รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาสแรกของปี 2565
สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสแรกตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 จำนวน 9
กิจกรรม/ โครงการ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 3 กิจกรรม/โครงการ
ทั้งนี้ มีแผนปฏิบัติการฯ ที่ต้องใช้งบประมาณเพียง 1 กิจกรรม/โครงการ จำนวนเงิน 318,000 บาท
ซึ่งขณะนี้ยัง ไม่มีก ารเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับกิจกรรมอื่นๆ จำนวน 8 กิจกรรม/โครงการ ไม่มีการใช้
งบประมาณ รายละเอียด ดังนี้
การดำเนินการ
กิจกรรม/โครงการ

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

ช่วงเวลา
ดำเนินการ

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : ไม่ทนและไม่นงิ่ เฉยต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมระบบหรือกระบวนการเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมที่ 1
จัดหลักสูตร Online Compliance
มี.ค.-ก.ย.
✓
(30%) 65
Training “ธปท. กับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data
Protection & Privacy”

ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับ
บริษัทผู้รบั จ้าง เพื่อตรวจทานเนื้อหา
ต้นแบบกราฟิก และ Animation
(ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ตั้ง
ไว้จำนวน 318,000 บาท)

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของของประเทศชาติ
กิจกรรมที่ 2
สื่อสารการนำหลักธรรมาภิบาลบน
พื้นฐานของธนาคารกลางสู่
ภาคปฏิบัติ (CG in Practices)
เพื่อให้พนักงานนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

✓
(10%)

มี.ค.-ธ.ค.
65

อยู่ระหว่างจัดทำ good
governance news เพื่อสื่อสารการ
นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยกำหนดแผนสือ่ สาร
ต่อเนื่องตลอดปี 2565
(ไม่มีการใช้งบประมาณ)

การดำเนินการ
กิจกรรม/โครงการ

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

ช่วงเวลา
ดำเนินการ

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงในการบริหารงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์ : การดำเนินงานทีม่ ีเจตนารมณ์ในการบริหารงาน หรือการจัดการเพือ่ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีเจตนารมณ์ร่วมในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ 3
การทบทวน Code of Conduct
ของคณะกรรมการนโยบายชุดต่างๆ
และพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทการทำงานของ ธปท. ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของ
เศรษฐกิจโลก
กิจกรรมที่ 4
กำหนดให้มกี ารประเมินตนเองด้าน
ธรรมาภิบาลตามกรอบมาตรฐานของ
หน่วยงานภาครัฐ (IFAC) ในปี 2565
และนำผลการประเมินมาปรับปรุง
และยกระดับธรรมาภิบาลองค์กรให้ดี
ยิ่งขึ้น

✓
(50%)

มี.ค.-ธ.ค.
65

✓
(5%)

มี.ค.-ธ.ค.
65

อยู่ระหว่างทบทวน Code of
Conduct ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปจั จุบัน เพื่อนำเสนอ
หลักการต่อคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง (คณะกรรมการบริหาร
จัดการและคณะกรรมการธรรมาภิ
บาลของ ธปท.)
(ไม่มีการใช้งบประมาณ)
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพือ่
เตรียมการประเมินตนเองด้านธรร
มาภิบาลตามกรอบมาตรฐาน
หน่วยงานภาครัฐ (IFAC) ภายในไตร
มาส 4/2565
(ไม่มีการใช้งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : การดำเนินงานที่มงุ่ พัฒนาเสริมสร้างหรือวางระบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 3 มีแผนดำเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ 5
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
✓
ม.ค.- เม.ย.
(90%) 65
ทุจริตของ ธปท. ในปี 2565 และให้มี
การรายงานผลการติดตามการ
ดำเนินการเป็นประจำตามรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด

1) จัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลของ
แผนปฏิบัติการดังกล่าวบนเว็บไซต์
ธปท.
2) การรายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริตไตรมาส
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การดำเนินการ
กิจกรรม/โครงการ

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

ช่วงเวลา
ดำเนินการ

รายละเอียด
แรกของปี 2565 สามารถทำได้ทัน
ตามกำหนดเวลา
(ไม่มีการใช้งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : การดำเนินการ พัฒนา ปรับปรุงระบบ กลไกหรือกระบวนการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการนำระบบกลไกในการตรวจสอบหรือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ 6
1) คณะทำงานภายใน ธปท.
เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม
ก.พ.-มิ.ย. ดำเนินการตามแผนในการเตรียม
✓
(90%) 65
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ความพร้อมข้อมูล และประสาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
ความร่วมมือกับผูเ้ กี่ยวข้อง
งบประมาณ 2565
2) สื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้ารับการประเมิน
(ไม่มีการใช้งบประมาณ)
กิจกรรมที่ 7
1) ทุกฝ่ายงานใน ธปท. มีการ
กำหนดให้ทกุ ฝ่ายงานใน ธปท. มีการ
พ.ย.64 - ประเมินความเสี่ยงประจำทุกปี
✓
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต และมี
ก.พ.65
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
31 ธันวาคม
การทุจริต
2) การสรุปผลการประเมินความ
เสี่ยงของ ธปท. เพือ่ นำเสนอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของ
ธปท. และจัดทำรายงานตาม
ข้อกำหนดของกระทรวงการคลังแล้ว
เสร็จภายในกำหนด แล้วเสร็จเมื่อ
กุมภาพันธ์ 2565
(ไม่มีการใช้งบประมาณ)
กิจกรรมที่ 8
สื่อสารนโยบาย มาตรการ DLP ผ่าน
ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการ
ก.ย.64 - ช่องทางทีเ่ ข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้
✓
ป้องกันข้อมูลรั่วไหล (Data Leak
ก.พ.65
พนักงานศึกษาด้วยตนเองหรือ
Prevention : DLP) อย่างต่อเนื่อง
สอบถามได้สะดวก (ช่องทาง “DLP
ผ่านช่องทางและวิธีการต่างๆ รวมทัง้
Help Desk” “Data
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การดำเนินการ
กิจกรรม/โครงการ

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

ช่วงเวลา
ดำเนินการ

มีการติดตาม ตรวจสอบ อย่างเป็น
ระบบ

กิจกรรมที่ 9
ประชาสัมพันธ์หลักการจัดซื้อจัดจ้าง
และวิธีปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของ
ธปท. ให้แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

✓

ก.พ.-มี.ค.
65

รายละเอียด
Community” หรืออีเมล) และมี
กระบวนการติดตามการส่งออก
ข้อมูลโดยผู้ไม่มสี ิทธิ (ตรวจสอบ แจ้ง
เหตุ และลงโทษ) แล้วเสร็จเมื่อ
กุมภาพันธ์ 2565
(ไม่มีการใช้งบประมาณ)
1) มีการประชาสัมพันธ์หลักการ
ทำงานจัดซื้อจัดจ้างของ ธปท. และ
ขั้นตอนการยืมใช้ทรัพย์สินให้
พนักงานทุกคนรับทราบอย่างทั่วถึง
แล้วเสร็จเมื่อ มีนาคม 2565
2) จัดอบรม หลักสูตร “PDPA
สำหรับงานจัดซือ้ จัดจ้าง” ให้แก่
ผู้บริหารและพนักงานทีร่ ับผิดชอบ
งานจัดซื้อจัดจ้างของ ธปท.
แล้วเสร็จเมื่อกุมภาพันธ์ 2565
(ไม่มีการใช้งบประมาณ)
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