รายงานการกํากับติดตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
ณ ไตรมาส 3/2562
ยุทธศาสตร(ชาติ
ระยะที่ 3

วิธีการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร(ที่ 1 - สื่อสาร/จัดอบรมวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเปน
แนวทางที่ 1 การเสริมสรางความรูดานการปองกันการทุจริต
สรางสังคมไมทนตอ แนวทางในการปองกันการทุจริต
แผนจัดอบรมและสงเสริมความรูความเขาใจในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการปองกันการทุจริต
การทุจริต
- เสริมสรางองค+ความรูเรื่องการปลูกฝ-งวิธีคิด
แผนจัดอบรมหลักสูตร "การดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติ
แยกแยะผลประโยชน+ส1วนตัวกับผลประโยชน+
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
ส1วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม1ทนต1อ
แผนจัดบรรยายพิเศษดานธรรมาภิบาลที่ดี การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย+ สุจริต
การทุจริตไปขยายผลสู1บุคลากรของ ธสน. อย1าง
มีคุณธรรม โปร1งใส และตรวจสอบได โดยผูทรงคุณวุฒิ
ทั่วถึง
จํานวน 4 โครงการ ไดแก1
- เสริมสรางสมรรถนะบุคลากรของ ธสน. ใหมี
ความรูความเขาในกฎหมายที่เกี่ยวของ

1. บรรยายพิเศษเรื่อง “การใหสินเชื่ออย1างมีธรรมาภิบาล”
โดย นายวีระชาติ ศรีบุญมา (อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด)
2. บรรยายพิเศษเรื่อง “การทํางานอย1างมีธรรมาภิบาล”
โดย นายอดุลย โชตนิสากรณ (กรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต'อสังคม)

ผูรับผิดชอบหลัก

- ฝ5ายธุรการ

- ฝ5ายกํากับการปฏิบัติงาน

3. บรรยายพิเศษเรื่อง “ความสุขในการทํางานในหน1วยงานภาครัฐ”
โดย พันโทนายแพทยภาคย โลหารชุน (ผู+บังคับกองพันเสนารักษที่ 3)
4. บรรยายพิเศษเรื่อง “ ความซื่อตรงกับการปฏิบัติหนาที่ใน หน1วยงานของรัฐ ”
โดย นายณรงคศักดิ์ โอสถธนากร (ผู+ว'าราชการจังหวัดพะเยา)

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว

แผนจัดอบรม "การประยุกต+ใชนโยบายและคู1มือ CG & CSR เพื่อการปฏิบัติ งานของ
ธสน."

- ฝ5ายเลขานุการและสื่อสาร
องค+กร

แผนการจัดอบรมหลักสูตร "แนวปฏิบัติที่ดีและขอพึงระวังในการพิจารณาและ
อนุมัติสินเชื่อ"
จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจการจัดทํางบประมาณ ประจําปO 2563
แก1หน1วยงานภายใน เพื่อใหมีการปฏิบัติที่สอดคลองตามขอบังคับว1าดวย
งบประมาณของ ธสน.

- ฝ5ายตรวจสอบ

1

ผลการดําเนินการ

- ฝ5ายบัญชี

ยุทธศาสตร(ชาติ
ระยะที่ 3

วิธีการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- กําหนดมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองค+กรใน แนวทางที่ 2 การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
แผนการเสริมสรางวัฒนธรรมองค(กรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประพฤติมิชอบ
กิจกรรมส1งพลังสุข ปลุกพลัง EXIM ปO 2562
โดยใหเพื่อนพนักงานร1วมส1ง E-Card ขอบคุณจากใจเพื่อยกย1องชมเชยแก1บุคลากร
- ส1งเสริมค1านิยมยกย1องเชิดชูบุคคลใหประพฤติ
ของ ธสน. ที่มีความเปนเลิศในจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต1อสังคม
ปฏิบัติดี

ผูรับผิดชอบหลัก

- ฝ5ายทรัพยากรบุคคล

มอบรางวัลยกย1องแก1พนักงานของ ธสน. ที่มีความตระหนักและปฏิบัติงานดาน
กฎหมายการฟอกเงิน (AML/CFT/WMD) ใหกับ ธสน. ไดอย1างยอดเยี่ยม

ยุทธศาสตร(ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย

- การแสดงความมุ1งมั่นในการบริหารงานดวย
ความสุจริต
- กําหนดนโยบายต1อตานการทุจริตและนํา
นโยบายสู1การปฏิบัติอย1างเปนรูปธรรม

- ฝ5ายกํากับการปฏิบัติงาน

สื่อสารแนวทางปฏิบัติงานบนหลักธรรมาภิบาล (CG) และความรับผิดชอบต1อสังคม
(CSR) เพื่อขับเคลื่อน ธสน. สู1ความยั่งยืน ใหบุคลากรรับทราบอย1างทั่วถึง

- ฝ5ายกํากับการปฏิบัติงาน
- ฝ5ายเลขานุการและสื่อสาร
องค+กร

ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจํานงในการบริหาร
คณะผูบริหารระดับสูงและพนักงานรวมกันแสดงเจตนารมณ(สุจริต โดยมีการเผยแพรประชาสัมพันธ(อยางทั่วถึง
กรรมการธนาคาร กรรมการผูจัดการ คณะผูบริหารระดับสูง และพนักงานของ
ธนาคารร1วมกันแสดงเจตจํานงสุจริตในกิจกรรม CG WHITE DAY ประจําปO 2562
โดยมีการถ1ายทอดสดผ1าน Facebook Live EXIMTH Family

