basel Core Principles for Effective Banking
Supervision (BCP) ธปท. ได้้รัับการประเมิินโดยกองทุุนการเงิิน
ระหว่่ า งประเทศและธนาคารโลก ตามกรอบ Financial Sector
Assessment Program: FSAP ในเรื่่� อ งอำำ� นาจทางกฎหมาย
ในการปฏิิ บัั ติิ ง าน (Mandate) ความยึึ ด มั่่� น ในหลัั ก การและเป็็ น
อิิ ส ระในการปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� (Independence) ซึ่่� ง หมายถึึ ง คณะ
กรรมการธนาคารแห่่งประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิิน
คณะกรรมการนโยบายสถาบัันการเงิิน และคณะกรรมการระบบชำำ�ระเงิิน
ต่่างปฏิิบััติิหน้้าที่่�และตััดสิินใจด้้วยความระมััดระวัังรอบคอบ (Due
Care) เพื่่� อ ประโยชน์์ ข องประเทศ (Accountability) มีีการกำำ�กัั บ
ดูู แ ลการปฏิิ บัั ติิ ง านของฝ่่ า ยบริิ ห ารโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารแห่่ ง ประเทศไทย คณะกรรมการกำำ�กัั บดูู แ ลความเสี่่�ย งและ
คณะกรรมการธรรมาภิิบาล เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�ของ
ธปท. เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ทั้้�งนี้้� ผลการประเมิิน
ตามกรอบ FSAP อยู่่�ในระดัับดีีถึึงดีีมาก เนื่่�องจาก ธปท. มีีกรอบ
อำำ�นาจในการทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลธนาคารพาณิิชย์์เพีียงพอเหมาะสม
และนำำ�กระบวนการปฏิิบััติิงานต่่าง ๆ เช่่น Sandbox, Regulatory
Guillotine และ Regulatory Impact Assessment มาใช้้ ในการ
ปรัับปรุุงการออกกฎเกณฑ์์รองรัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�จะกระทบต่่อภาค
อุุตสาหกรรมภายใต้้การกำำ�กัับในระยะเวลาต่่อไป เพื่่�อให้้สามารถดููแล
บริิ ห ารความเสี่่� ย งและการรัั ก ษาความมั่่� น คงของระบบเศรษฐกิิ จ
การเงิินไทยได้้อย่่างเหมาะสม
(2) มาตรฐาน Good Governance in the Public Sectors ของ
International Federation of Accountants (IFAC) และ Chartered
Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) ธปท. ให้้
ความสำำ�คัญ
ั กัับหลักั การของธรรมาภิิบาลที่่�ดีีของหน่่วยงานภาครััฐตาม
มาตรฐาน IFAC โดยปลููกฝัังให้้บุุคลากรของ ธปท. ยึึดมั่่�นในหลัักการ
ความถููกต้้องเพื่่�อประโยชน์์ส่่วนรวม ให้้ความสำำ�คััญกัับการมีีส่่วนร่่วม
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย มีีการวางแผนกลยุุทธ์์ที่่�ชััดเจนวััดผลได้้ พิิจารณา
ทางเลืือกในการดำำ�เนิินมาตรการจากการประเมิินผลกระทบต่่อผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
รอบด้้าน พััฒนาศัักยภาพบุุคลากรภายในและระบบปฏิิบััติิงานให้้มีี
ความก้้าวล้ำำ�ต
� อบสนองสถานการณ์์แวดล้้อมได้้อย่่างคล่่องตััว มีีการ
บริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และมีีการสื่่�อสารและเปิิดเผยข้้อมููล
ที่่�โปร่่งใสตรวจสอบได้้ โดยในปีี 2561 - 2562 ธปท. ได้้ประเมิินตนเอง
ตามมาตรฐาน IFAC และดำำ� เนิินการปรัับ ปรุุงการดำำ� เนิินงานตาม
หลัั ก ธรรมาภิิ บ าลที่่� สำ�คั
ำ ั ญ ได้้ แ ก่่ การเพิ่่�ม ช่่ อ งทางการสื่่� อ สารและ
Engagement ให้้ถึึงกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย การออกนโยบายและกำำ�กัับ
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ดููแลด้้วยความรอบคอบระมััดระวัังคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
การเพิ่่�มและปรัับศัักยภาพองค์์กรตอบสนองพััฒนาการทางเทคโนโลยีี
และการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�คล่่องตััว ซึ่่�งแผนยุุทธศาสตร์์ 3 ปีีข้้างหน้้า
