รายงานผลการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปี 2561

รายงานผลการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี 2561
เพื่อสรุปผลการดาเนินงานในรอบ 12 เดือน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี 2561 ซึ่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ฯ จานวน 7 กิจกรรม/ โครงการ ซึง่ ขณะนี้
แผนปฏิบัติการฯ ได้ดาเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
การดาเนินการ
กิจกรรม/โครงการ
หมายเหตุ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : ไม่ทนและไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาการทุจริตและร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมให้มีระบบหรือกระบวนการเพื่อต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมที่ 1
จัดทาคู่มือตาม พ.ร.บ. อานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 และดาเนินการให้
เป็นไปตามคู่มือฯ



ฝ่ายงานของ ธปท. ที่มีการ
ให้บริการประชาชน จานวน 7
ฝ่ายงาน จัดทาคู่มือตาม พ.ร.บ.
อานวยความสะดวกฯ และ
ดาเนินการให้เป็นไปตามคู่มือ
ครบถ้วน

กิจกรรมที่ 2
จัดอบรมภายในเพื่อสร้างความเข้าใจและ
ให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ธปท.
ในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงแนวทาง
ของ ธปท. ในการป้องกันการทุจริต



จัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้แก่
ผู้บริหารและพนักงานในเรื่อง
“COSO 2017: การประยุกต์ใช้
เครื่องมือ CSA กับการบริหาร
ความเสี่ยงของ ธปท.” และ
หลักสูตร “Risk Appetite
Implementation และ Building
Risk culture”
(ดาเนินการต่อเนื่อง)

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการและตระหนักเห็นคุณค่าเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาติ
กิจกรรมที่ 3
พัฒนาการนาเสนอ การป้องกันการทุจริต
และจัดการองค์ความรู้การป้องกันการ
ทุจริต





ในปี 2561 มีการสื่อสาร No Gift
Policy ผ่าน infographic และมี
จัดหลักสูตร Online
Complianceภาคบังคับ ให้
พนักงานทุกคนเข้าเรียน
(ดาเนินการต่อเนื่อง)

1

การดาเนินการ
กิจกรรม/โครงการ
หมายเหตุ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงในการบริหารงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์ : การดาเนินงานที่มีเจตนารมณ์ในการบริหารงาน หรือการจัดการเพื่อการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงาน แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ
กิจกรรมที่ 4
- ธปท. ประกาศเจตนารมณ์งดเว้น

ประกาศเจตนารมณ์ของ ธปท. ในการ
การให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือ
บริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
พนักงานของ ธปท. (No Gift
โปร่งใส
Policy) ในช่วงเทศกาล ผ่าน
social network
- ธปท. มีหนังสือแจ้งขอความ
ร่วมมือหน่วยงานภายใต้การกากับ
ให้งดเว้นการให้ของขวัญแก่
ผู้บริหาร/ พนักงานของ ธปท. ใน
เทศกาลต่าง ๆ
(ดาเนินการต่อเนื่อง)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : การดาเนินงานที่มุ่งพัฒนาเสริมสร้างหรือวางระบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 3 การมีแผนดาเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ 5
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(การดาเนินการเพื่อให้มีขั้นตอน
กระบวนการ คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ
Code of Conduct)

















- จัดทาขั้นตอน คู่มือการ
ปฏิบัติงานและแนวคาถาม คาตอบของงานจัดซื้อจัดจ้าง และ
มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับ
ผู้เกี่ยวข้องในงาน
- มี “แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัด
จ้างที่ด”ี เพื่อสร้างความตระหนัก
และระวังพฤติกรรมที่อาจเสี่ยง
หรือผิดวินัย ซึง่ นักพัสดุทุกคนต้อง
ลงนามรับทราบและปฏิบัติตาม





- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปี 2562
2

การดาเนินการ
กิจกรรม/โครงการ
หมายเหตุ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : การดาเนินการ พัฒนา ปรับปรุงระบบ กลไกหรือกระบวนการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการนาระบบกลไกในการตรวจสอบหรือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ 6
การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
ประจาปี 2562



จัดตั้งคณะทางานโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน โดยมี
ผู้ช่วยผู้ว่าการสายวางแผนและ
งบประมาณ เป็นหัวหน้าคณะ
คณะทางาน และผู้ช่วยผู้ว่าการ
สายช่วยงานบริหาร เป็นที่ปรึกษา
และคณะทางานจาก 6 ฝ่ายงาน/
กาหนดบทบาทหน้าที่คณะทางาน
- จัดทาแผนดาเนินการ จัดประชุม
คณะทางานและดาเนินการตาม
แผน

กิจกรรมที่ 7
การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต
(Mandatory Issues) สาหรับระยะเวลา
ดาเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561



ธปท. จัดประเมินความเสี่ยงเป็น
ประจาทุกปี สาหรับระยะเวลา
ดาเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคมและ
จัดทาสรุปผลการประเมินฯภายใน
31 มีนาคมของทุกปี ในปี 2561
จัดทาในไตรมาส 3 โดยได้
กาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง
จากการให้ - รับสินบน เป็นภาค
บังคับ
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