
 

 
 

การด าเนินการตามมาตรการสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

โครงการกรุงไทยคุณธรรม 
ธนาคารให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ  

ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ กฎหมายด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม ผ่านการด าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรมด้วยยุทธศาสตร์ 3 ป. ได้แก่ “ปลูกจิตส านึก” 
เป็นกระบวนการปลูกจิตส านึกของ พนักงานให้มีคุณธรรม ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ  “ป้องกัน” เป็นการท าหน้าที่
ตรวจทานและป้องกันการกระท าความผิดอันเกิดขึ้น จากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และ  
“ปรับเปลี่ยน” เป็นการยกระดับมาตรฐานปรับเปลี่ยนกระบวนการภายในธนาคารด้าน กฎหมาย รวมถึงการสร้ าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) โดยธนาคารได้ด าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม ผ่าน
กระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและ พนักงานมีส่วนร่วมในการระดมความคิด  “ปัญหาที่
อยากแก้ ความดีที่อยากท า” โดยค านึงถึงความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อมุ่งสู่  
Sustainable Krungthai การด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม ดังนี้  

1. Tone from the Top 
1.1 การประกาศเจตนารมณ์ เจตจ านงสุจริตในการ บริหารงานอย่างมีคุณธรรม เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่  

ไม่ทน ต่อการทุจริต รวมทั้งมีการถ่ายทอดนโยบายจากประธานกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ  
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  

1.2 ธนาคารร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเดินสายจัดอบรม “บทบาทของผู้บริหารกับวินัย 
พนักงาน” ให้กับพนักงานสาขาทั่วประเทศจ านวน 12 รุ่น โดยอบรมเกี่ยวกับ กระบวนการ First line กระบวนการทาง
วินัย แนวทางการควบคุมและดูแลพนักงานของผู้บริหาร ประสบการณ์และแนวทางการป้องกันทุจริต การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล วินัยกับการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. รวมพลังขับเคลื่อนกรุงไทยคุณธรรม: QA “1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยั่งยืน” ฝ่าวิกฤติ Covid-19  
มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการด าเนินงานแผนงานวคามยั่งยืน ปี 2563 อย่างต่อเนื่องภายใต้คุณธรรม 

อัตลักษณ์ เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างาน พัฒนา
มาตรฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรม สร้างค่านิยมและจิตส านึกที่ดีตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ Implement ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม ด้าน Efficiency & 
Productivity (คุณภาพคู่กับคุณธรรม) ตามเป้าหมาย 4 ด้าน ได้แก่ 1) Financial Growth2) Stakeholders/ Regulators 
3) Process Improvement/ First Line of Defense และ 4) Employees 

ในขณะที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้กระจายไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ  
ของโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ยกระดับให้เป็นภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก และส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะ
เศรษฐกิจ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และการด าเนินธุรกิจของธนาคารที่ต้องปรับตัวให้สอดรับกับผลกระทบความ
เปลี่ยนแปลง และความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

การเตรียมความพร้อมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้น การด าเนินการขับเคลื่อน
แผนงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในปี 2563 การพิจารณาน าวิกฤติ COVID-19 เข้ามาเป็นปัจจัย เพื่อให้พนักงานมีส่วน
ร่วมระดมแนวคิด สู่การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย จะสามารถช่วยสนับสนุนให้ธนาคารขับเคลื่อน  
ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ได้  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. การก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ และพฤติกรรมพึงประสงค ์

3.1 จัด Workshop หลักสูตรการก าหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ให้แก่ผู้บริหาร เพื่อให้
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ และร่วมกันสร้างพฤติกรรมที่จะสนับสนุนการพัฒนาองค์กร
คุณธรรมได้อย่างยั่งยืน  

 

3.2 จัด Work Shop หลักสูตรการจัดท าแผนงานความยั่งยืนภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์ ให้กับพนักงาน  
ทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการจัดท าแผนงานความ
ยั่งยืนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของธนาคาร สามารถก าหนดพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค์ของหน่วยงานได้ ทุจริต ยกระดับกระบวนการด้านบรรษัทภิบาลสู่การปฏิบัติงาน (KTB CG in Process)  
ให้เห็นเป็นรูปธรรม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีบรรษัทภิบาลที่ดี ปราศจาการทุจริตคอร์รัปชัน (Zero Tolerence) 
 

 
 
 
 
 



 

 
4. การสื่อสาร และเผยแพร่ความรู้ 

4.1 การสื่อสารด าเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรมและตัวอย่างพฤติกรรมที่ผิดระเบียบวินัยของธนาคาร 
ผ่านช่องทาง Email Intranet ของธนาคารเพื่อสร้างบรรยากาศและปลูกฝังการท างานที่ดีให้อยู่ในวิถีคิด วิถีการท างาน
และชีวิตประจ าวัน  

 
 

4.2 การจัดท า E-Learning Lesson Learn for กรุงไทยคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรณีศึกษา/ตัวอย่างต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อการการปฏิบัติงาน ให้พนักงานด าเนินงานบนพื้นฐานของความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย 

 

 
 



 

 
โครงการ Krungthai Compliance Champion Season 2 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตระหนักถึงความส าคัญในการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริต  

คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ภายใต้ โครงการกรุงไทยคุณธรรม โดยใช้กระบวนการ  “ระเบิดจากข้างใน” พัฒนากลไกการ
ป้องกัน ครอบคลุมถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ยกระดับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตทั่วทั้งองค์กร 
(Zero Tolerance) โดยใช้ยุทธศาสตร์ปลูกจิตส านึกพนักงานให้มีคุณธรรม ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ป้องกันการ
กระท าผิดที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่าง ๆ ยกระดับมาตรฐานกระบวนการภายในธนาคาร จัดท าคู่มือป้องกันการรับ
สินบน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานร่วมกิจกรรม Krungthai Compliance Champion  ซึ่งน าเครื่องมือ Design Thinking 
and Hackathon Technique เพื่อสร้างกรอบความคิด (Mindset) และสร้างต้นแบบ (Prototype) ในการออกแบบ
กระบวนการที่สามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหา เรื่อง การก ากับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market 
Conduct) ได้อย่างตรงจุด ค านึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ตาม
กระบวนการปฏิบัติ เน้นการท างานอย่างมีส่วนร่วม เข้าอกเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ก าลังเผชิญ สร้าง
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการแก้ไขปัญหา ยึดส่วนรวมเป็นส าคัญ   ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลอย่างยิ่งต่อการสร้าง 
Culture of Integrity  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กรุงไทยรักชุมชน 

ธนาคารมุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม  
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน บริการทางการเงินในระบบธนาคาร และ  
ใช้บริการธนาคารกรุงไทย  

 
 
 



 

 

นอกจากน้ีธนาคารยังให้ความส าคัญต่อการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการกรุงไทยรักสิ่งแวดล้อม ซึ่ง 
เป็นโครงการที่ ต่อยอดจากโครงการ Krungthai YoungEnterprise Awards และโครงการคุ้งบางกะเจ้า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ลดค่าใช้จ่ายด้านการก าจัดขยะ
ภายในองค์กร โดยการแปรรูปเศษอาหาร ให้กลายเป็นดินด้วยเครื่องแปรรูปเศษอาหาร จากบริษัท  InnoWaste ณ 
ห้องอาหารของธนาคาร โดยจะน าดินที่เกิดจากการแปรรูปขยะ เศษอาหารท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆได้ เช่น การ
ตกแต่ง ภูมิทัศน์ในองค์กร บริจาคให้กับหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ที่สนใจ ถือเป็นการท ากิจกรรม CSR อย่างหนึ่งของ
องค์กร 

 
 
 

 
 


