การมีส่วนร่ วมของผู้บริหาร ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย
การจัดอบรมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ : ITA ประจาปี พ.ศ.2564
ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 23 ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย สานักงานใหญ่

วันพฤหัสบดีท่ ี 11 มีนาคม 2564

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ ชัย กรรมการและผู้จดั การธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
กล่าวเปิ ดการอบรมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจาปี 2564

นายวุฒชิ ัย สุระรัตน์ ชัย กรรมการและผู้จดั การธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้ ความสาคัญในการส่งเสริมให้
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีคณ
ุ ธรรมและความโปร่งใสในทุก ๆ ด้ าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านการป้องกันการ
ทุจริต โดยมีการดาเนินการให้ สาธารณชนได้ รับทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
1. การแสดงเจตจานงสุจริ ตของผู้บริหารธนาคาร
2. ธนาคารมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริ ต
3. ธนาคารมีแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริ ต
4. การเสริมสร้ างวัฒนธรรมองค์กร
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โดยผู้บริ หารสูงสุด (นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย) และกรรมการธนาคารให้ ความสาคัญ ในการดาเนินโครงการ
ธนาคารคุณธรรม ในการกาหนดให้ ทุกหน่วยงานจัดทากิจกรรม 1 หน่วยงาน 1 แผนงานคุณธรรมขึ ้น เพื่อ วิเคราะห์
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของหน่วยงาน พร้ อมสาเหตุเพื่อนามาสู่การแก้ ไขและปฏิบัติ และนามาสู่พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของหน่วยงานและภาพรวมขององค์กร ทังนี
้ ้เป็ นการยกระดับและพัฒนามาตรฐานด้ านคุณธรรมให้ ดียิ่งขึน้
แสดงให้ เห็นถึงความสาคัญของการเป็ นธนาคารคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ธนาคารได้ จดั ให้ มีการคัดเลือกแผนงาน และมีพิธีมอบรางวัลแผนงานดีเด่นประจาปี 2563 โดยได้ จดั พิธีมอบ
รางวัลขึ ้นเมื่อ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564
เริ่ มตัง้ แต่ปีพ.ศ.2557 เป็ นต้ นมาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ เข้ าร่ วมโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย ในปี 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารได้ รับคะแนนประเมิน 93%
อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ A ธนาคารมีความจาเป็ นต้ องพัฒนาระบบงาน ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานรวมถึงการสร้ าง
เสริ มวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริ ตและการป้องกันการทุจริ ต ตลอดจนการปฏิบตั ิงานในภาพรวมที่สะท้ อนได้ จากการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ เสียภายในและภายนอก สะท้ อนให้ เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการดาเนินงานที่มีคณ
ุ ธรรม และมีธรรมาภิ
บาล เพื่อให้ ทกุ ฝ่ ายงานร่วมกันมีส่วนผลักดันให้ ธนาคารได้ รับความสาเร็จสร้ างความเชื่อมัน่ และภาพลักษณ์ที่ดี โดยทาให้
ธนาคารได้ รับคะแนนการประเมินขึ ้นสูร่ ะดับ AA คือ 95-100 คะแนน
ในการจัด อบรมครั ง้ นี ้ ธนาคารมีว ัต ถุป ระสงค์ใ นการพัฒ นากระบวนการปฏิบ ั ติง านทั ้งภายในและการ
ให้ บริ การแก่ลูกค้ าและประชาชน รวมถึง เพื่อให้ ทราบสถานะระดับคุณธรรมและความโปร่ งใสของทุกหน่วยงานว่า
มีการดาเนินงานเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล และพนักงานในองค์กรในภาพรวมปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม
หรื อ ไม่อ ยู่ใ นระดับ ใด มีข้ อ บกพร่ อ งในองค์ป ระกอบข้ อ ใด เพื่อ ที่จ ะได้ ป รับ ปรุง แก้ ไ ขให้ ดีขึ น้ ยกระดับ จิต สานึก
รับ ผิด ชอบของทุก หน่ว ยงานให้ ส ูง ขึ ้น ด้ ว ยการปลูก จิต สานึก ให้ ก บั บุค ลากรทุก คน ทุก หน่ว ยงานโดยเน้ น การ
ปรับ เปลี ่ย นฐานความคิด ของบุค ลากรทุก คนในองค์กร ส่งเสริ มภาพลักษณ์ ขององค์ กรให้ สูง ขึน้ สร้ างภูมิ ค้ ุม กัน
พัฒนาระบบ กลไก เครื่ องมือและเครื อข่ายเพื่อร่ วมในการขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตในหลายๆ
ช่องทาง ให้ พนักงานทุกคนเข้ ามามีส่วนร่วมในการต่อต้ านการทุจริ ต สร้ างความไว้ วางใจ โดยมีระบบแจ้ งเบาะแสการ
ทุจริตการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ งเบาะแสให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในระบบที่ได้ มาตรฐานสากล
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กรรมการและผู้จดั การธนาคาร, คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เข้ าร่วมการอบรมสัมมนา ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 23 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
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คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เข้ าร่วมการอบรมสัมมนา ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 23 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
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ภาพบรรยากาศการฝึ กอบรม
ผลที่ได้ รับจากการจัดการอบรมในครัง้ นี ้มีผ้ เู ข้ ารับการอบรมตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้ ถือได้ ว่าการ
จัดการอบรมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในครัง้ นี ้ได้ รับ
ผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม ผลจากการอบรมผู้เข้ ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ รับไป
ประยุกต์ใช้ กบั การทางาน ก่อให้ เกิดคุณประโยชน์ต่อธนาคารในหลายด้ าน ทาให้ แต่ละหน่วยงานมีการศึกษาทบทวน
หลักเกณฑ์การทางาน โดยนาหลักธรรมาภิบาลและเกณฑ์การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นตัวชี ว้ ัด
มีก ารควบคุม ภายในที่ดี ทัง้ นี ย้ ่อ มแสดงถึง ความโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม และสร้ า งความน่าเชื่อ ถือให้ ก ับ ลูก ค้ าและ
ประชาชน ผู้มีส่วนได้ เสียของธนาคาร
การจัดอบรมสัม มนาในครั ง้ นีไ้ ด้ มีการประชาสัม พันธ์ สื่อสารให้ ผ้ ูบ ริ หาร พนักงาน ได้ ทราบความรู้ ข้ อดี
และสิ่ง ที่เ ป็ น ประโยชน์เ กี่ ย วกับ โครงการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดาเนิน งานของหน่ว ยงาน
ภาครัฐ โดยสื่อสารทาง Intranet และทางไลน์ iBank iNside ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
การอบรมสัม มนา โครงการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็ นโครงการซึ่งจัดทากิจกรรมตามแผนงานประจาปี ของโครงการ
ธรรมาภิบาล ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจาปี 2564 ซึ่งในการจัดทาโครงการครัง้ นี ้ ผู้บริ หารและพนักงาน
ที่เ ข้ ารั บการอบรมสัม มนา ได้ รับความรู้ ความเข้ าใจ ในเนือ้ หา หัวข้ อที่ไ ด้ จัดอบรม สามารถนามาปรั บปรุ ง และ
ถ่ายทอดความรู้ให้ กบั ผู้ใต้ บงั คับบัญชา และผู้ร่วมงานได้ เป็ นอย่างดี
คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สถิติคะแนนการประเมิน ITA ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

75.50

76.53

77.95

72.22

93.24

95.73

93

................................................................................................................
หน้า 5