(พ.ศ. 2563 - 2565) ธปท. จะยัังคงให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการเพิ่่ม� ความเข้้มแข็็ง
ในการดำำ�เนิินงานตามหลัักธรรมาภิิบาลอย่่างต่่อเนื่่�องด้้วย
(3) มาตรฐานคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วย
งานภาครััฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีี 2562
เป็็นปีีแรกที่่� ธปท. เข้้ารัับการประเมิินตามแนวทางและเครื่่อ� งมืือการประเมิิน
ตามที่่�สำ�นั
ำ กั งานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริติ แห่่งชาติิ
(ป.ป.ช.) กำำ�หนด ครอบคลุุม 3 ส่่วน ได้้แก่่ ส่่วนที่่� 1 การประเมิินมาตรการ
ปฏิิบัติั งิ านภายใน การใช้้จ่า่ ยงบประมาณและผลการดำำ�เนิินการตามแผน
ยุุทธศาสตร์์องค์์กร ส่่วนที่่� 2 การประเมิินโดยบุุคคลภายนอกซึ่่�งเป็็น
ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียในการดำำ�เนิินงานของ ธปท. ทั้้�งงานหลััก งานสนัับสนุนุ และ
งานจััดซื้้�อจััดจ้้าง และส่่วนที่่� 3 การประเมิินโดยบุุคลากรของ ธปท. ซึ่่�ง
ธปท. ได้้รัับคะแนนประเมิินที่่� 91.80 คะแนน (ระดัับ A) สะท้้อนให้้เห็็นว่่า
การดำำ�เนิินงานของ ธปท. เป็็นไปตามหลัักคุุณธรรมและความโปร่่งใส มีีการ
เปิิดเผยข้้อมููลต่่อบุุคคลภายนอก ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียและบุุคคลากรของ ธปท.
อย่่างเพีียงพอ โดย ธปท. ได้้เสริิมสร้้าง สื่่�อสารและปลููกฝัังความเข้้าใจของ
บุุคลากร ธปท. ต่่อการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�อย่่างมีีคุุณธรรม ความโปร่่งใสและ
ปราศจากการทุุจริติ ประพฤติิมิชิ อบอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
• แนวปฏิบัติในการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน
ธปท. ให้้ความสำำ�คััญกัับผลในเชิิงรููปธรรมจากการดำำ�เนิินงานตามหลััก
ธรรมาภิิบาลข้้างต้้น และมีีกิิจกรรมในการเสริิมสร้้างให้้พนัักงานตระหนัักถึึง
ความสำำ�คััญของธรรมาภิิบาลและนำำ�หลัักธรรมาภิิบาลไปใช้้ ในการปฏิิบััติิงาน
ประจำำ�วััน อาทิิ
(1) เสริิมสร้้างค่่านิิยมองค์์กรเพื่่�อให้้การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตั้้�งอยู่่�บนหลััก
ของความซื่่�อสััตย์์ ยึึดมั่่�นในหลัักการ มีี Code of Conduct เพื่่�อสร้้าง
ความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิงานต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
(2) คำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องโดยมีีการประสานงาน ให้้ข้้อมููล และรัับฟััง
ความคิิดเห็็น (Stakeholder Engagement) โดยสื่่�อสารนโยบาย
แลกเปลี่่�ยนข้้อคิิดเห็็น และประสานนโยบายกัับหน่่วยงานภาครััฐและ
ภาคเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ หน่่วยงานราชการ สถาบััน
การเงิิน สภาผู้้�ส่่งสิินค้้าทางเรืือแห่่งประเทศไทย (สรท.) สภาหอการค้้า
แห่่งประเทศไทย สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย นัักวิิชาการ องค์์กร
ระหว่่างประเทศ และธนาคารกลางอื่่�น ตลอดจนให้้ความสำำ�คััญกัับ
การขยายการสื่่� อ สาร รัั บฟัั ง ความเห็็ น และหารืื อ กัั บ กลุ่่�มผู้้�มีีส่่ ว น
เกี่่�ยวข้้องที่่�หลากหลายเพิ่่�มขึ้้�น เช่่น สมาคมการค้้า หอการค้้าจัังหวััด
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องค์์กรคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค หน่่วยงานส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิิน และผู้้�แทน
วิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม เพื่่อ� ให้้การกำำ�หนดนโยบายของ ธปท.
มีีความเหมาะสมมากยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงจััดทำำ� Pulse Survey เพื่่�อนำำ�ผลมา
พััฒนา Stakeholder Engagement ทั้้�งภายในและภายนอก
(3) กำำ�หนดผลลััพธ์์ ในการดำำ�เนิินการที่่�คำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อเสริิมสร้้างความยั่่�งยืืนและลดผลกระทบเชิิงลบ โดยให้้
พนัักงานนำำ�กลยุุทธ์์องค์์กรไปจััดทำำ�เป้้าหมายการทำำ�งานและตััวชี้้�วััด
รายบุุคคลอัันจะทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานมุ่่�งบรรลุุจุุดหมายเพื่่�อความยั่่�งยืืน
ร่่วมกััน
(4) กำำ�หนดมาตรการที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้บรรลุุผลลััพธ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยได้้
นำำ�หลัักการประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ของกฎเกณฑ์์ หรืือ Regulatory Impact
Assessment (RIA) มาใช้้เสริิมสร้้างธรรมาภิิบาลและกำำ�หนดเป็็นแผนงาน
สำำ�คััญภายใต้้แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. ปีี 2563 - 2565 เพื่่�อให้้หลัักการ
RIA ถููกนำำ�มาใช้้อย่่างจริิงจัังจนเป็็นวััฒนธรรมการทำำ�งานขององค์์กร
โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับ (1) การเปิิดให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องเข้้ามามีีสวนร่วมในการ
แสดงความคิิดเห็็น ผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลาย (2) ความโปร่่งใส โดย
เปิิิดเผยข้้อมููลรวมถึึงสาระสำำ�คััญของกฎหมาย กฎเกณฑ์์ และนโยบาย
ต่่าง ๆ อย่่างตรงไปตรงมา เข้้าใจและเข้้าถึึงได้้ง่่าย เพื่่�อให้้สาธารณชน
สามารถตรวจสอบได้้ และ (3) การคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ส่่วนรวมเป็็นหลััก
โดย ธปท. จะศึึกษาข้้อมููลหรืือหลัักฐานสนัับสนุุน (Evidence-based)
เพื่่�อนำำ�มาวิิเคราะห์์และประเมิินผลกระทบของทางเลืือกนโยบายต่่าง ๆ
ทั้้�งข้้อดีีข้้อเสีีย ต้้นทุุนในการดำำ�เนิินการ และประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ เพื่่�อเลืือก
ทางเลืือกที่่�จะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่ส่่วนรวม ซึ่่�งการดำำ�เนิินการ
ดัังกล่่าวยัังสอดคล้้องกัับมาตรา 77 ของรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักร
ไทย พ.ศ. 2560 ด้้วย
ในปีี 2562 ธปท. ได้้ดำำ�เนิินการเสริิมสร้้างองค์์ความรู้้�และสร้้าง RIA
Mindset ให้้ แ ก่่ ผู้้�บริิ ห ารและพนัั ก งานผ่่ า นการฝึึ ก อบรมและการ
สััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการ รวมถึึงได้้นำำ� RIA มาใช้้กัับการออกนโยบายและ
กฎเกณฑ์์ต่า่ ง ๆ อาทิิ มาตรการดููแลปััญหาหนี้้ค� รััวเรืือน การขยายรููปแบบ
Regulatory Sandbox เสมืือนกระบะทรายเพื่่�อการทดลอง เพื่่�อให้้
ผู้้�ให้้บริิการทางการเงิินสามารถทดสอบเทคโนโลยีีทางการเงิินใหม่่ได้้
สะดวกยิ่่�งขึ้้�น และการปรัับกระบวนการขออนุุญาตของ ธปท. ให้้เป็็น
รููปแบบ One-stop Service เป็็นต้้น
(5) บริิหารจััดการโครงสร้้างและบุุคลากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�ง
การใช้้เทคโนโลยีีในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน
(6) บริิหารจััดการความเสี่่�ยง มีีมาตรฐานการปฏิิบััติิงาน กระบวนการ
ควบคุุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพ มีีการวาง
โครงสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยงในองค์์กร ที่่�มีีคณะกรรมการกำำ�กัับ
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ดููแลบริิหารความเสี่่�ยง ทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาและให้้ความเห็็นต่่อนโยบาย
และแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงในภาพรวมของ ธปท. ตลอดจน
ทบทวนความเพีี ย งพอของนโยบายและแนวทางการบริิ ห ารความ
เสี่่�ยงให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ก่่อนนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการ ธปท. นอกจากนี้้� ยัังมีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
(คบส.) ซึ่่�งประกอบด้้วยคณะกรรมการจากผู้้�บริิหารระดัับสููงของ ธปท.
