รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน

รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน
เพื่อสรุปผลการดาเนินงานในรอบ 6 เดือน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี 2562 ซึ่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดแผนปฏิบัติการ จานวน 11 กิจกรรม/ โครงการ ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ ได้
ดาเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
การดาเนินการ
กิจกรรม/โครงการ
หมายเหตุ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : ไม่ทนและไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาการทุจริตและร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมให้มีระบบหรือกระบวนการเพื่อต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมที่ 1
พัฒนา/ ปรับปรุงคู่มือตาม พ.ร.บ.
อานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
และดาเนินการให้เป็นไปตามคู่มือฯ



 อยู่ระหว่างการทบทวนและตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับกฎหมาย และ
พิจารณาความเป็นมาตรฐานเดียวกันของ
คู่มือการให้บริการประชาชน

กิจกรรมที่ 2
กาหนดผู้รับผิดชอบหลักในการ
บริหารความเสี่ยงประจาส่วนงาน
(Risk Champion)





กิจกรรมที่ 3
จัดอบรมภายในเพื่อสร้างความเข้าใจ
และให้ความรู้แก่ผู้บริหารและ
พนักงาน ธปท. ในการบริหารความ
เสี่ยง รวมถึง แนวทางของ ธปท. ใน
การป้องกันการทุจริต





- ดาเนินการกาหนดบทบาทหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงประจา
แต่ละส่วนงาน (Risk Champion) แล้ว
เสร็จ
- มีแผนการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในไตร
มาส 3
จัดบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารและ
พนักงาน ในด้านการส่งเสริมความรู้ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่องานบริหารความเสี่ยง
ได้แก่ Informed Risk-Taking,
Regulatory Impact Assessment
(RIA) รวมทั้ง กฎหมายคุ้มครองความเป็น
ส่วนบุคคลทั้งของไทยและของยุโรป
(ดาเนินการต่อเนื่อง)
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กิจกรรม/โครงการ

การดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการและตระหนักเห็นคุณค่าเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาติ
กิจกรรมที่ 4
พัฒนาการนาเสนอ การป้องกันการ
ทุจริตและจัดการองค์ความรู้การ
ป้องกันการทุจริต





- พนักงานเข้าศึกษา Online
Compliance Training เรื่องการให้-รับ
สินบนเจ้าหน้าที่รัฐครบถ้วน
- มีการสื่อสาร Infographic เกี่ยวกับการ
ให้-รับสินบน และแนวปฏิบัติในการงดรับ
ของขวัญ (No gift Policy) และการรับ
เลี้ยงจากบุคคลภายนอก ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่าง ๆ และได้
(ดาเนินการต่อเนื่อง)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงในการบริหารงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์ : การดาเนินงานที่มีเจตนารมณ์ในการบริหารงาน หรือการจัดการเพื่อการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงาน แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
 - คณะกรรมการ ธปท. อนุมัตินโยบาย
กิจกรรมที่ 5

 ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Antiประกาศเจตนารมณ์ของ ธปท. ใน

 Corruption Policy)
การบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์

 - มีสารจากผู้ว่าการ ธปท. ในการแสดง
สุจริต โปร่งใส

 เจตนารมณ์หรือคามั่นในการมุ่งมั่นที่จะ


ดาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตาม

หลักการกากับดูแล

- สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์

รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

ภายใน และภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : การดาเนินงานที่มุ่งพัฒนาเสริมสร้างหรือวางระบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 3 การมีแผนดาเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ 6
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจาปี 2562



ธปท. ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจาปี 2562 ซึ่งแผนดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์
2

กิจกรรม/โครงการ

การดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ

หมายเหตุ
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จานวน 11 กิจกรรม/
โครงการ ซึ่งขณะนี้มีแผนที่ดาเนินการ
แล้วจานวน 8 แผน และอยู่ระหว่าง
ดาเนินการจานวน 3 แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : การดาเนินการ พัฒนา ปรับปรุงระบบ กลไกหรือกระบวนการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการนาระบบกลไกในการตรวจสอบหรือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ 7
การเข้าร่วมโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจาปี 2562

กิจกรรมที่ 8
การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต
(Mandatory Issues) สาหรับ
ระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด 31
ธันวาคม 2562

- คณะทางานโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
(ทปธ.) ซึ่งมีผู้แทนจาก 6 ฝ่ายงาน
ดาเนินการตามแผนในการเตรียมความ
พร้อมข้อมูล และประสานความร่วมมือ
กับผู้เกี่ยวข้อง
- คณะทางานฯ เข้าร่วมอบรม ITA
Course จาก ป.ป.ช. และสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง
รวมทั้งจัดทาคู่มือพนักงานสาหรับการ
ประเมิน ITA เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เข้ารับการประเมิน
- การตอบแบบสอบถาม และ การ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซด์
ธปท. สามารถทาได้ทันตามกาหนดเวลา
(ดาเนินการต่อเนื่อง)





ธปท. จัดประเมินความเสี่ยงเป็นประจา
ทุกปี สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด
31 ธันวาคมและจัดทาสรุปผลการ
ประเมินฯภายใน 31 มีนาคมของทุกปี
ในปี 2562 จัดทาในไตรมาส 3
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กิจกรรม/โครงการ

การดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ

หมายเหตุ

กิจกรรมที่ 9
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง



จัดทามาตรการแล้วเสร็จและเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซด์

กิจกรรมที่ 10 มีการจัดทามาตรการ
การใช้ดุลพินิจ



จัดทามาตรการแล้วเสร็จและเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซด์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ : การดาเนินงานที่มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานให้รวดเร็ว ลดเรื่องร้องเรียนและข้อพิพาท
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 11 ปรับปรุงมาตรการ
จัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
รวมถึงการทุจริต



ปรับปรุงมาตรการแล้วเสร็จและมีการ
เผยแพร่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับพนักงาน ธปท. ไว้บนเว็บไซด์
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