การรายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริต ของธนาคารเพื่อการส#งออกและนําเขาแห#งประเทศไทย
ประจําป. 2562
ยุทธศาสตร*ชาติ
ระยะที่ 3

วิธีการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร*ที่ 1 - สื่อสาร/จัดอบรมวิธีการปฏิบัติงาน แนวทางที่ 1 การเสริมสรางความรูดานการปองกันการทุจริต
สรางสังคมไม#ทนต#อ เพื่อเป*นแนวทางในการป,องกันการ
แผนจัดอบรมและส#งเสริมความรูความเขาใจในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและปองกันการทุจริต
การทุจริต
ทุจริต
แผนจัดอบรมหลักสูตร "การดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
- เสริมสรางองค.ความรูเรื่องการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
ปลูกฝ1งวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน.
ส6วนตัวกับผลประโยชน.ส6วนรวม
แผนจัดบรรยายพิเศษดานธรรมาภิบาลที่ดี การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย. สุจริต มีคุณธรรม โปร6งใส
จิตพอเพียง ความอาย และไม6ทน
และตรวจสอบได โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 โครงการ ไดแก6
ต6อการทุจริตไปขยายผลสู6บุคลากร
1. บรรยายพิเศษเรื่อง “การใหสินเชื่ออย6างมีธรรมาภิบาล”
ของ ธสน. อย6างทั่วถึง
โดย นายวีระชาติ ศรีบุญมา (อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด)
- เสริมสรางสมรรถนะบุคลากรของ
ธสน. ใหมีความรูความเขาใน
กฎหมายที่เกี่ยวของ

2. บรรยายพิเศษเรื่อง “การทํางานอย6างมีธรรมาภิบาล”
โดย นายอดุลย. โชตนิสากรณ. (กรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีและความรับผิดชอบต6อสังคม)

ผูรับผิดชอบหลัก

ป5ญหา
อุปสรรค

ผลการดําเนินการ

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2562

- ฝKายธุรการ

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2562
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2562

- ฝKายกํากับการปฏิบัติงาน

3. บรรยายพิเศษเรื่อง “ความสุขในการทํางานในหน6วยงานภาครัฐ”
โดย พันโทนายแพทย.ภาคย. โลหารชุน (ผูบังคับกองพันเสนารักษ.ที่ 3)
4. บรรยายพิเศษเรื่อง “ ความซื่อตรงกับการปฏิบัติหนาที่ใน หน6วยงานของรัฐ ”
โดย นายณรงค.ศักดิ์ โอสถธนากร (ผูว6าราชการจังหวัดพะเยา)

-

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย 2562

แผนจัดอบรม "การประยุกต.ใชนโยบายและคู6มือ CG & CSR เพื่อการปฏิบัติ งานของ ธสน."

- ฝKายเลขานุการและ
สื่อสารองค.กร

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2562

แผนการจัดอบรมหลักสูตร "แนวปฏิบัติที่ดีและขอพึงระวังในการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ"

- ฝKายตรวจสอบ

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2562

จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจการจัดทํางบประมาณ ประจําปP 2563
แก6หน6วยงานภายใน เพื่อใหมีการปฏิบัติที่สอดคลองตามขอบังคับว6าดวยงบประมาณของ ธสน.

- ฝKายบัญชี
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ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2562

ยุทธศาสตร*ชาติ
ระยะที่ 3

วิธีการ
- กําหนดมาตรการเสริมสราง
วัฒนธรรมองค.กรในการป,องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
- ส6งเสริมค6านิยมยกย6องเชิดชูบุคคล
ใหประพฤติปฏิบัติดี

ยุทธศาสตร*ที่ 3 - การแสดงความมุ6งมั่นในการ
สกัดกั้นการทุจริต บริหารงานดวยความสุจริต
เชิงนโยบาย
- กําหนดนโยบายต6อตานการทุจริต
และนํานโยบายสู6การปฏิบัติอย6าง
เป*นรูปธรรม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แนวทางที่ 2 การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต
แผนการเสริมสรางวัฒนธรรมองค*กรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมส6งพลังสุข ปลุกพลัง EXIM ปP 2562
โดยใหเพื่อนพนักงานร6วมส6ง E-Card ขอบคุณจากใจเพื่อยกย6องชมเชยแก6บุคลากร ของ ธสน. ที่มีความ
เป*นเลิศในจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต6อสังคม

ผูรับผิดชอบหลัก

ป5ญหา
อุปสรรค

- ฝKายทรัพยากรบุคคล

ดําเนินการอย6างต6อเนื่อง

มอบรางวัลยกย6องแก6พนักงานของ ธสน. ที่มีความตระหนักและปฏิบัติงานดานกฎหมายการฟอกเงิน
(AML/CFT/WMD) ใหกับ ธสน. ไดอย6างยอดเยี่ยม

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2562

โครงการแสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตย.สุจริตอย6างมีคุณธรรม โดยรณรงค.และสื่อสาร
เรื่องค6านิยมการต6อตานการทุจริตของ ธสน. รวมทั้งใหบุคลากรของ ธสน. ร6วมสวมเสื้อ EXIM White
ทุกวันพฤหัสบดี ตลอดปP 2562

- ฝKายกํากับการปฏิบัติงาน

สื่อสารแนวทางปฏิบัติงานบนหลักธรรมาภิบาล (CG) และความรับผิดชอบต6อสังคม (CSR) เพื่อ
ขับเคลื่อน ธสน. สู6ความยั่งยืน ใหบุคลากรรับทราบอย6างทั่วถึง

