รายงานการกํากับติดตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ของธนาคารเพื่อการสงออกและนําเข)าแหงประเทศไทย (ธสน.)
ไตรมาส 3 ป0 2563
ยุทธศาสตร6ชาติ
ระยะที่ 3
ยุทธศาสตร6ที่ 1
สร)างสังคมไมทนตอการทุจริต

วิธีการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู)รับผิดชอบหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวข)อง

ผลการดําเนินการ

แนวทางที่ 1 การเสริมสร)างความรู)ด)านการปองกันการทุจริต
แผนจัดอบรมและสงเสริมความรู)ความเข)าใจในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและปองกันการทุจริต
- สื่อสาร/จัดอบรมวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเปXน  แผนงานอบรมหลักสูตร "การดําเนินการจัดซื้อจัดจ*างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ*างและ
แนวทางในการป#องกันการทุจริต
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
- เสริมสร*างองคความรู*เรื่องการปลูกฝYงวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชนส&วนตัวกับ
 แผนงานโครงการบรรยายพิเศษด*านการต&อต*านการทุจริตคอรรัปชัน ประจําปK 2563 เปXนการ
ผลประโยชนส&วนรวมจิตพอเพียงความอาย
บรรยายพิเศษด*านการต&อต*านการทุจริตคอรรัปชัน การปฏิบัติงานด*วยความสื่อสัตยสุจริต มี
และไม&ทนต&อการทุจริตไปขยายผลสู&
คุณธรรม โปร&งใส และตรวจสอบได* โดยผู*ทรงคุณวุฒิ
- บุคลากรของ ธสน. อย&างทั่วถึง
เสริมสร*างสมรรถนะบุคลากรของ ธสน. ให*มี  แผนงานโครงการศึกษาดูงาน ณ พิพิธพัณฑและหอจดหมายเหตุการป#องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห&งชาติ (พิพิธภัณฑต*านโกง : Anti - Corruption Museum) สํานักงาน ปปช.)
ความรู*ความเข*าในกฎหมายที่เกี่ยวข*อง

- ฝQายธุรการ

อยูระหวางดําเนินการ

ดําเนินการเสร็จสิ้น
- ฝQายกํากับการปฏิบัติงาน
ดําเนินการเสร็จสิ้น

แนวทางที่ 2 การเสริมสร)างวัฒนธรรมสุจริต
แผนการเสริมสร)างวัฒนธรรมองค6กรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ส&งเสริมค&านิยมยกย&องเชิดชูบุคคลให*
ประพฤติปฏิบัติดี

 รณรงคกิจกรรมส&งพลังสุข ปลุกพลัง EXIM ปK 3 แก&พนักงาน ธสน. ด*วยการส&ง E-Card "ขอบคุณ
จากใจ" แก&เพื่อนพนักงาน ธสน. ที่มีความเปXนเลิศตามค&านิยมของ ธสน.
 โครงการแสดงเจตจํานงการบริหารงานด*วยความซื่อสัตยสุจริตอย&างมีคุณธรรม โดย รณรงคและ
สื่อสารเรื่องค&านิยมการต&อต*านการทุจริตคอรรัปชัน ของ ธสน. รวมทั้งให*บุคลากร ของ ธสน. ร&วม
สวมเสื้อ EXIM White ทุกวันพฤหัสบดี ตลอดปK 2563
1

- ฝQายทรัพยากรบุคคล

- ฝQายกํากับการปฏิบัติงาน

ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง
ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตร6ชาติ
ระยะที่ 3
ยุทธศาสตร6ที่ 1
สร)างสังคมไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตร6ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย

วิธีการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนเสริมสร*างความตระหนักในการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในกระบวนการ
(CG in Process)

ระยะเวลาดําเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู)รับผิดชอบหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวข)อง

