รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ของธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.)
ประจําป 2563
ยุทธศาสตรชาติ
ระยะที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 1
สรางสังคมไมทนตอ
การทุจริต

วิธีการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ หรือ
ดําเนินการ (ไตรมาส)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1 2 3 4

ปญหา
อุปสรรค

ผลการดําเนินการ

-

ดําเนินการเสร็จสิ้น

แนวทางที่ 1 การเสริมสรางความรูดานการปองกันการทุจริต
แผนจัดอบรมและสงเสริมความรูความเขาใจในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและปองกันการทุจริต
- สื่อสาร/จัดอบรมวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเปนแนวทางใน
การปองกันการทุจริต

 แผนงานอบรมหลักสูตร "การดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

- เสริมสรางองคความรูเรื่องการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะ
 แผนงานโครงการบรรยายพิเศษดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ประจําป 2563 เปนการ
ผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม จิต
บรรยายพิเศษดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน การปฏิบัติงานดวยความสื่อสัตยสุจริต มี
พอเพียง ความอาย และไมทนตอการทุจริตไปขยายผล
คุณธรรม โปรงใส และตรวจสอบได โดยผูทรงคุณวุฒิ
สูบุคลากรของ ธสน. อยางทั่วถึง
เสริมสรางสมรรถนะบุคลากรของ ธสน. ใหมีความรู
 แผนงานโครงการศึกษาดูงาน ณ พิพิธพัณฑและหอจดหมายเหตุการปองกันและปราบปรามการ
ความเขาในกฎหมายที่เกี่ยวของ
ทุจริตแหงชาติ (พิพิธภัณฑตานโกง : Anti - Corruption Museum) สํานักงาน ปปช.

- ฝายธุรการ

- ฝายกํากับการปฏิบัติงาน

แนวทางที่ 2 การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต
แผนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- สงเสริมคานิยมยกยองเชิดชูบุคคลใหประพฤติปฏิบัติดี

 รณรงคกิจกรรมสงพลังสุข ปลุกพลัง EXIM ป 3 แกพนักงาน ธสน. ดวยการสง E-Card "ขอบคุณ
จากใจ" แกเพื่อนพนักงาน ธสน. ที่มีความเปนเลิศตามคานิยมของ ธสน. (ความเปนเลิศในผลงาน
ความเปนเลิศในการบริการ ความเปนเลิศในทีมงาน และความเปนเลิศในธรรมาภิบาล การ
บริหารความเสี่ยงและความรับผิดชอบตอสังคม)

- ฝายทรัพยากรบุคคล

-

 โครงการแสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางมีคุณธรรม โดย รณรงคและ
สื่อสารเรื่องคานิยมการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ของ ธสน. รวมทั้งใหบุคลากร ของ ธสน.
รวมสวมเสื้อ EXIM White ทุกวันพฤหัสบดี ตลอดป 2563

- ฝายกํากับการปฏิบัติงาน

-
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ดําเนินการเสร็จสิ้น

ดําเนินการเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตรชาติ
ระยะที่ 3

วิธีการ

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

ยุทธศาสตรที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ หรือ
ดําเนินการ (ไตรมาส)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1 2 3 4

- สํานักกรรมการผูจัดการ

ปญหา
อุปสรรค

ผลการดําเนินการ

-

ดําเนินการเสร็จสิ้น

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจํานงในการบริหารดวยความสุจริต
คณะผูบริหารระดับสูงและพนักงานรวมกันแสดงเจตนารมณสุจริต โดยมีการเผยแพรประชาสัมพันธอยางทั่วถึง
- การแสดงความมุงมั่นในการบริหารงานดวยความสุจริต  กรรมการธนาคาร กรรมการผูจัดการ คณะผูบริหารระดับสูง และพนักงานของธนาคารรวมกัน
แสดงเจตจํานงสุจริตในกิจกรรม CG WHITE DAY ประจําป 2563
- กําหนดนโยบายตอตานการทุจริตและนํานโยบายสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

 แผนทบทวนและสื่อสารนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของ
ธสน. ใหพนักงานของ ธสน. รับทราบ

ดําเนินการเสร็จสิ้น

- ฝายกํากับการปฏิบัติงาน
-

 แผนสื่อสารนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของ ธสน. ใหกับ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ รับทราบ
 แผนสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติการรับของขวัญปใหม "NO GIFT POLICY" ของ ธสน.
ยุทธศาสตรที่ 4
แนวทางที่ 4 การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบปองกัน - เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริตภายใน
 โครงการนําระบบ Off Site Monitoring โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชรวมกับงาน
การทุจริตเชิงรุก
ธสน. โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา
ตรวจสอบภายในของ ธสน.
กระบวนการปฏิบัติงานของ ธสน.
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ดําเนินการเสร็จสิ้น

ดําเนินการเสร็จสิ้น
- สํานักกรรมการผูจัดการ

- ฝายตรวจสอบ

ดําเนินการเสร็จสิ้น

-

ดําเนินการเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตรชาติ
ระยะที่ 3

วิธีการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 4 - สงเสริมใหมีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเปนองคกร  ศึกษา รวบรวมการทุจริตจากองคกรตางๆ ไวเปนฐานขอมูลประกอบการตรวจสอบภายในใหมี
พัฒนาระบบปองกัน คุณธรรม ซื่อตรง โปรงใส ตรวจสอบไดมีความพรอมรับ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การทุจริตเชิงรุก
ผิด (Integrity and Accountability)
- สรางกลไกปองกันการทุจริตใน ธสน.

 แผนเพิ่มความโปรงใสในการจัดซื้อและจัดจาง
จัดใหมีเจาหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา และตอบขอซักถามเกี่ยวกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
แกบุคลากรของ ธสน.
 เผยแพรการประเมินความเสี่ยงทุจริตของ ธสน. บนเว็บไซตของ ธสน.

ยุทธศาสตรที่ 5
แนวทางที่ 5 การเสริมสรางการมีสวนรวมเพื่อปองกันและเฝาระวังการทุจริต
ปฏิรูปกลไกและ - การใชสมรรถนะหลักขององคกรในการตอตานการ
 กิจกรรมการสงเสริมการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน "CG WHITE DAY" ประจําป 2563
กระบวนการ
ทุจริตผานกิจกรรมเพื่อสังคมขององคกร
ปราบปรามการทุจริต

3

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ หรือ
ดําเนินการ (ไตรมาส)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1 2 3 4

ปญหา
อุปสรรค

- ฝายตรวจสอบ

- ฝายธุรการ

ดําเนินการเสร็จสิ้น

-

- ฝายบริหารความเสี่ยง
- ฝายกํากับการปฏิบัติงาน

- ฝายกํากับการปฏิบัติงาน

ผลการดําเนินการ

ดําเนินการเสร็จสิ้น

ดําเนินการเสร็จสิ้น

-

ดําเนินการเส็จสิ้น

