แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.)
ประจําป 2564
ยุทธศาสตรชาติ
ระยะที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 1
สรางสังคมไมทนตอ
การทุจริต

วิธีการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดและเปาหมาย

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

แนวทางที่ 1 การเสริมสรางความรูดานการปองกันการทุจริต
แผนจัดอบรมและสงเสริมความรูความเขาใจในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและปองกันการทุจริต
- สื่อสาร/จัดอบรมวิธีการปฏิบัติงาน
เพื่อเปนแนวทางในการปองกันการ
ทุจริต

 แผนงานอบรมหลักสูตร "การดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง - เพื่อยกระดับความรูความเขาใจและรูเทาทันสถานการณทุจริต สามารถ แยกแยะ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
ระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมได เพื่อปองกันการปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ที่เขาขายขัดกันแหงผลประโยชน

- เสริมสรางองคความรูเรื่องการ
ปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน
สวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม จิต  แผนงานโครงการบรรยายพิเศษดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ประจําป 2564 เปน
พอเพียง ความอาย และไมทนตอ
การบรรยายพิเศษดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน การปฏิบัติงานดวยความสื่อสัตย
การทุจริตไปขยายผลสูบุคลากรของ
สุจริต มีคุณธรรม โปรงใส และตรวจสอบได โดยผูทรงคุณวุฒิ
ธสน. อยางทั่วถึง

- เสริมสรางสมรรถนะบุคลากรของ
- ธสน. ใหมีความรูความเขาใน
กฎหมายที่เกี่ยวของ

 แผนงานโครงการศึกษาดูงาน ณ พิพิธพัณฑและหอจดหมายเหตุการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (พิพิธภัณฑตานโกง : Anti - Corruption Museum)
สํานักงาน ปปช.

- พนักงาน ธสน. ที่เขารวมโครงการบรรยายพิเศษ
มีผลประเมินความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80
ของพนักงาน ธสน. ทั้งหมดที่เขารวมโครงการ

- เพื่อใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับของ ธสน. ตระหนักและใหความสําคัญกับ
- พนักงาน ธสน. ที่เขารวมโครงการบรรยายพิเศษ
การตอตานทุจริตทุกรูปแบบ มีการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
มีผลประเมินความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80
และความโปรงใส เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรดานการตอตาน การทุจริตคอรรัปชัน ของพนักงาน ธสน. ทั้งหมดที่เขารวมโครงการ
- เพื่อใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับของ ธสน. สามารถนําความรูที่ไดรับมา
ประยุกตใชในการทํางานไดอยางเปนรูปธรรม
- เพื่อสงเสริมความตระหนักรูปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่สงผลกระทบตอประเทศ
โดยรวม
เพื่อสงเสริมความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหผูบริหารและ
พนักงาน ธสน. ผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ

- ฝายธุรการ

- ฝายกํากับการปฏิบัติงาน

- พนักงาน ธสน. ที่เขารวมโครงการมีการรับรู
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ผลกระทบของการทุจริตในประเทศไทย ไมต่ํากวา
รอยละ 80 ของพนักงาน ธสน. ที่เขารวมโครงการ
ทั้งหมด

แนวทางที่ 2 การเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต
แผนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- กําหนดมาตรฐานเสริมสราง
 โครงการแสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางมีคุณธรรม โดย
วัฒนธรรมองคกรในการปองกันและ
รณรงคและสื่อสารเรื่องคานิยมการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ของ ธสน. รวมทั้งให
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ บุคลากร ของ ธสน. รวมสวมเสื้อ EXIM WHITE ทุกวันพฤหัสบดี ตลอดป 2564
ชอบ

แผนการสงเสริมพฤติกรรมและจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานตามคูมือจริยธรรมของ
ธสน.

- เพื่อกระตุนเตือนใหพนักงานของ ธสน. ทุกระดับตระหนักและใหความสําคัญกับ
- พนักงาน ธสน. มีการรับรู กิจกรรมการสวมใสเสื้อ
การตอตานทุจริตคอรรัปชัน
โปโลสีขาว "EXIM WHITE โปรงใส ไรคอรรัปชัน"
- เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรทุกระดับของ ธสน. ตระหนักและใหความสําคัญกับการ
ประจําป 2564 ไมต่ํากวารอยละ 80 ของ
ตอตานทุจริตคอรรัปชันจนกลายเปนองคกรที่มีความซื่อสัตย โปรงใส และตรวจสอบ พนักงานทัง้ หมด
ได
- เพื่อสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานของ ธสน. มีพฤติกรรมสอดคลองกับคูมือ
จริยธรรมธุรกิจ ธสน.
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- ระดับการรับรูพฤติกรรมตามคูมือจริยธรรมของ
ธสน. ไมนอยกวารอยละ 80

- ฝายกํากับการปฏิบัติงาน

- สํานักกรรมการผูจัดการ
- ฝายทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตรชาติ
ระยะที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

วิธีการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดและเปาหมาย

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

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจํานงในการบริหารดวยความสุจริต
คณะผูบริหารระดับสูงและพนักงานรวมกันแสดงเจตนารมณสุจริต โดยมีการเผยแพรประชาสัมพันธอยางทั่วถึง
- การแสดงความมุงมั่นในการ
บริหารงานดวยความสุจริต
- กําหนดนโยบายตอตานการทุจริต
และนํานโยบายสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม

