รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี 2562
เพื่อสรุปผลการดาเนินงานในรอบ 12 เดือน ตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตประจาปี 2562 โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทาแผนปฏิบัติการฯ จานวน 11 กิจกรรม/ โครงการ ซึ่งขณะนี้
แผนปฏิบัติการฯ ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียดตามตารางด้านล่างดังนี้
กิจกรรม/โครงการ

การดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ : ไม่ทนและไม่นงิ่ เฉยต่อปัญหาการทุจริตและร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมให้มรี ะบบหรือกระบวนการเพื่อต่อต้านการทุจริต


กิจกรรมที่ 1
ฝ่ายงานของ ธปท. ที่มีการให้บริการ
พัฒนา/ ปรับปรุงคู่มอื ตาม พ.ร.บ.
ประชาชน/ผูป้ ระกอบธุรกิจ จานวน
อานวยความสะดวกในการพิจารณา
7 ฝ่ายงาน ได้จัดทา/ปรับปรุงคู่มอื
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
สาหรับประชาชนในรูปแบบที่เป็น
และดาเนินการให้เป็นไปตามคู่มือ
มาตรฐานเดียวกัน ไว้ในระบบงานใหม่
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการแล้ว

กิจกรรมที่ 2
- มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของ
กาหนดผูร้ ับผิดชอบหลักในการ
ผู้รบั ผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยงประจาแต่ละฝ่าย
ประจาแต่ละฝ่ายงาน (Risk Champion)
งานของ ธปท. (Risk Champion)
- ทุกฝ่ายงานกาหนดผูร้ ับผิดชอบหลักใน
การบริหารความเสี่ยงประจาฝ่ายงาน
(Risk Champion) แล้วเสร็จ
- ฝ่ายงานมีการรายงานเหตุการณ์ความ
เสี่ยงผ่านระบบภายในของ ธปท. (Risk
Management System : RMS) เมื่อ
เกิดเหตุ
กิจกรรมที่ 3
จัดอบรมภายในเพื่อสร้างความเข้าใจ
และให้ความรู้แก่ผบู้ ริหารและ
พนักงาน ธปท. ในการบริหารความ
เสี่ยง รวมถึงแนวทางของ ธปท. ใน
การป้องกันการทุจริต





จัดบรรยายให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงาน
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทจี่ ะเป็น
ประโยชน์ต่องานบริหารความเสี่ยง ได้แก่
Informed Risk-Taking, Regulatory
Impact Assessment (RIA)

1

กิจกรรม/โครงการ

การดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการและตระหนักเห็นคุณค่าเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาติ
กิจกรรมที่ 4
พัฒนาการนาเสนอ การป้องกันการ
ทุจริตและจัดการองค์ความรู้การ
ป้องกันการทุจริต





- ให้พนักงานกลุม่ เป้าหมาย เข้าศึกษา
Online Compliance Training เรื่อง
การให้และรับสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ
ครบถ้วน
- มีการสื่อสาร Infographic เกี่ยวกับการ
ให้และรับสินบน แนวปฏิบัติในการงดรับ
ของขวัญ (No gift Policy) ตลอดจนการ
รับเลี้ยงจากบุคคลภายนอก ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่าง ๆ ของ ธปท.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงในการบริหารงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์ : การดาเนินงานทีม่ ีเจตนารมณ์ในการบริหารงาน หรือการจัดการเพือ่ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทกุ หน่วยงาน แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ 5
ประกาศเจตนารมณ์ของ ธปท. ใน
การบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส



















- คณะกรรมการ ธปท. อนุมัตินโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน (AntiCorruption Policy)
- มีสารจากผู้ว่าการ ธปท. ในการแสดง
เจตจานงการปฏิบัตหิ น้าที่และ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Policy)
ทั้งภายใน ธปท. ผ่านรายการ “ผู้ว่าการ
ธปท. พบพนักงาน” และภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ : การดาเนินงานที่มงุ่ พัฒนาเสริมสร้างหรือวางระบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 3 การมีแผนดาเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมที่ 6
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจาปี 2562

การดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ


หมายเหตุ
ธปท. ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจาปี 2562 จานวน 11
กิจกรรม/ โครงการ ซึ่งแผนดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3
ทั้งนี้ ธปท. ได้ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ : การดาเนินการ พัฒนา ปรับปรุงระบบ กลไกหรือกระบวนการเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการนาระบบกลไกในการตรวจสอบหรือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ 7
เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment
: ITA) ประจาปี 2562



กิจกรรมที่ 8
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ด้านทุจริต (Mandatory Issues)
ประจาปี 2562



- มีการจัดตั้งคณะทางานโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน (ทปธ.) ซึง่ มีผู้แทนจาก 6
ฝ่ายงานภายใน ธปท. เตรียมความพร้อม
ของข้อมูล และประสานความร่วมมือกับ
ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้ารับการประเมิน
ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้
- ผลการประเมิน ITA ของ ธปท. ได้
91.80 คะแนน (อยู่ในระดับ A) ซึ่ง
สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี
2562
ธปท. จัดประเมินความเสีย่ งและการ
ควบคุมภายในเป็นประจาทุกปี โดยมีการ
วิเคราะห์ครอบคลุมความเสีย่ งด้านทุจริต
3 เรื่อง ได้แก่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่ง
หน้าที่
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กิจกรรม/โครงการ

การดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้ว
ดาเนินการ

หมายเหตุ
- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตามพ.ร.บ.
การอานวยความสะดวกฯ
- ความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ
การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประเมินดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ ธปท.
ด้วยแล้ว

กิจกรรมที่ 9
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง



กิจกรรมที่ 10
มีการจัดทามาตรการการใช้ดุลพินจิ



- จัดทามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จและเผยแพร่
มาตรการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ ธปท.
แล้ว
- จัดอบรมเรื่องการจัดซือ้ จัดจ้างให้แก่
พนักงานผูป้ ฏิบัติงาน ตามแผนงานที่
กาหนดไว้แล้ว
จัดทามาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตแล้วเสร็จ พร้อมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ ธปท. แล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ : การดาเนินงานที่มงุ่ พัฒนาประสิทธิภาพในการทางานให้รวดเร็ว ลดเรื่องร้องเรียนและข้อพิพาท
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการคุม้ ครองผูร้ ้องเรียนให้มปี ระสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 11
ปรับปรุงมาตรการจัดการเรื่องร้อง
ทุกข์ ร้องเรียน รวมถึงการทุจริต



- มีมาตรการและแนวปฏิบัติ รวมถึง
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผ่านทางเว็บไซต์ของ ธปท.
- มีการรวบรวมสถิติข้อมูลการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจาปี และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของ ธปท. แล้ว
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