รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี รอบ 6 เดือน
เพื่อสรุปผลการดาเนินงานในรอบ 6 เดือน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี 2563
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดแผนปฏิบัติการฯ จานวน 11 กิจกรรม/ โครงการ ซึ่งแผนปฏิบัตกิ าร
ดังกล่าว ได้ดาเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
การดาเนินการ
กิจกรรม/โครงการ
หมายเหตุ
ดาเนินการ อยูร่ ะหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : ไม่ทนและไม่นงิ่ เฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมให้มรี ะบบหรือกระบวนการเพื่อต่อต้านการทุจริต
 มีการปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชนให้
กิจกรรมที่ 1

เผยแพร่คู่มือสาหรับประชาชน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามแนวทางของ
ให้ประชาชน หรือผูร้ ับบริการทีม่ า
สานักงาน ก.พ.ร. และเผยแพร่คมู่ ือ
ติดต่อกับ ธปท. รับทราบถึงหลักเกณฑ์
สาหรับประชาชนบนเว็บไซด์ ธปท. (BOT
วิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาในการ
Website) แล้ว
พิจารณาคาขอ รวมถึงรายการเอกสาร
หลักฐานประกอบที่ชัดเจน

กิจกรรมที่ 2
จัดอบรมบรรยาย (โดยวิทยากรจาก
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการ
ภายนอก) เพื่อสร้างความเข้าใจและให้
บริหารความเสี่ยง (Risk Culture)
ความรู้แก่ผบู้ ริหารและพนักงาน ธปท.
แก่พนักงานทุกระดับ
ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง
แนวทางในการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการและตระหนักเห็นคุณค่าเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาติ

กิจกรรมที่ 3
 1. อยู่ระหว่างจัดทานโยบายด้าน
สื่อสารสร้างความตระหนักรู้และการ
ธรรมาภิบาล (CG) ของ ธปท. เพื่อให้
มีส่วนร่วมของพนักงานด้าน
ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทาง
Corporate Goverance (CG) เพื่อให้
ในการปฏิบัตงิ าน (ภายในไตรมาส
CG เป็นส่วนหนึ่งของการทางานและ
3/2563)
วัฒนธรรมองค์กร
2. กาหนดคู่มือ CG Made Simple เพื่อ
อธิบายหลักการที่เข้าใจได้ง่าย และ
กรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงประโยชน์
ที่เกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติและองค์กร
(ภายในไตรมาส 4/2563)
3.จัดกิจกรรม BOT CG boot camp for
leader & E-learning platform (ภายใน
ไตรมาส 4/2563)

1

การดาเนินการ
กิจกรรม/โครงการ
หมายเหตุ
ดาเนินการ อยูร่ ะหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงในการบริหารงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์ : การดาเนินงานทีม่ ีเจตนารมณ์ในการบริหารงาน หรือการจัดการเพือ่ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทกุ หน่วยงาน แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
 จัดทาและเผยแพร่ข้อบังคับว่าด้วยการ
กิจกรรมที่ 4

จัดทาข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันการ
ป้องกันการมีส่วนได้เสียในการปฏิบัติ
มีส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน้าที่ ให้พนักงานและลูกจ้างทุกคน
ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้าง ให้
รับทราบและถือปฏิบัติ
สอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปตาม
แนวทางมาตรฐานสากล

กิจกรรมที่ 5
 อยู่ระหว่างจัดทาแนวทางฯ เพื่อให้การ
จัดทาแนวทางการส่งเสริม และการ
ป้องกันการมีส่วนได้เสียเกิดผลขึ้นได้
กากับดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับว่า
ในทางปฏิบัติ (ภายในไตรมาส 4/2563)
ด้วยการป้องกันการมีส่วนได้เสียในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการ พนักงาน
และลูกจ้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : การดาเนินงานที่มงุ่ พัฒนาเสริมสร้างหรือวางระบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 3 การมีแผนดาเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมที่ 6
1. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปี 2563 พร้อมทัง้ เผยแพร่ข้อมูล
ประจาปี 2563 และให้มีการรายงาน
ของแผนปฏิบัติการดังกล่าว บนเว็บไซต์
ผลการติดตามการดาเนินการเป็น
ธปท.
ประจาตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
2. การรายงานการกากับติดตามการ
ดาเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
สามารถทาได้ทันตามกาหนดเวลา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : การดาเนินการ พัฒนา ปรับปรุงระบบ กลไกหรือกระบวนการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการนาระบบกลไกในการตรวจสอบหรือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรมที่ 7
1. คณะทางานโครงการประเมินคุณธรรม
เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและ
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน (ทปธ.)
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
ซึ่งมีผู้แทนจาก 6 ฝ่ายงาน ดาเนินการตาม
2

กิจกรรม/โครงการ

การดาเนินการ
ดาเนินการ อยูร่ ะหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
ประจาปี 2563

หมายเหตุ
แผนในการเตรียมความพร้อมข้อมูล และ
ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง
2. สื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่
ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งปรับปรุงคู่มอื พนักงาน
สาหรับการประเมิน ITA เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้ารับการประเมิน
3. การตอบแบบสอบถาม และการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบน BOT
Website สามารถทาได้ทันตาม
กาหนดเวลา (ดาเนินการต่อเนื่อง)

กิจกรรมที่ 8
มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต
(Mandatory Issues) ประจาปี 2563
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2562
กิจกรรมที่ 9
1. มีการลงนามในหนังสือรับรองการ
ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การป้องกันการมีส่วนได้เสียก่อนเข้า
ปฏิบัติหน้าที่/เมื่อได้รับการแต่งตั้ง
สาหรับกลุ่มพนักงานทีม่ ีโอกาสเสี่ยงสูง
2. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้วยตนเอง
(Self-declaration) เช่น การมีส่วนได้
เสียในงานที่ได้รับมอบหมาย การซื้อ
ขายหลักทรัพย์



ประเมินความเสี่ยงเป็นประจาทุกปี
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด 31
ธันวาคม และจัดทาสรุปผลการประเมินฯ
ภายใน 31 มีนาคมของทุกปี



จัดทาแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์
และประชาสัมพันธ์แจ้งให้พนักงาน
รายงานเพือ่ เปิดเผยข้อมูลด้วยตนเอง

กิจกรรมที่ 10
มีการกาหนดหลักเกณฑ์การหยุดพัก
งานติดต่อกัน (Mandatory Block
Leave) สาหรับพนักงานที่มีโอกาส
เสี่ยงสูง



มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
พนักงานทีเ่ กี่ยวข้องทราบ และเตรียมการ
เพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปในปี
2564

กิจกรรมที่ 11
มีกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง





มีการจัดอบรมบรรยายเกีย่ วกับการจัดซือ้
จัดจ้าง ข้อควรระวัง ตลอดจนกระบวนการ
และกรณีศึกษาทีเ่ กิดขึน้ เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจแก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง ตาม
แผนงานที่กาหนด
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