
 
 
 
 

 
ธนาคารส่งเสริมการสร้างจิตส ำนึกในการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงาน 

ทั่วทั้งองค์กรอย่างสม  ำเสมอ ผ่ำนกิจกรรมภำยในและการน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านกำรก ำกับดูแลกิจการที่ 
ที ทันต่อ ต่อสถานการณ์ เข้าใจง่ำย ผ่ำนช่องทำงการสื่อสารต่าง ๆ อาทิ การอบรมหลักสูตร CG แก่ผู้บริหำร
ระดับสูง การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ การจัดทำสื อกำรเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E-Learning, Intranet, 
CG Times และกรุงไทยคุณธรรม การจัดบอร์ดนิทรรศการและบูธกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น    

เพื่อขับเคลื่อนธนาคารกรุงไทยสู่การเป็นธนาคารต้นแบบคุณธรรมในปี 2563 ประธานกรรมการธนาคาร 
กรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหารสายงาน และพนักงาน ของธนาคารได้ร่วม ประกาศ 
“เจตนารมณ์เจตจ ำนง”“ความดีที่อยากท ำ” สู่กรุงไทยที ยั งยืน เพื อน ำองค์กรสู่กำรเป็นกรุงไทยคุณธรรม และกำร
สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที ไม่ทนต่อกำรทุจริต (Zero Tolerance) 

ธนำคำรได้ด ำเนินงำนเพื อยกระดับมำตรฐำนด้ำนบรรษัทภิบำลสู่กำรน ำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็น
ผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรมทั วทั้งองค์กร ในปี 2561 ธนำคำรได้ยกระดับกิจกรรมและโครงกำรให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศำสตร์ด้ำนบรรษัทภิบำล บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560-2564 สอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
การป้องกันและปราบปรามกำรทุจริตแห่งชำติ ระยะที  3 (พ.ศ.2560-2564) และยุทธศำสตร์ธนำคำรที มุ่งสู่กำร
เป็นธนำคำรต้นแบบด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม และกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที ไม่ทนต่อกำรทุจริตในองค์กร 
(Zero Tolerance) สู่กำรปฏิบติัภำยใต้โครงกำกรุงไทยคุณธรรม 

ยุทธศำสตร์ด้ำนบรรษัทภิบำลบมจ.ธนาคาร ปี 2560-2564 ปี 2560-2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์
หลัก ได้แก ่
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แนวทางการด�าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม ประจ�าปี 2562

	 ธนาคารกรุงไทยยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต	 โปร่งใส	 เป็นธรรม	ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย	
รับผิดชอบต่อสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	 ธนาคารเชื่อม่ันว่า	 การด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการมีจริยธรรมท่ีดีน้ัน 
เป็นรากฐานส�าคัญที่ท�าให้ธนาคารเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน	 เป็นธนาคารท่ีทุกคนวางใจ	(Public	Trust)	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ
พนักงานของธนาคารทุกคน	 ตลอดจนบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
(Good	Governance)	 และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเสมอมา	 ด้วยตระหนักถึงบทบาทส�าคัญในการเป็นหนึ่งด้านธรรมาภิบาล	 
ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว	ธนาคารจึงได้ด�าเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม	และแนวทางการด�าเนินงาน
โครงการกรุงไทยคุณธรรม	ดังนี้