ทำำ�หน้า้ ที่่�กำำ�หนดกรอบ นโยบาย และแนวทางการบริิหารความเสี่่ย� ง เพื่่อ� ให้้
การดำำ�เนิินงานของ ธปท. สอดคล้้องกัับกระบวนการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี โดยมีีสายบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรทำำ�หน้้าที่่�ผลัักดัันและดำำ�เนิิน
งานด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง ที่่�ครอบคลุุมความเสี่่�ยงทุุกด้้าน ได้้แก่่
ความเสี่่�ยงองค์์กร ความเสี่่�ยงทางการเงิิน ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ
และความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
(7) สื่่�อสารและเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างโปร่่งใสเพื่่�อให้้สามารถตรวจสอบได้้
(Transparency) โดยสร้้างความเข้้าใจกัับประชาชน ในเรื่่�องบทบาท
หน้้าที่่� และเป้้าหมายของ ธปท. ที่่�คำำ�นึงึ ถึึงประโยชน์์ของประเทศเป็็นหลััก
ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ไปยัังประชาชนในสาธารณะและกลุ่่�มผู้้�ประกอบ
กิิจการ สถาบัันการเงิินและภาควิิชาการนัักเรีียนนัักศึึกษา

แนวปฏิบัติในการดำ�เนินงานตามหลักธรรมภิบาลเพื่อความยั่งยืน
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การดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคารแห่งประเทศไทยในระยะต่อไป
การดำำ�เนิินงานของ ธปท. ภายใต้้ยุทุ ธศาสตร์์ 3 ปีีที่่ผ่� า่ นมา (พ.ศ. 2560 - 2562) มุ่่�งเน้้นการพััฒนา
โครงสร้้างพื้้�นฐานของระบบเศรษฐกิิจการเงิินให้้มีีเสถีียรภาพ และขยายตััวอย่่างยั่่�งยืืนทั่่�วถึึง พร้้อม
รองรัับสภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจการเงิินที่่�มีีความผัันผวนอย่่างรวดเร็็วและรุุนแรง
อย่่างไรก็็ตาม ธปท. ตระหนัักว่่า ระบบเศรษฐกิิจ การเงิิน และสัังคมไทย ยัังคงต้้องเผชิิญกัับความ
ท้้าทายที่่�มีีอย่่างต่่อเนื่่�องต่่อไป ทั้้�งจากพััฒนาการทางเทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนแปลงวิิถีีชีีวิิต รููปแบบธุุรกิิจ
บริิการทางการเงิิน และระบบเศรษฐกิิจ เช่่น การให้้บริิการทางการเงิินรููปแบบใหม่่ และสิินทรััพย์์ทาง
การเงิินดิิจิิทััลที่่�แพร่่หลายมากขึ้้�น ที่่�ส่่งผลให้้โครงสร้้างระบบเศรษฐกิิจการเงิินเปลี่่�ยนแปลงอย่่าง
รวดเร็็ว เป็็นต้้น รวมถึึงจากการสะสมปััญหาเชิิงโครงสร้้างและความเปราะบางของสภาพสัังคมและ
เศรษฐกิิจ เช่่น หนี้้ค� รััวเรืือน โครงสร้้างประชากรที่่�เข้้าสู่่�สัังคมสููงวััย เป็็นต้้น เป็็นปััจจััยกระทบขีีดความ
สามารถในการแข่่งขัันของภาคธุุรกิิจ ก่่อปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ��ในประเทศให้้รุนุ แรงขึ้้น� รวมถึึงกระทบ
ต่่อเนื่่�องในมิิติิต่่าง ๆ อัันจะส่่งผลต่่อเสถีียรภาพของระบบเศรษฐกิิจโดยรวม
ธปท. จึึงได้้จัดั ทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์ ธปท. 3 ปีี (พ.ศ. 2563 - 2565) หััวข้้อ “ธนาคารกลางท่่ามกลาง
การเปลี่่�ยนแปลง” หรืือ “Central Bank in a Transformative World” กำำ�หนดประเด็็นความท้้าทาย
สำำ�คััญ ที่่� ธปท. ต้้องพร้้อมรัับมืือในช่่วง 3 ปีีข้้างหน้้า ไว้้ 7 ประเด็็นสำำ�คััญ โดย 1 ใน 7 คืือ “การ
ดำำ�เนิินงานโดยคำำ�นึงึ ถึึงความยั่่�งยืืน (Sustainability) ทั้้�งด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล
จะเป็็นเรื่่�องที่่�หลีีกเลี่่�ยงไม่่ ได้้”
ภายใต้้ประเด็็นความท้้าทายด้้านความยั่่�งยืืน (Sustainability) นี้้� ธปท. ได้้กำำ�หนดทิิศทางการ
ดำำ�เนิินงานและแผนงานสนัับสนุุนต่่าง ๆ ประกอบด้้วย
• ผลักดันการด�ำเนินงานที่ค�ำนึงถึงความยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััฒนธรรมองค์์กรของ ธปท.
