แผนปฏิบัติการป#องกันการทุจริต ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.)
ประจําป/ 2563
ยุทธศาสตรชาติ
ระยะที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 1
สรางสังคมไมทนตอ
การทุจริต

วิธีการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดและเป#าหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ
(ไตรมาส)
1
2 3 4

ผูรับผิดชอบ หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

แนวทางที่ 1 การเสริมสรางความรูดานการป#องกันการทุจริต
แผนจัดอบรมและสงเสริมความรูความเขาใจในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและป#องกันการทุจริต
- สื่อสาร/จัดอบรมวิธีการปฏิบัติงานเพื่อ
เปSนแนวทางในการป#องกันการทุจริต
- เสริมสร*างองคความรู*เรื่องการปลูกฝ@ง
วิธีคิดแยกแยะผลประโยชนส&วนตัวกับ
ผลประโยชนส&วนรวม จิตพอเพียง
ความอาย และไม&ทนต&อการทุจริตไป
ขยายผลสู&บุคลากรของ ธสน. อย&างทั่วถึง
- เสริมสร*างสมรรถนะบุคลากรของ ธสน.
ให*มีความรู*ความเข*าในกฎหมายที่
เกี่ยวข*อง

แผนงานอบรมหลักสูตร "การดําเนินการจัดซื้อจัดจ*างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ*างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

- เพื่อยกระดับความรู*ความเข*าใจและรู*เท&าทันสถานการณทุจริต - พนักงาน ธสน. ที่เข*าร&วมโครงการบรรยาย
สามารถ แยกแยะระหว&างผลประโยชนส&วนตนและส&วนรวม
พิเศษ มีผลประเมินความพึงพอใจไม&ต่ํากว&า
ได* เพื่อป#องกันการปฏิบัติหรือละเว*นการปฏิบัติหน*าที่ที่เข*า
ร*อยละ 80 ของพนักงาน ธสน. ทั้งหมดที่เข*า
ข&ายขัดกันแห&งผลประโยชน
ร&วมโครงการ

แผนงานโครงการบรรยายพิเศษด*านการต&อต*านการทุจริตคอรรัปชัน ประจําปN 2563 - เพื่อให*ผู*บริหารและพนักงานทุกระดับของ ธสน. ตระหนัก
เปSนการบรรยายพิเศษด*านการต&อต*านการทุจริตคอรรัปชัน การปฏิบัติงานด*วย
และให*ความสําคัญกับการต&อต*านทุจริตทุกรูปแบบ มีการ
ความสื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม โปร&งใส และตรวจสอบได* โดยผู*ทรงคุณวุฒิ
ปฏิบัติงานด*วยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และความ
โปร&งใส เสริมสร*างวัฒนธรรมองคกรด*านการต&อต*าน การ
ทุจริตคอรรัปชัน

- พนักงาน ธสน. ที่เข*าร&วมโครงการบรรยาย
พิเศษ มีผลประเมินความพึงพอใจไม&ต่ํากว&า
ร*อยละ 80 ของพนักงาน ธสน. ทั้งหมดที่เข*า
ร&วมโครงการ

แผนงานโครงการศึกษาดูงาน ณ พิพิธพัณฑและหอจดหมายเหตุการป#องกันและ
- เพื่อส&งเสริมความตระหนักรู*ป@ญหาการทุจริตคอรรัปชันที่
ปราบปรามการทุจริตแห&งชาติ (พิพิธภัณฑต*านโกง : Anti - Corruption Museum) ส&งผลกระทบต&อประเทศโดยรวม
สํานักงาน ปปช.

- ดําเนินการตามแผนงานแล*วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

- ฝ[ายธุรการ

- ฝ[ายกํากับการปฏิบัติงาน

แนวทางที่ 2 การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต
แผนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการป#องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ส&งเสริมค&านิยมยกย&องเชิดชูบุคคลให*
ประพฤติปฏิบัติดี

รณรงคกิจกรรมส&งพลังสุข ปลุกพลัง EXIM ปN 3 แก&พนักงาน ธสน. ด*วยการส&ง
E-Card "ขอบคุณจากใจ" แก&เพื่อนพนักงาน ธสน. ที่มีความเปSนเลิศตามค&านิยมของ
ธสน. (ความเปSนเลิศในผลงาน ความเปSนเลิศในการบริการ ความเปSนเลิศในทีมงาน
และความเปSนเลิศในธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยงและความรับผิดชอบต&อสังคม)