  การสรา้งวฒันธรรมองค์กร 
  และการปฏิบัติตามหลักจรยิธรรม

	 ธนาคารกรุงไทยด�าเนินการขับเคลื่อนสู ่การเป็นธนาคาร 
ต้นแบบคณุธรรม	โดยประธานกรรมการธนาคาร	กรรมการธนาคาร	
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ผูบ้รหิารสายงานและพนกังานของธนาคาร
ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เจตจ�านง	“ความดทีีอ่ยากท�า	สูก่รงุไทย 
ที่ยั่งยืน”	 เพื่อน�าองค์กรสู ่การเป็น	 “กรุงไทยคุณธรรม”	 และ 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต	(Zero	Tolerance)	
พร้อมทั้งได้ด�าเนินการยกระดับมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาล 
สู ่การน�าไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
ทัว่ทัง้องค์กร	โดยได้ยกระดบักจิกรรมและโครงการให้สอดคล้องกบั 
แผนยุทธศาสตร์ด้านบรรษทัภบิาล	บมจ.ธนาคารกรงุไทย	ปี	2560-2564	 
ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ	ระยะที่	3	(พ.ศ.	2560-2564)	และยุทธศาสตร์
ธนาคารทีมุ่ง่สูก่ารเป็นธนาคารต้นแบบด้านคณุธรรมจรยิธรรม	และ
การสร้างวฒันธรรมทีไ่ม่ทนต่อการทจุรติในองค์กร	(Zero	Tolerance)	
สู่การปฏิบัติภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม	 นอกจากนี้ธนาคาร
ด�าเนินการส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกในการปฏิบัติตามแนวทาง
การก�ากับดูแลกิจการให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กรอย่างสม�่าเสมอ	
ผ่านกิจกรรมภายในและการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดี	 ทันต่อสถานการณ์	 เข้าใจง่าย	 ผ่านช่องทาง 
การสือ่สารต่างๆ	อาท	ิการอบรมหลักสตูร	CG	แก่ผูบ้รหิารระดบัสงู	 
การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่	 การจัดท�าสื่อการเรียนรู ้ด้วย
ตนเองผ่านระบบ	E-Learning,	 Intranet	 และกรุงไทยคุณธรรม																						
การจัดบอร์ดนิทรรศการและบูธกิจกรรมต่างๆ	เป็นต้น

  แนวทางการด�าเนินงาน 
  โครงการกรุงไทยคุณธรรม

	 ธนาคารกรงุไทย	ด�าเนนิโครงการกรงุไทยคณุธรรมเพือ่ยกระดบั 
การสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีไม่ทนต่อการทุจรติ	(Zero	Tolerance)	
อย ่างต ่อเนื่อง	 โดยใช ้กระบวนการ	 “ระเบิดจากข ้างใน”	 
เพือ่เปิดโอกาสให้ผูบ้รหิารและพนกังานมส่ีวนร่วมในการระดมความคดิ 
ปัญหาท่ีอยากแก้	 ความดีท่ีอยากท�า	 เพื่อพัฒนามาตรฐาน 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 สร้างค่านิยม	 และจิตส�านึกท่ีดียึดม่ัน 
ตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ปีฏบิตังิานด้วยความซือ่สตัย์	
สุจริต	 ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์	 กฎระเบียบ	 ตลอดจนการด�าเนินงาน
ด้วยความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	เพื่อขับเคลื่อนให้ธนาคาร
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบท่ีมีมาตรฐานสากล	 รวมท้ังส่งเสริม
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธนาคารในการเป็นสถาบันการเงิน 
ท่ีลูกค้าประชาชนให้ความเช่ือม่ัน	 ไว้วางใจ	 และในท้ายท่ีสุด 
ส่งผลให้ผลประกอบการของธนาคารดมีากยิง่ข้ึน	โดยเน้นการปฏบิตัิ	
Three	Line	of	Defense	ซึ่งประกอบด้วย	First	Line	of	Defense	คือ	
หัวหน้าและพนกังานทุกคนร่วมมือกนั	สร้างกระบวนการท�างานท่ีด	ี
มีคุณค่า	 มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต	 ภายใต้คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน	Second	Line	of	Defense	 คือ	 หน่วยงาน 
ด้านบริหารความเสี่ยง	ด้านการก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย	และ	
Third	Line	of	Defense	คอื	หน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก	
ธนาคารมีคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ 
คณะกรรมการตรวจสอบก�ากับดูแลอีกหนึ่ งระดับจึงช ่วย 
สร้างความเชือ่มัน่	 และความรดักมุได้เป็นอย่างด	ี การขบัเคลือ่น
โครงการกรุงไทยคุณธรรมไม่ได้เป็นเรื่องของคณะกรรมการหรือ 
ผูบ้รหิารคนใดคนหน่ึงแต่เป็นเรือ่งทีพ่นักงานทกุคนต้องให้ความร่วมมอื 
และยดึเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน	เพือ่ขบัเคลือ่นธนาคารกรงุไทย 
ให้เป็นธนาคารคุณธรรมต้นแบบ	และสามารถสร้างความไว้วางใจ	
หรือ	Public	Trust	ให้เกิดขึ้นในใจของสาธารณชน
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	 ในการนี้	 ธนาคารจึงได้ก�าหนดเป้าหมาย	 และ
ยทุธศาสตร์	3	 ป.	(ปลูกจติส�านกึ	 ป้องกนั	 ปรบัเปล่ียน)	 
แนวปฏบิตั	ิและข้ันตอนการสร้างหน่วยงานคณุธรรม	ดงัน้ี