- สํานักกรรมการผู*จัดการ

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจํานงในการบริหารด)วยความสุจริต
คณะผู)บริหารระดับสูงและพนักงานรวมกันแสดงเจตนารมณ6สุจริต โดยมีการเผยแพรประชาสัมพันธ6อยางทั่วถึง
- การแสดงความมุ&งมั่นในการบริหารงานด*วย  กรรมการธนาคาร กรรมการผู*จัดการ คณะผู*บริหารระดับสูง และพนักงานของธนาคารร&วมกัน
ความสุจริต
แสดงเจตจํานงสุจริตในกิจกรรม CG WHITE DAY ประจําปK 2563
- กําหนดนโยบายต&อต*านการทุจริตและนํา
นโยบายสู&การปฏิบัติอย&างเปXนรูปธรรม
 แผนทบทวนและสื่อสารนโยบายต&อต*านการทุจริตคอรรัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของ
ธสน. ให*พนักงานของ ธสน. รับทราบ

ดําเนินการเสร็จสิ้น

- ฝQายกํากับการปฏิบัติงาน

 แผนสื่อสารนโยบายต&อต*านการทุจริตคอรรัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของ ธสน. ให*กับ
หน&วยงานรัฐวิสาหกิจ รับทราบ
 แผนสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติการรับของขวัญปKใหม& "NO GIFT POLICY" ของ ธสน.
ยุทธศาสตร6ที่ 4
แนวทางที่ 4 การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบปองกันการทุจริต - เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป#องกันการ
 โครงการนําระบบ Off Site Monitoring โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช*ร&วมกับงานตรวจสอบ
เชิงรุก
ทุจริตภายใน ธสน. โดยการนําระบบ
ภายในของ ธสน.
เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานของ ธสน.
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ดําเนินการเสร็จสิ้น

ดําเนินการเสร็จสิ้น

- สํานักกรรมการผู*จัดการ

- ฝQายตรวจสอบ

ดําเนินการเสร็จสิ้น

ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตร6ชาติ
ระยะที่ 3

วิธีการ

ยุทธศาสตร6ที่ 4
- ส&งเสริมให*มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อ
พัฒนาระบบปองกันการทุจริต เปXนองคกรคุณธรรม ซื่อตรง โปร&งใส
เชิงรุก
ตรวจสอบได*มีความพร*อมรับผิด (Integrity
and Accountability)
- สร*างกลไกป#องกันการทุจริตใน ธสน.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 ศึกษา รวบรวมการทุจริตจากองคกรต&างๆ ไว*เปXนฐานข*อมูลประกอบการตรวจสอบภายในให*มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 แผนเพิ่มความโปร&งใสในการจัดซื้อและจัดจ*าง
จัดให*มีเจ*าหน*าที่ให*คําปรึกษา แนะนํา และตอบข*อซักถามเกี่ยวกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจ*างแก&
บุคลากรของ ธสน.
 เผยแพร&การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ ธสน. บนเว็บไซตของ ธสน.

ยุทธศาสตร6ที่ 5
แนวทางที่ 5 การเสริมสร)างการมีสวนรวมเพื่อปองกันและเฝาระวังการทุจริต
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ - การใช*สมรรถนะหลักขององคกรในการ
 กิจกรรมการส&งเสริมการต&อต*านการทุจริตคอรรัปชัน "CG WHITE DAY" ประจําปK 2563
ปราบปรามการทุจริต
ต&อต*านการทุจริตผ&านกิจกรรมเพื่อสังคมของ
องคกร

ทั้งนี้ เพื่อให)การดําเนินการเกิดประสิทธิผล ธนาคารมีกระบวนการดําเนินการ ดังนี้
1. ติดตามความคืบหน*าการดําเนินการตามแผนการป#องกันการทุจริตอย&างสม่ําเสมอ
2. ทบทวน ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย&างต&อเนื่อง

3

ระยะเวลาดําเนินการ
(ไตรมาส)
1
2
3
4

ผู)รับผิดชอบหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวข)อง
- ฝQายตรวจสอบ

ผลการดําเนินการ
อยูระหวาง
การดําเนินการ

- ฝQายธุรการ

ดําเนินการเสร็จสิ้น

- ฝQายบริหารความเสี่ยง
- ฝQายกํากับการปฏิบัติงาน

ดําเนินการเสร็จสิ้น

- ฝQายกํากับการปฏิบัติงาน

ดําเนินการเสร็จสิ้น