- เพื่อสร*างขวัญกําลังใจแก&บุคลากรของ ธสน. ที่มีความเปSนเลิศ - พนักงาน ธสน. มีการรับรู*ถึงกิจกรรมส&งพลังสุข
ในด*านต&างๆ ตามค&านิยมของ ธสน.
ปลุกพลัง EXIM ปN 3 แก&พนักงาน ธสน. ไม&ต่ํา
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อย&างเปSนรูปธรรม และเกิดวัฒนธรรมองคกรที่ดี

โครงการแสดงเจตจํานงการบริหารงานด*วยความซื่อสัตยสุจริตอย&างมีคุณธรรม โดย - เพื่อกระตุ*นเตือนให*พนักงานของ ธสน. ทุกระดับตระหนักและ - พนักงาน ธสน. มีการรับรู* กิจกรรมการสวมใส&
รณรงคและสื่อสารเรื่องค&านิยมการต&อต*านการทุจริตคอรรัปชัน ของ ธสน. รวมทั้งให* ให*ความสําคัญกับการต&อต*านทุจริตคอรรัปชัน
เสื้อโปโลสีขาว "EXIM WHITH โปร&งใส ไร*คอร
บุคลากร ของ ธสน. ร&วมสวมเสื้อ EXIM White ทุกวันพฤหัสบดี ตลอดปN 2563
- เพื่อเสริมสร*างให*บุคลากรทุกระดับของ ธสน. ตระหนักและ
รัปชัน" ประจําปN 2563 ไม&ต่ํากว&าร*อยละ 80
ให*ความสําคัญกับการต&อต*านทุจริตคอรรัปชันจนกลายเปSน
ของพนักงานทั้งหมด
องคกรที่มีความซื่อสัตย โปร&งใส และตรวจสอบได*
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- ฝ[ายทรัพยากรบุคคล

- ฝ[ายกํากับการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตรชาติ
ระยะที่ 3

วิธีการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนเสริมสร*างความตระหนักในการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีใน
กระบวนการ (CG in Process)
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : ศึกษาตัวอยางแนวทางการดําเนินงานหนวยงานตนแบบที่
มีความเป"นเลิศดาน CG in Process และนําแนวทางที่เหมาะสมกับ ธสน. มา
ประยุกต3ใชในการเผยแพรหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงแนวทางปฏิบัติหรือ
ชุดความรูใหแกพนักงาน ธสน. อยางตอเนื่องในรูปแบบตางๆ อาทิ Infographic ,
VDO CG Times, การจัดบรรยายพิเศษ หรือกิจกรรมกระตุนความตระหนักรู
เกี่ยวกับ CG in Process อื่นๆ)

ยุทธศาสตรที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดและเป#าหมาย

- เพื่อส&งเสริมวัฒนธรรมองคกรด*านการกํากับดูแลกิจการที่ดี - ดําเนินการตามแผนงานแล*วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
โดยใช*หลักธรรมาภิบาล เปSนกลไกที่ชักนําให*พนักงานมีการ
ปฏิบัติงานด*วยความซื่อสัตย มีคุณธรรม โปร&งใส และ
สามารถตรวจสอบได* เปSนการสร*างความเชื่อมั่นและไว*วางใจ
ให*กับผู*มีส&วนได*ส&วนเสียทุกกลุ&มของธนาคาร

ระยะเวลาดําเนินการ
(ไตรมาส)
1
2 3 4

ผูรับผิดชอบ หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

- สํานักกรรมการผู*จัดการ

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจํานงในการบริหารดวยความสุจริต
คณะผูบริหารระดับสูงและพนักงานรวมกันแสดงเจตนารมณสุจริต โดยมีการเผยแพรประชาสัมพันธอยางทั่วถึง
- การแสดงความมุ&งมั่นในการบริหารงาน
ด*วยความสุจริต
- กําหนดนโยบายต&อต*านการทุจริตและ
นํานโยบายสู&การปฏิบัติอย&างเปSน
รูปธรรม

