รายงานการกํากับติดตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ของธนาคารเพื่อการส$งออกและนําเข'าแห$งประเทศไทย (ธสน.)
ไตรมาส 1 ป. 2563
ยุทธศาสตร1ชาติ
ระยะที่ 3

วิธีการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร1ที่ 1
แนวทางที่ 1 การเสริมสร'างความรู'ด'านการปองกันการทุจริต
สร'างสังคมไม$ทนต$อ
แผนจัดอบรมและส$งเสริมความรู'ความเข'าใจในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและปองกันการทุจริต
การทุจริต
แผนงานอบรมหลักสูตร "การดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
- สื่อสาร/จัดอบรมวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเป5นแนวทาง
ในการป8องกันการทุจริต
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
- เสริมสรางองค9ความรูเรื่องการปลูกฝ:งวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน9ส<วนตัวกับผลประโยชน9ส<วนรวม จิต
แผนงานโครงการบรรยายพิเศษดานการต<อตานการทุจริตคอร9รัปชัน ประจําป@ 2563 เป5นการ
พอเพียง ความอาย และไม<ทนต<อการทุจริตไปขยาย
บรรยายพิเศษดานการต<อตานการทุจริตคอร9รัปชัน การปฏิบัติงานดวยความสื่อสัตย9สุจริต มี
ผลสู<บุคลากรของ ธสน. อย<างทั่วถึง
คุณธรรม โปร<งใส และตรวจสอบได โดยผูทรงคุณวุฒิ
- เสริมสรางสมรรถนะบุคลากรของ ธสน. ใหมีความรู
ความเขาในกฎหมายที่เกี่ยวของ
แผนงานโครงการศึกษาดูงาน ณ พิพิธพัณฑ9และหอจดหมายเหตุการป8องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห<งชาติ (พิพิธภัณฑ9ตานโกง : Anti - Corruption Museum) สํานักงาน ปปช.

ระยะเวลาดําเนินการ
(ไตรมาส)
1
2 3 4

ผู'รับผิดชอบ หรือ
หน$วยงานที่เกี่ยวข'อง

ผลการดําเนินการ

- ฝ,ายธุรการ

อยู$ระหว$างดําเนินการ
- ฝ,ายกํากับการปฏิบัติงาน

แนวทางที่ 2 การเสริมสร'างวัฒนธรรมสุจริต
แผนการเสริมสร'างวัฒนธรรมองค1กรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ส<งเสริมค<านิยมยกย<องเชิดชูบุคคลใหประพฤติ
ปฏิบัติดี

รณรงค9กิจกรรมส<งพลังสุข ปลุกพลัง EXIM ป@ 3 แก<พนักงาน ธสน. ดวยการส<ง E-Card "ขอบคุณ
จากใจ" แก<เพื่อนพนักงาน ธสน. ที่มีความเป5นเลิศตามค<านิยมของ ธสน. (ความเป5นเลิศในผลงาน
ความเป5นเลิศในการบริการ ความเป5นเลิศในทีมงาน และความเป5นเลิศในธรรมาภิบาล การบริหาร
ความเสี่ยงและความรับผิดชอบต<อสังคม)
โครงการแสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตย9สุจริตอย<างมีคุณธรรม โดย รณรงค9และ
สื่อสารเรื่องค<านิยมการต<อตานการทุจริตคอร9รัปชัน ของ ธสน. รวมทั้งใหบุคลากร ของ ธสน. ร<วม
สวมเสื้อ EXIM White ทุกวันพฤหัสบดี ตลอดป@ 2563
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- ฝ,ายทรัพยากรบุคคล

ดําเนินการ
อย$างต$อเนื่อง

- ฝ,ายกํากับการปฏิบัติงาน

ดําเนินการ
อย$างต$อเนื่อง

ยุทธศาสตร1ชาติ
ระยะที่ 3

วิธีการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนเสริมสรางความตระหนักในการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในกระบวนการ
(CG in Process)
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : ศึกษาตัวอยางแนวทางการดําเนินงานหนวยงานตนแบบที่มีความเป"น
เลิศดาน CG in Process และนําแนวทางที่เหมาะสมกับ ธสน. มาประยุกต3ใชในการเผยแพร
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงแนวทางปฏิบัติหรือชุดความรูใหแกพนักงาน ธสน. อยาง
ตอเนื่องในรูปแบบตางๆ อาทิ Infographic ,VDO CG Times, การจัดบรรยายพิเศษ หรือ
กิจกรรมกระตุนความตระหนักรูเกี่ยวกับ CG in Process อื่นๆ)