- ฝKายกํากับการปฏิบัติงาน
- ฝKายเลขานุการและ
สื่อสารองค.กร

ดําเนินการอย6างต6อเนื่อง

ดําเนินการอย6างต6อเนื่อง

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจํานงในการบริหาร
คณะผูบริหารระดับสูงและพนักงานร#วมกันแสดงเจตนารมณ*สุจริต โดยมีการเผยแพร#ประชาสัมพันธ*อย#างทั่วถึง
กรรมการธนาคาร กรรมการผูจัดการ คณะผูบริหารระดับสูง และพนักงานของธนาคารร6วมกันแสดง
เจตจํานงสุจริตในกิจกรรม CG WHITE DAY ประจําปP 2562 โดยมีการถ6ายทอดสดผ6าน Facebook
Live EXIMTH Family
จัดทําประกาศเจตนารมณ. "เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน ของ ธสน." เผยแพร6ไปยังหน6วยงาน
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 54 แห6ง
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ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2562

- ฝKายกํากับการปฏิบัติงาน

-

รณรงค. "งดรับของขวัญ/กระเชา" (NO GIFT POLICY)
โดยมีการกําหนดแนวปฏิบัติการรับของขวัญปPใหม6 ของ ธสน.
จัดทํามาตรการส6งเสริมความโปร6งใสในการจัดซื้อจัดจางของธนาคารเพื่อการส6งออกและนําเขาแห6ง
ประเทศไทย เผยแพร6บนเว็บไซต.ของ ธสน. Exim.go.th

ผลการดําเนินการ

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2562
ดําเนินการอย6างต6อเนื่อง

- ฝKายธุรการ

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562

ยุทธศาสตร*ชาติ
ระยะที่ 3

วิธีการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร*ที่ 4 - เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป,องกัน แนวทางที่ 4 การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
การทุจริตภายใน ธสน. โดยการนํา
พัฒนาระบบ
โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชน.ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส. ที่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ปองกันการทุจริต
เกี่ยวของกับธุรกรรมการใหสินเชื่อ และการจัดซื้อจัดจาง
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
เชิงรุก
ยกระดับการรับรูการประเมินคุณธรรมและความโปร6งใสในการดําเนินงานของหน6วยงานภาครัฐ (ITA)
- ส6งเสริมใหมีระบบบริหารจัดการ
ของ ธสน.
ภายในเพื่อเป*นองค.กรคุณธรรม
แผนเพิ่มความโปร#งใสดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ซื่อตรง โปร6งใส ตรวจสอบไดมี
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ธสน. และหลักเกณฑ.การบริหารพัฒนาทรัพยากร
ความพรอมรับผิด (Integrity and
บุคคลของ ธสน. บนเว็บไซต.ของธนาคาร
Accountability)
แผนเพิ่มความโปร#งใสในการจัดซื้อจัดจาง
- ส6งเสริมใหมีการกําหนดแนวทาง
1. จัดทําคู6มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ปฏิบัติงานเป*นลายลักษณ.อักษร
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
อย6างชัดเจน เพื่อใหเกิดความ
โปร6งใส และตรวจสอบได
2. จัดใหมีเจาหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา และตอบขอซักถามเกี่ยวกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจางแก6
บุคลากรของ ธสน.

ผูรับผิดชอบหลัก

- สรางกลไกป,องกันการทุจริตใน ธสน.

- ฝKายกํากับการปฏิบัติงาน
ดําเนินการอย6างต6อเนื่อง
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
19 มิ.ย. 2562

- ฝKายทรัพยากรบุคคล

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2562
- ฝKายธุรการ

ดําเนินการอย6างต6อเนื่อง
ดําเนินการอย6างต6อเนื่อง

- ฝKายตรวจสอบ

การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ ธสน.
- ฝKายบริหารความเสี่ยง
- ฝKายกํากับการปฏิบัติงาน
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ผลการดําเนินการ
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
23 ธ.ค. 2562

3. เผยแพร6ประกาศผลการจัดซื้อจัดจางบนเว็บไซต.ของ ธสน. Exim.go.th
แผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายใน
โครงการพัฒนาระบบ Off Site Monitoring โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชร6วมกับงานตรวจสอบ

ป5ญหา
อุปสรรค

ดําเนินการอย6างต6อเนื่อง
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562

ยุทธศาสตร*ชาติ
ระยะที่ 3
ยุทธศาสตร*ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการ
ปราบปรามการ
ทุจริต

วิธีการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

การใชสมรรถนะหลักขององค.กรใน แนวทางที่ 5 การเสริมสรางการมีส6วนร6วมเพื่อป,องกันและเฝ,าระวังการทุจริต
การต6อตานการทุจริตผ6านกิจกรรม
กิจกรรม CG WHITE DAY ประจําปP 2562
เพื่อสังคมขององค.กร
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
บริหารจัดการเรื่องรองเรียนการ
ทุจริต

ผูรับผิดชอบหลัก

- ฝKายพัฒนากระบวนการ
และนวัตกรรม
- ฝKายทรัพยากรบุคคล

2. จัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการขอรองเรียนต6อคณะจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบอย6าง
สม่ําเสมอเป*นประจําทุกไตรมาส และสรุปประจําปP

- ฝKายพัฒนากระบวนการ
และนวัตกรรม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2562

- ฝKายกํากับการปฏิบัติงาน

การเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติการต#อตานการทุจริต
1. จัดใหมีช6องทางการรับขอรองเรียน/ขอเสนอแนะจากบุคคลภายนอก และการแจงเบาะแสการทุจริต
ภายใน ธสน. รวมถึงมีมาตรการการคุมครองขอมูลส6วนบุคคลของผูรองเรียนหรือแจงเบาะแสการทุจริต
ภายใน ธสน. โดยเป}ดเผยไวในเว็ปไซต. และ Intranet ของ ธสน.
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ป5ญหา
อุปสรรค

-

ดําเนินการอย6างต6อเนื่อง

ดําเนินการอย6างต6อเนื่อง