กรรมการธนาคาร กรรมการผู*จัดการ คณะผู*บริหารระดับสูง และพนักงานของ
ธนาคารร&วมกันแสดงเจตจํานงสุจริตในกิจกรรม CG WHITE DAY ประจําปN 2563

- เพื่อให*คณะผู*บริหารระดับสูงร&วมแสดงเจตนารมณและ
กําหนดนโยบายต&อต*านการทุจริตในองคกร

- กรรมการธนาคาร กรรมการผู*จัดการและคณะ
ผู*บริหารระดับสูง และพนักงานร&วมแสดง
เจตจํานงสุจริต 1 ครั้ง ในปN 2563

แผนทบทวนและสื่อสารนโยบายต&อต*านการทุจริตคอรรัปชัน (Anti-Corruption
Policy) ของ ธสน. ให*พนักงานของ ธสน. รับทราบ

- ทบทวนนโยบายต&อต*านการทุจริตคอรรัปชัน
- เพื่อให*นโยบายต&อต*านการทุจริตคอรรัปชันของ ธสน.
สอดคล*องตามสถานการณการทุจริตในป@จจุบัน
ของ ธสน.แล*วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
- เพื่อให*พนักงานทุกระดับของ ธสน. รับทราบนโยบายต&อต*าน - มีระดับการรับรู*ของพนักงาน ธสน. เกี่ยวกับ
การทุจริตคอรรัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของ ธสน.
นโยบายต&อต*านทุจริตคอรรัปชันร*อยละ 100
ของพนักงานทั้งหมด

แผนสื่อสารนโยบายต&อต*านการทุจริตคอรรัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของ
ธสน. ให*กับหน&วยงานรัฐวิสาหกิจ รับทราบ

- เพื่อให*หน&วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต*บันทึกข*อตกลงความ
ร&วมมือ (MOU) ที่ได*ลงนามร&วม 3 ฝ[าย ระหว&างสํานักงาน
ปปช. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ
หน&วยงานรัฐวิสาหกิจ ได*รับทราบนโยบายต&อต*านการทุจริต
คอรรัปชัน (Anti-Corruption) ของ ธสน.

แผนสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติการรับของขวัญปNใหม& "NO GIFT POLICY" ของ
ธสน.

- เพื่อให*พนักงานทุกระดับของ ธสน. รับทราบนโยบายการไม& - พนักงานของ ธสน. มีการรับรู* นโยบายการไม&
รับของขวัญ และแนวทางในการบริหารจัดการของขวัญปNใหม& รับของขวัญ และแนวทางในการบริหารจัดการ
ที่ได*รับจากผู*มีส&วนได*เสียภายนอกได*อย&างมีประสิทธิภาพ
ของขวัญปNใหม&ที่ได*รับจากผู*มีส&วนได*เสีย
ภายนอกประจําปN 2563 ไม&น*อยกว&าร*อยละ
80 ของพนักงานทั้งหมด
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ฝ[ายกํากับการปฏิบัติงาน

- หน&วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต*บันทึกข*อตกลง
ความร&วมมือ (MOU) ได*รับนโยบายต&อต*าน
การทุจริตคอรรัปชัน (Anti-Corruption) ร*อย
ละ 100 ของหน&วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมด
ภายใต*บันทึกข*อตกลงความร&วมมือ (MOU)

สํานักกรรมการผู*จัดการ

ยุทธศาสตรชาติ
ระยะที่ 3

วิธีการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 4
แนวทางที่ 4 การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบป#องกัน
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป#องกันการ
โครงการนําระบบ Off Site Monitoring โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช*ร&วมกับ
การทุจริตเชิงรุก
ทุจริตภายใน ธสน. โดยการนําระบบ
งานตรวจสอบภายในของ ธสน.
เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานของ ธสน.

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดและเป#าหมาย

ผูรับผิดชอบ หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

- เพื่อช&วยในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติ หรือทีมีความเสี่ยง - ติดตาม รายงานผลการตรวจสอบและ
อย&างต&อเนื่อง
ดําเนินการปรับปรุงแก*ไขเปSนรายไตรมาส

- ส&งเสริมให*มีระบบบริหารจัดการภายใน
เพื่อเปSนองคกรคุณธรรม ซื่อตรง
โปร&งใส ตรวจสอบได*มีความพร*อมรับ
ผิด (Integrity and Accountability)

ศึกษา รวบรวมการทุจริตจากองคกรต&างๆ ไว*เปSนฐานข*อมูลประกอบการตรวจสอบ
ภายในให*มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- เพื่อใช*เปSนป@จจัยประกอบการตรวจสอบภายในให*มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- สร*างกลไกป#องกันการทุจริตใน ธสน.