• ผลัก ดันให้ผู้ ให้บริก ารทางการเงิ นผนวกแนวคิ ดเรื่ อ ง การเงิ นเพื่ อ ความยั่ ง ยื นทั้ ง ด้ า น
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล เป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััฒนธรรมองค์์กร และปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมการทำำ�ธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบอย่่างรอบด้้าน
• เร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและลดความเปราะบางของฐานะทางการเงินของครัวเรือนในเชิงรุก
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
• ส่งเสริมการให้บริการทางการเงินอย่างเป็นธรรม พร้อมกับสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้
บริการทางการเงินและบริการทางการเงินดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมการออมและปลูกฝังวินัย
ทางการเงิน เพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดี เท่าทันพัฒนาการ และพร้อมรับ
บริิการทางการเงิินดิิจิิทััล
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• ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรของ ธปท. อย่างคุ้มค่าตามแนวปฏิบัติ 3 Rs (Reduce
Reuse Recycle) ทั้้�งด้้านการอนุุรัักษ์์พลัังงาน การบริิหารจััดการน้ำำ�� และการจััดการ
ของเสีีย รวมถึึงปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการผลิิต การจััดการ และการขนส่่งธนบััตรของประเทศ
ให้้ ใช้้ทรััพยากรร่่วมกัันอย่่างคุ้้�มค่่า
• ผลักดันให้สถาบันการเงินปรับกระบวนการด�ำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมแนวคิดด้านความยั่งยืน
ทั้้�งด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล เช่่น ส่่งเสริิมให้้ธนาคารพาณิิชย์์ประเมิินตนเองและ
นำำ�หลัักการธนาคารเพื่่�อความยั่่�งยืืน (Sustainable Banking Guideline) ไปใช้้ สนัับสนุุนให้้
ธนาคารพาณิิชย์์กำำ�หนดมาตรฐานการดำำ�เนิินงานเพื่่�อป้้องกัันการทุุจริิตคอร์์รััปชััน รวมทั้้�ง
วางกรอบ Sustainable Finance Roadmap เพื่่อ� สร้้างแรงจููงใจในการสนัับสนุนุ สิินเชื่่อ� สีีเขีียว
(Green Credit)
• เร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและ SMEs ในเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดท�ำ
แนวนโยบายที่่�ช่่วยดููแลปััญหาความเปราะบางทางการเงิินของครััวเรืือน และส่่งเสริิมการออม
อย่่างยั่่�งยืืน รวมทั้้�งยกระดัับคลิินิิกแก้้หนี้้�ให้้ครอบคลุุมลููกหนี้้�ที่่�หลากหลายขึ้้�น
• ยกระดับการก�ำกับดูแลการให้บริการทางการเงินอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ผ่าน
การเปิดเผยข้อมูลค่าธรรมเนียมและการก�ำกับดูแลโครงสร้างดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่
สะท้อนต้นทุนและไม่ซ�้ำซ้อน
• ส่งเสริมความรู้ ในการใช้บริการทางการเงินและบริการทางการเงินดิจทิ ลั พร้อมกับสร้างความ
ตระหนักและปรับพฤติกรรมของกลุม่ นักศึกษาอาชวี ะและวัยท�ำงาน ให้ออมและไม่กอ่ หนเี้ กินตัว
อย่่างยั่่�งยืืน โดยร่่วมกัับเครืือข่่ายพัันธมิิตรเพื่่�อขยายผลในวงกว้้าง
ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� ให้้ ธปท. สามารถทํําหน้้าที่่�ธนาคารกลาง อย่่างเท่่าทัันการเปลี่่ย� นแปลง ส่่งเสริิมสนัับสนุนุ
ให้้ระบบเศรษฐกิิจการเงิินไทยมีีความเข้้มแข็็ง และเติิบโตได้้เต็็มศัักยภาพ กระจายประโยชน์์อย่่าง
เป็็นธรรม อัันเป็็นรากฐานที่่�สำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้ประชาชนมีีความกิินดีีอยู่่�ดีีอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป

