รายงานการกํากับติดตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ของธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.)
ไตรมาส 2 ป 2563
ยุทธศาสตรชาติ
ระยะที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 1
สรางสังคมไมทนตอการ
ทุจริต

วิธีการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผูรับผิดชอบหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ผลการดําเนินการ

แนวทางที่ 1 การเสริมสรางความรูดานการปองกันการทุจริต
แผนจัดอบรมและสงเสริมความรูความเขาใจในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและปองกันการทุจริต
- สื่อสาร/จัดอบรมวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเปน  แผนงานอบรมหลักสูตร "การดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
แนวทางในการปองกันการทุจริต
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
- เสริมสรางองคความรูเรื่องการปลูกฝงวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชน  แผนงานโครงการบรรยายพิเศษดานการตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน ประจําป 2563 เปนการ
สวนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไมทน
บรรยายพิเศษดานการตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน การปฏิบัติงานดวยความสื่อสัตยสุจริต มี
ตอการทุจริตไปขยายผลสูบุคลากรของ ธสน.
คุณธรรม โปรงใส และตรวจสอบได โดยผูทรงคุณวุฒิ
- อยางทั่วถึง
 แผนงานโครงการศึกษาดูงาน ณ พิพิธพัณฑและหอจดหมายเหตุการปองกันและปราบปรามการ
เสริมสรางสมรรถนะบุคลากรของ ธสน. ใหมี
ทุจริตแหงชาติ (พิพิธภัณฑตานโกง : Anti - Corruption Museum) สํานักงาน ปปช.
ความรูความเขาในกฎหมายที่เกี่ยวของ

- ฝายธุรการ

อยูระหวางดําเนินการ
- ฝายกํากับการปฏิบัติงาน

แนวทางที่ 2 การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต
แผนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- สงเสริมคานิยมยกยองเชิดชูบุคคลให
ประพฤติปฏิบัติดี

 รณรงคกิจกรรมสงพลังสุข ปลุกพลัง EXIM ป 3 แกพนักงาน ธสน. ดวยการสง E-Card "ขอบคุณ
จากใจ" แกเพื่อนพนักงาน ธสน. ที่มีความเปนเลิศตามคานิยมของ ธสน.
 โครงการแสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางมีคุณธรรม โดย รณรงคและ
สื่อสารเรื่องคานิยมการตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน ของ ธสน. รวมทั้งใหบุคลากร ของ ธสน. รวม
สวมเสื้อ EXIM White ทุกวันพฤหัสบดี ตลอดป 2563
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- ฝายทรัพยากรบุคคล

- ฝายกํากับการปฏิบัติงาน

ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง
ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตรชาติ
ระยะที่ 3

วิธีการ

แผนเสริมสรางความตระหนักในการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในกระบวนการ
(CG in Process)

ยุทธศาสตรที่ 1
สรางสังคมไมทนตอการ
ทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3
สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผูรับผิดชอบหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- สํานักกรรมการผูจัดการ

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจํานงในการบริหารดวยความสุจริต
คณะผูบริหารระดับสูงและพนักงานรวมกันแสดงเจตนารมณสุจริต โดยมีการเผยแพรประชาสัมพันธอยางทั่วถึง
- การแสดงความมุงมั่นในการบริหารงานดวย
ความสุจริต
- กําหนดนโยบายตอตานการทุจริตและนํา
นโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

 กรรมการธนาคาร กรรมการผูจัดการ คณะผูบริหารระดับสูง และพนักงานของธนาคารรวมกันแสดง
เจตจํานงสุจริตในกิจกรรม CG WHITE DAY ประจําป 2563
 แผนทบทวนและสื่อสารนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของ ธสน.
ใหพนักงานของ ธสน. รับทราบ

อยูระหวางดําเนินการ
- ฝายกํากับการปฏิบัติงาน

 แผนสื่อสารนโยบายตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน (Anti-Corruption Policy) ของ ธสน. ใหกับ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ รับทราบ
 แผนสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติการรับของขวัญปใหม "NO GIFT POLICY" ของ ธสน.

แนวทางที่ 4 การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาระบบปองกันการ - เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต  โครงการนําระบบ Off Site Monitoring โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชรว มกับงานตรวจสอบ
ทุจริตเชิงรุก
ภายใน ธสน. โดยการนําระบบเทคโนโลยี
ภายในของ ธสน.
สารสนเทศมาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
ของ ธสน.
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ดําเนินการเสร็จสิ้น
ดําเนินการเสร็จสิ้น

- สํานักกรรมการผูจัดการ

- ฝายตรวจสอบ

ดําเนินการเสร็จสิ้น

ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตรชาติ
ระยะที่ 3

วิธีการ

ยุทธศาสตรที่ 4
- สงเสริมใหมีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อ
พัฒนาระบบปองกันการ เปนองคกรคุณธรรม ซื่อตรง โปรงใส
ทุจริตเชิงรุก
ตรวจสอบไดมีความพรอมรับผิด (Integrity
and Accountability)
- สรางกลไกปองกันการทุจริตใน ธสน.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 ศึกษา รวบรวมการทุจริตจากองคกรตางๆ ไวเปนฐานขอมูลประกอบการตรวจสอบภายในใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 แผนเพิ่มความโปรงใสในการจัดซื้อและจัดจาง
จัดใหมีเจาหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา และตอบขอซักถามเกี่ยวกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจางแก
บุคลากรของ ธสน.
 เผยแพรการประเมินความเสี่ยงทุจริตของ ธสน. บนเว็บไซตของ ธสน.

ยุทธศาสตรที่ 5
แนวทางที่ 5 การเสริมสรางการมีสวนรวมเพื่อปองกันและเฝาระวังการทุจริต
ปฏิรูปกลไกและ
- การใชสมรรถนะหลักขององคกรในการ
 กิจกรรมการสงเสริมการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน "CG WHITE DAY" ประจําป 2563
กระบวนการปราบปราม ตอตานการทุจริตผานกิจกรรมเพื่อสังคมของ
การทุจริต
องคกร
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการเกิดประสิทธิผล ธนาคารมีกระบวนการดําเนินการ ดังนี้
1. ติดตามความคืบหนาการดําเนินการตามแผนการปองกันการทุจริตอยางสม่ําเสมอ
2. ทบทวน ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง
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ระยะเวลาดําเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผูรับผิดชอบหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- ฝายตรวจสอบ

ผลการดําเนินการ
อยูระหวาง
การดําเนินการ

- ฝายธุรการ

ดําเนินการเสร็จสิ้น

- ฝายบริหารความเสี่ยง
- ฝายกํากับการปฏิบัติงาน

ดําเนินการเสร็จสิ้น

- ฝายกํากับการปฏิบัติงาน

อยูระหวาง
การดําเนินการ