แผนเพิ่มความโปร&งใสในการจัดซื้อและจัดจ*าง
จัดให*มีเจ*าหน*าที่ให*คําปรึกษา แนะนํา และตอบข*อซักถามเกี่ยวกับการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ*างแก&บุคลากรของ ธสน.

- เพื่อลดข*อผิดพลาด หรือความสับสนในการปฏิบัติของ
- ผู*บริหารและพนักงาน ธสน. รับทราบถึง
พนักงาน ธสน. เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ*างของ ธสน. รวมถึง
แผนงานดังกล&าวครบถ*วนภายในระยะเวลาที่
เพื่อให*การจัดซื้อจัดจ*างของ ธสน. สอดคล*องตามกฎหมาย
กําหนด
และหลักเกณฑที่เกี่ยวข*อง ซึ่งจะทําให*เกิดความโปร&งใส และ
สามารถตรวจสอบได*ดียิ่งขึ้น

เผยแพร&การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ ธสน. บนเว็บไซตของ ธสน.

- เพื่อทราบประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต และสามารถ - ดําเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริตของ ธสน.
กําหนดมาตรการป#องกันการทุจริตได*อย&างเหมาะสม
และมีการเผยแพร&บนเว็บไซตของ ธสน.
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ยุทธศาสตรที่ 5
แนวทางที่ 5 การเสริมสรางการมีสวนรวมเพื่อป#องกันและเฝ#าระวังการทุจริต
ปฏิรูปกลไกและ
- การใช*สมรรถนะหลักขององคกรในการ
กิจกรรมการส&งเสริมการต&อต*านการทุจริตคอรรัปชัน "CG WHITE DAY" ประจําปN
กระบวนการ
ต&อต*านการทุจริตผ&านกิจกรรมเพื่อ
2563
ปราบปรามการทุจริต
สังคมขององคกร

ระยะเวลาดําเนินการ
(ไตรมาส)
1
2 3 4

- ดําเนินการแล*วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

- เพื่อรณรงคให*ผู*บริหารและพนักงานทุกระดับของ ธสน. ร&วม - จํานวนพนักงาน ธสน. ที่มีส&วนร&วมในการ
ถึงผู*มีส&วนได*เสียมีส&วนร&วมในการรณรงค เพื่อป#องกันการ
ส&งเสริมการต&อต*านการทุจริตคอรรัปชัน " CG
ทุจริตภายในองคกร
WHITE DAY" ประจําปN 2563 ไม&ต่ํากว&าร*อย
ละ 80 ของพนักงาน ธสน. ทั้งหมด
- เพื่อให*ผู*บริหารและพนักงานทุกระดับของ ธสน. ตระหนัก
และให*ความสําคัญกับการต&อค*านทุจริตทุกรูปแบบมีการ
- จํานวนพนักงานที่เข*าร&วมกิจกรรมส&งเสริมการ
ปฏิบัติงานด*วยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และความ
ต&อต*านทุจริตคอรรัปชัน " CG WHITE DAY"
โปร&งใส เสริมสร*างวัฒนธรรมองคกรด*านการต&อต*านการ
ประจําปN 2563 มีการรับรู*เรื่องการต&อต*านการ
ทุจริตคอรรัปชัน
ทุจริตคอรรัปชัน ไม&ต่ํากว&าร*อยละ 80 ของ
พนักงานทั้งหมดที่เข*าร&วมกิจกรรม

ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการเกิดประสิทธิผล ธนาคารมีกระบวนการดําเนินการ ดังนี้
1. ติดตามความคืบหน*าการดําเนินการตามแผนการป#องกันการทุจริตอย&างสม่ําเสมอ
2. ทบทวน ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย&างต&อเนื่อง
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- ฝ[ายตรวจสอบ

- ฝ[ายธุรการ

- ฝ[ายบริหารความเสี่ยง
- ฝ[ายกํากับการปฏิบัติงาน

- ฝ[ายกํากับการปฏิบัติงาน