3 ป. ยุทธศาสตรส์รา้งธนาคารคุณธรรมต้นแบบ 

ป. ปลูกจิตส�านึก
	 เป็นการปลูกจิตส�านึกของพนักงานให้มีคุณธรรม	
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และกฎเกณฑ์
ต่างๆ	 ของธนาคาร	 และหน่วยงานก�ากับภายนอก 
อย่างเคร่งครดั	รวมทัง้การเพ่ิมประสทิธิภาพ	ประสิทธผิล 
ในการท�างาน	 รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาองค์กร	
	 การปลูกจิตส�านึก	เริ่มจากการส่งเสริมบทบาทของ
ผู้บริหารระดับสูงในการน�าพาองค์กรไปในทิศทางที่ดี																										
เป็นตัวอย่างในการท�างานให้กับพนักงาน	 นอกจากนี้	 
ยงัเน้นการเสรมิสร้าง	พฒันา	ส่งเสริมพนกังานให้มส่ีวนร่วม
ผ่านกิจกรรมต่างๆ	 รวมถึงการยกย่องชมเชยพนักงาน	
ในท้ายที่สุดจะสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ของพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กรได้
ป. ป้องกัน
	 เป็นการท�าหน้าที	่ ตรวจทาน	 และป้องกนัการกระท�า 
ความผิด	 อันเกิดขึ้นจากความเส่ียงต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง
กบัการปฏบิตังิาน	ซึง่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาแนวทาง
ป้องกันการทุจริต	 พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริต 
เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	รวมถึงการบังคับใช้
กฎระเบียบ	 และมาตรการป้องกันการกระท�าความผิด
และการทจุรติ	ซึง่การป้องกนัมทีัง้เชงินโยบาย	เชงิระบบ	
และเชิงปฏิบัติการ	 เพื่อสอดประสานจากทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการก�ากับดูแล
ป. ปรับเปลี่ยน
	 เป็นการยกระดบัมาตรฐานปรับเปลีย่นกระบวนการวินัย
ภายในธนาคาร	 โดยด�าเนินการทางด้านกฎหมาย 
ทางแพ่งและอาญาอย่างรวดเรว็	 ควบคูก่บัการพจิารณา 
โทษอย่างจริงจัง	 รวมถึงการบูรณาการกระบวนการ 
ภายในของธนาคาร	 ทั้ งกระบวนการตรวจสอบ	 
และกระบวนการทางกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น

	 นอกจากยุทธศาสตร์	3	ป.	แล้ว	การสร้างธนาคาร
คุณธรรมต้นแบบ	ผ่านกิจกรรม	1	หน่วยงาน	1	แผนงาน
ความยั่งยืน

1 หน่วยงาน 1 แผนงานความย่ังยืน

	 1	หน่วยงาน	1	แผนงานความยัง่ยนื	เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่ให้ผูบ้รหิาร
และพนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคุณธรรมในการท�างาน	 
โดยต่อยอดจากการท�างานของตนเอง	 คิด	 วิเคราะห์ออกมาเป็นแผนงาน	
ภายใต้การระเบิดจากข้างใน	 ค้นหาสาเหตทุีแ่ท้จริง	(ปัญหาทีอ่ยากแก้/ความด ี
ทีอ่ยากท�า)	ทีส่่งผลให้งานประสบความส�าเรจ็	และมปีระสทิธภิาพ	(คณุภาพ
คู่กับคุณธรรม)	ตามเป้าหมาย	4	ด้าน	ได้แก่		

ปรบัเปล่ียน ป้องกัน 

ปลูกจิตส�านึก

FINANCIAL 
GROWTH 

STAKEHOLDER/
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IMPROVEMENT/FIRST 

LINE OF DEFENSE
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ขั้นตอนท่ี 1 
ทุกคนประกาศ
เจตนารมณ์ 
โดยทุกคนเห็นพ้อง
ต้องกัน

ขั้นตอนท่ี 2 
รว่มกันระดม
ความคิด "ปัญหา
ท่ีอยากแก้ 
ความดีท่ีอยากท�า"

ขั้นตอนท่ี 3 
ก�าหนดเป้าหมาย
และจดัท�าแผนการ
ด�าเนินงาน

ขั้นตอนท่ี 4 
ลงมือปฏิบัติให้
เห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรม

ขั้นตอนท่ี 5 
การประเมินผล
การด�าเนินงาน

ขั้นตอนท่ี 6 
สรุปผลการ
ปฏิบัติงานและ
จดัท�าองค์ความรู ้
(KM)