2

ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว

โครงการแสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตย+สุจริตอย1างมีคุณธรรม โดย
รณรงค+และสื่อสารเรื่องค1านิยมการต1อตานการทุจริตของ ธสน. รวมทั้งใหบุคลากร
ของ ธสน. ร1วมสวมเสื้อ EXIM White ทุกวันพฤหัสบดี ตลอดปO 2562

จัดทําประกาศเจตนารมณ+ "เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน ของ ธสน." เผยแพร1
ไปยังหน1วยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 54 แห1ง
รณรงค+ "งดรับของขวัญ/กระเชา" (NO GIFT POLICY)
โดยมีการกําหนดแนวปฏิบัติการรับของขวัญปOใหม1 ของ ธสน.
จัดทํามาตรการส1งเสริมความโปร1งใสในการจัดซื้อจัดจางของธนาคารเพื่อการส1งออก
และนําเขาแห1งประเทศไทย เผยแพร1บนเว็บไซต+ของ ธสน. Exim.go.th

ผลการดําเนินการ

ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
- ฝ5ายกํากับการปฏิบัติงาน
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง
- ฝ5ายธุรการ

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว

ยุทธศาสตร(ชาติ
ระยะที่ 3

วิธีการ

ยุทธศาสตร(ที่ 4 - เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
พัฒนาระบบปองกัน ภายใน ธสน. โดยการนําระบบเทคโนโลยี
การทุจริตเชิงรุก
สารสนเทศมาพัฒนากระบวน การปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบหลัก

แนวทางที่ 4 การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชน+ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส+ ที่เกี่ยวของกับธุรกรรมการใหสินเชื่อ และการจัดซื้อจัดจาง

ผลการดําเนินการ

อยูระหวางดําเนินการ
- ฝ5ายกํากับการปฏิบัติงาน

- ส1งเสริมใหมีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเปน
องค+กรคุณธรรม ซื่อตรง โปร1งใส ตรวจสอบไดมี
ความพรอมรับผิด (Integrity and
Accountability)
- ส1งเสริมใหมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานเปน
ลายลักษณ+อักษรอย1างชัดเจน เพื่อใหเกิดความ
โปร1งใส และตรวจสอบได

แผนเพิ่มความโปรงใสดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ธสน. และหลักเกณฑ+การบริหาร
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ธสน. บนเว็บไซต+ของธนาคาร

- ฝ5ายทรัพยากรบุคคล

แผนเพิ่มความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
1. จัดทําคู1มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. จัดใหมีเจาหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา และตอบขอซักถามเกี่ยวกับการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางแก1บุคลากรของ ธสน.
3. เผยแพร1ประกาศผลการจัดซื้อจัดจางบนเว็บไซต+ของ ธสน. Exim.go.th
แผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายใน
โครงการพัฒนาระบบ Off Site Monitoring โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ร1วมกับงานตรวจสอบ

- สรางกลไกปองกันการทุจริตใน ธสน.

ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

ยกระดับการรับรูการประเมินคุณธรรมและความโปร1งใสในการดําเนินงานของ
หน1วยงานภาครัฐ (ITA) ของ ธสน.

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว

อยูระหวางดําเนินการ
- ฝ5ายธุรการ

- ฝ5ายตรวจสอบ

ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง
ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง
ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ ธสน.
- ฝ5ายบริหารความเสี่ยง
- ฝ5ายกํากับการปฏิบัติงาน
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ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว

ยุทธศาสตร(ชาติ
ระยะที่ 3

วิธีการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร(ที่ 5 - การใชสมรรถนะหลักขององค+กรในการต1อตาน แนวทางที่ 5 การเสริมสรางการมีส1วนร1วมเพื่อปองกันและเฝาระวังการทุจริต
ปฏิรูปกลไกและ
การทุจริตผ1านกิจกรรมเพื่อสังคมขององค+กร
กิจกรรม CG WHITE DAY ประจําปO 2562
กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต - ส1งเสริมใหภาคเอกชนที่ประสงค+จะเขายื่น
จัดใหเอกชนทีป่ ระสงค+ยื่นขอเสนอราคากับ ธสน. ตองลงนามรับทราบมาตรการ
ส1งเสริมความโปร1งใสในการจัดซื้อจัดจางของ ธสน.
ขอเสนอในการจัดซื้อจัดจางกับ ธสน. ตองจัดให
มีนโยบายและแนวทางการปองกันการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจาง
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ
เรื่องรองเรียนการทุจริต

ผูรับผิดชอบหลัก

- ฝ5ายกํากับการปฏิบัติงาน

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว

- ฝ5ายธุรการ

อยูระหวางดําเนินการ

การเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติการตอตานการทุจริต
1. จัดใหมีช1องทางการรับขอรองเรียน/ขอเสนอแนะจากบุคคลภายนอก และการแจง
เบาะแสการทุจริตภายใน ธสน. รวมถึงมีมาตรการการคุมครองขอมูลส1วนบุคคลของ
ผูรองเรียนหรือแจงเบาะแสการทุจริตภายใน ธสน. โดยเปyดเผยไวในเว็ปไซต+ และ
Intranet ของ ธสน.

- ฝ5ายพัฒนากระบวนการและ
นวัตกรรม
- ฝ5ายทรัพยากรบุคคล

2. จัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการขอรองเรียนต1อคณะจัดการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบอย1างสม่ําเสมอเปนประจําทุกไตรมาส และสรุปประจําปO

- ฝ5ายพัฒนากระบวนการและ
นวัตกรรม

ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการเกิดประสิทธิผล ธนาคารมีกระบวนการดําเนินการ ดังนี้
1. ติดตามความคืบหนาการดําเนินการตามแผนการปองกันการทุจริตอย1างสม่ําเสมอ
2. ทบทวน ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย1างต1อเนื่อง
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ผลการดําเนินการ

ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