ยุทธศาสตร1ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

ระยะเวลาดําเนินการ
(ไตรมาส)
1
2 3 4

ผู'รับผิดชอบ หรือ
หน$วยงานที่เกี่ยวข'อง

- สํานักกรรมการผูจัดการ

ผลการดําเนินการ

ดําเนินการ
อย$างต$อเนื่อง

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจํานงในการบริหารด'วยความสุจริต
คณะผู'บริหารระดับสูงและพนักงานร$วมกันแสดงเจตนารมณ1สุจริต โดยมีการเผยแพร$ประชาสัมพันธ1อย$างทั่วถึง
- การแสดงความมุ<งมั่นในการบริหารงานดวยความ
สุจริต
- กําหนดนโยบายต<อตานการทุจริตและนํานโยบายสู<
การปฏิบัติอย<างเป5นรูปธรรม

กรรมการธนาคาร กรรมการผูจัดการ คณะผูบริหารระดับสูง และพนักงานของธนาคารร<วมกัน
แสดงเจตจํานงสุจริตในกิจกรรม CG WHITE DAY ประจําป@ 2563
แผนทบทวนและสื่อสารนโยบายต<อตานการทุจริตคอร9รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของ
ธสน. ใหพนักงานของ ธสน. รับทราบ

อยู$ระหว$างดําเนินการ

- ฝ,ายกํากับการปฏิบัติงาน

แผนสื่อสารนโยบายต<อตานการทุจริตคอร9รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของ ธสน. ใหกับ
หน<วยงานรัฐวิสาหกิจ รับทราบ
แผนสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติการรับของขวัญป@ใหม< "NO GIFT POLICY" ของ ธสน.
ยุทธศาสตร1ที่ 4
แนวทางที่ 4 การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบปองกัน - เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป8องกันการทุจริตภายใน
โครงการนําระบบ Off Site Monitoring โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชร<วมกับงานตรวจสอบ
การทุจริตเชิงรุก
ธสน. โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ภายในของ ธสน.
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของ ธสน.
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ดําเนินการเสร็จสิ้น

อยู$ระหว$างดําเนินการ

- สํานักกรรมการผูจัดการ

- ฝ,ายตรวจสอบ

ดําเนินการเสร็จสิ้น

ดําเนินการ
อย$างต$อเนื่อง

ยุทธศาสตร1ชาติ
ระยะที่ 3

วิธีการ

ยุทธศาสตร1ที่ 4 - ส<งเสริมใหมีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป5น
พัฒนาระบบปองกัน องค9กรคุณธรรม ซื่อตรง โปร<งใส ตรวจสอบไดมี
ความพรอมรับผิด (Integrity and Accountability)
การทุจริตเชิงรุก
- สรางกลไกป8องกันการทุจริตใน ธสน.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ศึกษา รวบรวมการทุจริตจากองค9กรต<างๆ ไวเป5นฐานขอมูลประกอบการตรวจสอบภายในใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แผนเพิ่มความโปร<งใสในการจัดซื้อและจัดจาง
จัดใหมีเจาหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา และตอบขอซักถามเกี่ยวกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจางแก<
บุคลากรของ ธสน.
เผยแพร<การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ ธสน. บนเว็บไซต9ของ ธสน.

ยุทธศาสตร1ที่ 5
แนวทางที่ 5 การเสริมสร'างการมีส$วนร$วมเพื่อปองกันและเฝาระวังการทุจริต
ปฏิรูปกลไกและ
กิจกรรมการส<งเสริมการต<อตานการทุจริตคอร9รัปชัน "CG WHITE DAY" ประจําป@ 2563
- การใชสมรรถนะหลักขององค9กรในการต<อตานการ
กระบวนการ
ทุจริตผ<านกิจกรรมเพื่อสังคมขององค9กร
ปราบปรามการทุจริต

ทั้งนี้ เพื่อให'การดําเนินการเกิดประสิทธิผล ธนาคารมีกระบวนการดําเนินการ ดังนี้
1. ติดตามความคืบหนาการดําเนินการตามแผนการป8องกันการทุจริตอย<างสม่ําเสมอ
2. ทบทวน ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย<างต<อเนื่อง
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ระยะเวลาดําเนินการ
(ไตรมาส)
1
2 3 4

ผู'รับผิดชอบ หรือ
หน$วยงานที่เกี่ยวข'อง
- ฝ,ายตรวจสอบ

- ฝ,ายธุรการ

ผลการดําเนินการ
อยู$ระหว$าง
การดําเนินการ

ดําเนินการเสร็จสิ้น

- ฝ,ายบริหารความเสี่ยง
- ฝ,ายกํากับการปฏิบัติงาน

อยู$ระหว$าง
การดําเนินการ

- ฝ,ายกํากับการปฏิบัติงาน

อยู$ระหว$าง
การดําเนินการ