 ผูบริหารและพนักงานทุกระดับของ ธสน. รวมกันแสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริตอยางมีคุณธรรมและความโปรงใส ดวยการกลาวคําสัตยปฏิญาณรวมกันใน
กิจกรรม EXIM WHITE DAY ประจําป 2564

- เพื่อใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ธสน. ตระหนักและใหความสําคัญกับการ
- พนักงาน ธสน. มีสวนรวมในการสงเสริมการ
ตอตานทุจริตทุกรูปแบบมีการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และ ตอตานทุจริตครรัปชัน "EXIM WRITE DAY
ความโปรงใส เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
ประจําป 2564 ไมต่ํากวารอยละ 80 ของ
พนักงานทั้งหมด

 แผนสื่อสารนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของ ธสน.
ใหกับหนวยงานรัฐวิสาหกิจ รับทราบ

- เพื่อใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ที่ไดลงนาม - หนวยงานรัฐวิสาหกิจภายใตบันทึกขอตกลงความ
รวม 3 ฝาย ระหวางสํานักงาน ปปช. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
รวมมือ (MOU) ไดรับนโยบายตอตานการทุจริต
และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ไดรับทราบนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
คอรรัปชัน (Anti-Corruption) รอยละ 100 ของ
(Anti-Corruption) ของ ธสน.
หนวยงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดภายใตบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU)

 แผนสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติการรับของขวัญปใหม "NO GIFT POLICY" ของ ธสน. - เพื่อใหพนักงานทุกระดับของ ธสน. รับทราบนโยบายการไมรับของขวัญ และ
แนวทางในการบริหารจัดการของขวัญปใหมที่ไดรับจากผูมีสวนไดเสียภายนอกได
อยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 4 การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบปองกัน - เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกัน โครงการนําระบบ Off Site Monitoring โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชรวมกับงาน
การทุจริตเชิงรุก
การทุจริตภายใน ธสน. โดยการนํา
ตรวจสอบภายในของ ธสน.
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของ
ธสน.
- สงเสริมใหมีระบบบริหารจัดการ
ภายในเพื่อเปนองคกรคุณธรรม
ซื่อตรง โปรงใส ตรวจสอบไดมีความ
พรอมรับผิด (Integrity and
Accountability)

- เพื่อชวยตรวจสอบรายการที่ผิดปกติ หรือทีมีความเสี่ยงอยางตอเนื่อง

- พนักงานของ ธสน. มีการรับรู นโยบายการไมรับ
ของขวัญ และแนวทางในการบริหารจัดการ
ของขวัญปใหมที่ไดรับจากผูมีสวนไดเสียภายนอก
ประจําป 2564 ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
พนักงานทั้งหมด

ฝายกํากับการปฏิบัติงาน

สํานักกรรมการผูจัดการ

- ติดตาม รายงานผลการตรวจสอบและดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขเปนรายไตรมาส

- ฝายตรวจสอบ

 การทบทวนฐานขอมูลทุจริตเพื่อใชสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน

- เพื่อใชเปนปจจัยวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตประกอบการตรวจสอบให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

 เผยแพรการประเมินความเสี่ยงทุจริตของ ธสน. บนเว็บไซตของ ธสน.

- เพื่อทราบประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต และสามารถกําหนดมาตรการ
ปองกันการทุจริตไดอยางเหมาะสม

- ดําเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริตของ ธสน.และ
มีการเผยแพรบนเว็บไซตของ ธสน. ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
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- ฝายบริหารความเสี่ยง
- ฝายกํากับการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตรชาติ
ระยะที่ 3

วิธีการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดและเปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ 5
แนวทางที่ 5 การเสริมสรางการมีสวนรวมเพื่อปองกันและเฝาระวังการทุจริต
ปฏิรูปกลไกและ - การใชสมรรถนะหลักขององคกรใน  กิจกรรมการสงเสริมการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน "EXIM WHITE DAY" ประจําป 2563 - เพื่อรณรงคใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับของ ธสน. รวมถึงผูมีสวนไดเสียมีสวน - จํานวนพนักงาน ธสน. ที่มีสวนรวมในการสงเสริม
กระบวนการ
การตอตานการทุจริตผานกิจกรรม
รวมในการรณรงค เพื่อปองกันการทุจริตภายในองคกร
การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน " EXIM WHITE
ปราบปรามการทุจริต เพื่อสังคมขององคกร
เพือ่ ใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับของ ธสน. ตระหนักและใหความสําคัญกับ
DAY" ประจําป 2564 ไมต่ํากวารอยละ 80 ของ
- การตอคานทุจริตทุกรูปแบบมีการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
พนักงาน ธสน. ทั้งหมด
และความโปรงใส เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
จํานวนพนักงานทีเ่ ขารวมกิจกรรมสงเสริมการ
ตอตานทุจริตคอรรัปชัน "EXIM WHITE DAY"
ประจําป 2564 มีการรับรูเรื่องการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชัน ไมต่ํากวารอยละ 80 ของ
พนักงานทั้งหมดที่เขารวมกิจกรรม

ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการเกิดประสิทธิผล ธนาคารมีกระบวนการดําเนินการ ดังนี้
1. ติดตามความคืบหนาการดําเนินการตามแผนการปองกันการทุจริตอยางสม่ําเสมอ
2. ทบทวน ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง
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ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ หรือ
ดําเนินการ(ไตรมาส)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1 2 3 4

- ฝายกํากับการปฏิบัติงาน

