แผนปฏิบตั ิการตามแผนกลยุทธ์ ประจําปี 2562
สนับสนุนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานที 4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ตัวชีวดั หลักของ

ค่าเกณฑ์วดั /คําอธิบายของแต่ละระดับ

ชือแผนงาน/โครงการ :

เสริมสร้างธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริต

แผนงาน พิจารณา ระดับ 1 กําหนดแนวทาง /รูปแบบการมีส่วนร่วมของพนักงานให้เป็ นไปแผนงาน
จาก :

วัตถุประสงค์ของแผนงาน :

1. เพือบูรณาการความร่วมมือในการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล เพือป้ องกันการทุจริตในองค์กร

ระดับ 2 ดําเนินการตามแนวทาง / รูปแบบตามทีกําหนด

2. เพือส่งเสริมให้พนักงานยึดถือและมุ่งมันทีจะปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซือสัตย์ สุจริต เสมอ สูตรการคํานวณ
ภาคและเป็ นธรรม อันจะเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ทีดี และความน่าเชือถือต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียของธนาคาร

ข้อกําหนด :

ระดับ 3 มีกระบวนการในการดําเนินงานตามแนวทาง / รูปแบบ อย่างเป็ น
ระบบในการบูรณาการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริต

( ถ้ามี ) :

ตามเกณฑ์ SEPA หมวด 1

ระดับ 4 ประเมินผลในการการมีส่วนร่วมเสริมสร้างธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริต
ระดับ 5 สรุปผลและจัดทําแผนในปี ต่อไปนําเสนอต่อคณะกรรมการ CG และ คกก. ธพว.

โอกาสในการปรับปรุง (OFI) :

ยังไม่มีการประเมินประสิทธิผลและทบทวนกระบวนการกํากับดูแลกิจการทีดีขององค์กร

ตัวชีวดั หลักของแผนงาน :

ยังไม่มีการประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงานส่งเสริมให้บุคคลากรประพฤติปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมาภิบาล
ผลการประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ปลอกการทุจริต ของพนักงานทัว ค่าปั จจุบนั :
N.A
ผลลัพธ์/ค่าเป้ าหมาย :

1,500,000.-

งบประมาณ
หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบหลัก :
กิจกรรม/ขันตอน

ส่วนป้ องกันและต่อต้านการทุจริต ฝ่ ายนิตกิ าร
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ ม.ค. 62 - ธ.ค 62
หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบรอง :
ปี 2562

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

วันทีจัดทํา :

ระดับ 5

16 ส.ค. 61

ผลลัพธ์งาน/
ไตรมาส 4

-

หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบร่วม :
ผูร้ บั ผิดชอบ ผูเ้ กียวข้อง

ตัวชีวดั ความก้าวหน้า

แผน
บุคคล

มค. กพ. มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค. พย. ธค.
1. ขันเตรียมการ
กําหนดแนวทาง / กระบวนการในการ
ปฏิบตั ิงานให้มีมาตรฐานเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล

2 เดือน

การมีส่วนร่วมและการตระหนักรูก้ ารป้ องกัน
การทุจริตภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพือสร้าง
องค์กรให้เป็ นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

2. ขันดําเนินการ
ดําเนินการตามแนวทาง / รูปแบบทีกําหนด ดังนี

ดําเนินการตามแนวทาง / รูปแบบทีกําหนด ดังนี

 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรูด้ า้ น
การกํากับดูแลกิจการทีดี คุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน เพือป้ องกันการทุจริต
 การจัดอบรม / สัมนาให้พนักงานได้รบั รูถ้ ึงแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต

4 ครัง /ปี

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทัวทังองค์กรใน
การดําเนิ นงานตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ปลอดการทุจริต
ให้ความรูผ้ ่านช่องทางต่างๆ ตามรูปแบบทีกําหนด
เช่น ป้ ายประชาสัมพันธ์ Out look Intranet หรือ
สือประชาสัมพันธ์อืนๆ ของธนาคาร

4 ครัง /ปี

 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรูด้ า้ น
การกํากับดูแลกิจการทีดี คุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน เพือป้ องกันการทุจริต
การจัดอบรม / สัมนาให้พนักงานได้รบั รูถ้ ึงแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต

3 ครัง /ปี

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทัวทังองค์กรใน
การดําเนิ นงานตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ปลอดการทุจริต
ให้ความรูผ้ ่านช่องทางต่างๆ ตามรูปแบบทีกําหนด
เช่น ป้ ายประชาสัมพันธ์ Out look Intranet หรือ
สือประชาสัมพันธ์อืนๆ ของธนาคาร

เดือนละครัง

1

ศปท./ฝ่ ายนิ ติการ

ทุกฝ่ ายงาน

ศปท./ฝ่ ายนิ ติการ

ทุกฝ่ ายงาน

แผนปฏิบตั ิการตามแผนกลยุทธ์ ประจําปี 2562
กิจกรรม/ขันตอน

ปี 2562
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ผลลัพธ์งาน/

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูร้ บั ผิดชอบ ผูเ้ กียวข้อง

ตัวชีวดั ความก้าวหน้า

แผน
บุคคล

มค. กพ. มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค. พย. ธค.
เปิ ดช่องทาง ผ่าน Intranet ของฝ่ าย และ Out look
ของศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ธพว. ให้พนักงาน
ร่วมเสนอแนะ และแสดงความเห็นในการดําเนิ นงาน
และนํามาเป็ นแนวทางในการวางแผนการดําเนิ นงาน
ด้านธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตในองค์กร
3. ขันติดตามและประเมินผล

ทุกเดือน

เปิ ดช่องทาง ผ่าน Intranet ของฝ่ าย และ Out look
ของศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ธพว. ให้พนักงาน
ร่วมเสนอแนะ และแสดงความเห็นในการดําเนิ นงาน
และนํามาเป็ นแนวทางในการวางแผนการดําเนิ นงาน
ด้านธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตในองค์กร

ศปท./ฝ่ ายนิ ติการ

ทุกฝ่ ายงาน

ติดตาม ความคืบหน้า ประเมินผลการดําเนิ นงาน

4 ครัง/ปี

ติดตาม ความคืบหน้า ประเมินผลการดําเนิ นงาน

ศปท./ฝ่ ายนิ ติการ

ทุกฝ่ ายงาน

ศปท./ฝ่ ายนิ ติการ

ทุกฝ่ ายงาน

พร้อมข้อเสนอแนะ ความสําเร็จตามเป้ าหมายทีกําหนด

พร้อมข้อเสนอแนะ ความสําเร็จตามเป้ าหมายทีกําหนด

ให้เป็ นไปตามกรอบระยะเวลาทีกําหนด

ให้เป็ นไปตามกรอบระยะเวลาทีกําหนด

รายงานความคืบหน้าผลการดําเนิ นงานนําเสนอ
ต่อคกก. CG หรือ คกก. ธพว. เพือทราบ
4. ขันสรุปผลดําเนินการ

4 ครัง/ปี

รายงานความคืบหน้าผลการดําเนิ นงานนําเสนอ
ต่อคกก. CG หรือ คกก. ธพว. เพือทราบ

นําผลทีได้จากการประเมิน มาวิเคราะห์ และสรุปผล
การดําเนิ นงานนําเสนอคก. CG หรือ คกก. ธพว.
นําผลสรุปจากการวิเคราะห์ มาจัดทําแผนและ
กําหนดแนวทางในการดําเนิ นงานด้านการกํากับดูแล
กิจการทีดี และป้ องกันการทุจริตในปี ต่อไป

ไตรมาส 4
ไตรมาส 4

นําผลทีได้จากการประเมิน มาวิเคราะห์ และสรุปผล
การดําเนิ นงานนําเสนอคก. CG หรือ คกก. ธพว.
นําผลสรุปจากการวิเคราะห์ มาจัดทําแผนและ
กําหนดแนวทางในการดําเนิ นงานด้านการกํากับดูแล
กิจการทีดี และป้ องกันการทุจริตในปี ต่อไป

รายงานแผนการดําเนิ นงานด้านการกํากับดูแล

ทุกไตรมาส

รายงานแผนการดําเนิ นงานด้านการกํากับดูแล

กิจการทีดี ในปี ต่อไป นําเสนอต่อคกก. CG และ
คกก. ธพว. เพือทราบต่อไป

กิจการทีดี ในปี ต่อไป นําเสนอต่อคกก. CG และ
คกก. ธพว. เพือทราบต่อไป

2