	 โดยน�าเทคโนโลยีมาสนบัสนนุการปรบัปรุงกระบวนการด�าเนนิงาน	ซึง่มขีัน้ตอนในการพฒันาแผนงาน	6	ขัน้ตอน	คอื

	 ธนาคารได้ร่วมกบัสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกจิธนาคารกรงุไทย	
บรรยายในหลักสูตร	 “บทบาทของผู้บริหารในการรักษาวินัย
พนักงาน”	ให้กับหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร	

	 การส ่งเสริมการมีส ่วนร ่วมของผู ้บริหารและพนักงาน 
ในการน�าหลกับรรษทัภบิาลสูก่ารปฏบิตังิาน	(KTB	CG	in	Process)	
การส่งเสรมิให้ผูบ้รหิารทกุระดบัประพฤตตินเป็นแบบอย่างท่ีดี	
(Role	Model)	 ที่แสดงออกซ่ึงวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต	 
และการต่อต้านทจุรติทีจ่ริงจังและเข้มแขง็ของธนาคาร	 รวมถงึ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารถือหุ้นร้อยละ	100	 
ในการน�าหลักบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติจนเกิดผลส�าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์และมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

	 จัดท�าแนวทางปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงาน	 ตามการประเมิน	 ITA	 เพื่อให้พนักงาน 
ทัว่ทัง้องค์กรปฏบิตังิานเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั	มคีวามโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้

	 การจัดกิจกรรมการสือ่สารและสือ่ประชาสมัพนัธ์ด้านบรรษทัภบิาล	 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล/ให้ความรู้แก่พนักงานภายในองค์กร	 
และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ	 ของธนาคาร	 โดยมุ่งเน้น 
การน�าเทคโนโลยมีาใช้เป็นเคร่ืองมอืและช่องทางในการสือ่สารมากขึน้	 
เช่น	การประชาสมัพนัธ์คลปิการถ่ายทอดการน�าหลักบรรษทัภบิาล 
สู่การปฏิบัติ	 โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 ผ่านทาง 
ระบบ	Digital	Signage	 ซ่ึงเป็นระบบสื่อสารภายในองค์กร	 
การจัดแสดงนิทรรศการด้านบรรษัทภิบาลทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน	เป็นต้น

	 การจัดท�าแบบส�ารวจการรับรู้	 ความเข้าใจ	 และการน�าไป
ปฏิบัติ	 ด้านบรรษัทภิบาล	 การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	 และ
จรรยาบรรณธรุกจิธนาคาร	(Code	of	Conduct)	ประจ�าปีของ
พนักงาน	 เพื่อน�าผลการส�ารวจเป็นข้อมูลส�าหรับการปรับปรุง
การด�าเนินงานในปีถัดไป

	 การปฏิ บัติ เป ็นไปตามหลักเกณฑ์ด ้านการให ้บ ริการ 
อย่างเป็นธรรมแก่ลูกค้า	(Market	Conduct)	ดังนี้
1)	 ให้ค�าปรึกษา	 แนะน�าแก่หน่วยงานต่างๆ	 ของธนาคาร	

รวมถงึการพจิารณาให้ความเหน็เกีย่วกบัเอกสารประกอบ

กิจกรรมส่งเสรมิโครงการกรุงไทยคุณธรรม

การขาย	 สื่อโฆษณา	 ประชาสัมพันธ์ต่างๆ	 เป็นต้น	 
เพ่ือให้ธนาคารมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ	์
Market	Conduct	ของ	ธปท.	รวมถงึกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ก�ากับดูแลอื่น

2)	 สือ่สารให้ความรูใ้นประเดน็ด้านการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ 
ท่ีเป็นสาระส�าคัญ	 ข้อพึงปฏิบัติ	 ข้อห้ามปฏิบัติผ่าน 
ช่องทางต่างๆ	ของธนาคาร

3)	 ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์	 รวมทั้งเข ้าสุ ่มสอบทานการเสนอ 
ขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารและของบริษัทในเครือ	 
แบบไม่แสดงตน	(Mystery	shopping)	เพือ่ให้มัน่ใจว่าเสนอ 
ขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้ารายย่อยของพนักงานสาขา 
เป็นไปโดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์	Market	Conduct	
และหลักเกณฑ์ของทางการ

4)	 จัดท�า	Market	Conduct	Risk	Dashboard	 เพื่อเป็น
เครื่องมือในการติดตาม	Market	Conduct	Risk	 และ 
ใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง 
ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

รายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2562
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