
เหตุการณ์และรายละเอียด
ความเสีย่งทจุริต

แผนปรับปรุง เปา้หมาย
ฝ่ายงานทีร่ับผิดชอบ
/ก าหนดแล้วเสร็จ

สถานะและความคืบหน้าการด าเนินการ

1. งานธรรมาภบิาลของ กบข.
 ยังไม่เปน็ไปตามมาตรฐาน
เดียวกับองค์กรอื่นของรัฐ  ที่
มีผลการประเมินองค์กร
คุณธรรมและความโปร่งใส
ตามเกณฑ์ของส านักงาน 
ป.ป.ช.

1. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and
 Transparency : ITA) ตามเกณฑ์การประเมินของส านักงาน 
ป.ป.ช. โดยเตรียมความพร้อมงานธรรมาภบิาลของ กบข . ตาม
เกณฑ์ ได้แก่ ทบทวนกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวข้องใหเ้ปน็ปจัจุบนั 
ส่ือสารเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีต่่อต้านการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ทีก่ าหนด
2. เผยแพร่รายงานผลการประเมินใหผู้้มีส่วนได้เสียทัง้ภายใน
และภายนอกทราบ
3. น าผลการประเมินและข้อแนะน าจากระบบของส านักงาน 
ป.ป.ช. เพือ่น ามาพฒันาปรับปรุงองค์กร ใหม้ีการด าเนินการตาม
เกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

1. ผลประเมินในปแีรก
อยู่ในเกณฑ์ดี
2.เผยแพร่รายงานบน
เว็บไซต์ กบข. และ
รายงานคณะกรรมการ
3.จัดท าแผนปรับปรุง
การด าเนินงาน

คณะท างาน ITA
ข้อ 1. มิถุนายน 2562
ช้อ 2-3. ไตรมาส 4 ป ี
2562

สถานะ : อยู่ระหว่างด าเนินการ
ความคืบหน้า :
ข้อ 1 ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยทบทวนกฎระเบยีบและประกาศใช้ เร่ือง
มาตรการปอ้งกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562 พร้อมทัง้ส่ือสาร
ใหพ้นักงานรับทราบ และ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ตามเกณฑ์ทีป่ปช .
ก าหนด 
ข้อ 2- 3 อยู่ระหว่างรอผลการประเมินและข้อแนะน าจากส านักงาน ป.ป.ช.

สิน้สุด ณ วันที ่30 มิถุนายน 2562
รายงานผลการติดตามการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการทจุริต

กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
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2. พนักงานและลูกจ้างของ 
กบข. ยังไม่ทราบหรือเข้าใจ
ถึงหลักปฏบิติัตนเกี่ยวกับการ
ปอ้งกันการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ ซ่ึงก าหนดไว้
ในจรรยาบรรณพนักงาน และ
ไม่ทราบถึงนโยบายทีก่ าหนด
เพิม่เติมในระหว่างปี

1. ทบทวนประกาศ กบข. เร่ืองจรรยาบรรณพนักงานและลูกจ้าง
 พ.ศ.2561  ใหส้อดรับกับนโยบายทีป่ระกาศเพิม่เติมในป ี2561 
ได้แก่ การประกาศเจตจ านงสุจริตต่อต้านการทจุริตของเลขาธิการ
 และประกาศงดรับของขวัญในทกุเทศกาล 
2. ปรับปรุงรูปแบบการส่ือสารจรรยาบรรณพนักงาน จากเดิมที่
ใหพ้นักงานลงนามรับทราบจรรยาบรรณ เปล่ียนเปน็ต้ังค าถาม
เพือ่ซักซ้อมความเข้าใจของพนักงานก่อนลงนามรับทราบ
จรรยาบรรณ

พนักงานและลูกจ้างของ
 กบข. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ลงนามรับทราบ
จรรยาบรรณทีท่บทวน
ใหม่

ฝ่ายธรรมาภบิาล และ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บคุคล
ช้อ 1-2 เดือนเมษายน 
2562

สถานะ : ด าเนินการแล้วเสร็จ
ความคืบหน้า :
1. ทบทวนประกาศ กบข. เร่ืองจรรยาบรรณพนักงานและลูกจ้าง โดย
ประกาศใช้แล้วเมือ่วันที ่21 มีนาคม 2562
2. ปรับปรุงรูปแบบการส่ือสารจรรยาบรรณพนักงานจากเดิมทีใ่หพ้นักงาน
ลงนามรับทราบเปน็การส่ือสารในรูปแบบ poster และต้ังค าถามเพือ่
ซักซ้อมความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว เมือ่วันที ่30 เมษายน 2562

3. พนักงานและลูกจ้างของ 
กบข. ไม่ทราบหรือไม่
ตระหนักถึงความเส่ียงด้าน
ทจุริต และแนวทางบริหาร
จัดการความเส่ียงทจุริตและ
ประพฤติมิชอบของ กบข.

จัดท าแผนการส่ือสารเพือ่ฝึกอบรม และใช้ส่ือการสอนแบบ 
E-Learning แก่พนักงาน ลูกจ้างของ กบข. และบริษทัลูกทัง้ 2 
แหง่ใหต้ระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการความเส่ียง
ด้านทจุริตและประพฤติมิชอบ

สร้างการรับรู้เร่ืองการ
บริหารจัดการความ
เส่ียงด้านทจุริตและ
ประพฤติมิชอบใหก้ับ
พนักงาน ลูกจ้างของ 
กบข. และบริษทัลูกทัง้ 2
 แหง่ผ่านทางช่องทาง
ต่างๆภายในส านักงาน
อย่างครบถ้วน

ฝ่ายบริหารความเส่ียง
องค์กร และฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบคุคล
 ไตรมาส 2 ป ี2562

สถานะ : ด าเนินการแล้วเสร็จ
ความคืบหน้า :
จัดท าหลักสูตร Risk Management Sharing เร่ืองการบริหารความเส่ียง
การทจุริตในองค์กร (FRAUD RISK MANAGEMENT) ร่วมกับบมจ.
ธนาคารกรุงไทย เมือ่วันที ่2 เมษายน 2562  เพือ่ใหพ้นักงานตระหนักถึง
ความส าคัญของการต่อต้านการทจุริต และการประพฤติมิชอบในส านักงาน
 พร้อมจัดท าส่ือการเรียนการสอนผ่านระบบ e-learning เพือ่ใหพ้นักงานได้
เรียนรู้อย่างทัว่ถึงทัง้องค์กรแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562
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4. ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้างาน
จัดซ้ือจัดจ้างไม่ทราบนโยบาย
การไม่ยอมรับการทจุริต หรือ
การเรียกรับสินบน รวมถึงไม่
ทราบช่องทางการแจ้ง
เบาะแสการทจุริต ของ กบข.

1. ปรับปรุงวิธีการส่ือสารคู่ค้าทราบนโยบายการไม่ยอมรับการ
ทจุริตและประพฤติมิชอบ การไม่เรียกรับสินบน และช่องทางการ
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทจุริต จากเดิมทีส่่งหนังสือแจ้งใหคู่้
ค้า ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสือและใช้เวลาในการ
ด าเนินการมาก  เปล่ียนเปน็ระบมุาตรการปอ้งกันการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบไว้ในขอบเขตของงานจัดซ้ือจัดจ้าง (Term of 
Reference)  เพือ่ใหผู้้เสนอราคางานจัดซ้ือจัดจ้างทราบนโยบาย
ของ กบข. และทราบช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแสการทจุริต  ซ่ึงเปน็การลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการ
ปฏบิติังาน และท าใหผู้้เสนอราคางานจัดซ้ือจัดจ้างได้รับทราบ
ต้ังแต่แรกเร่ิมก่อนการเสนอราคางานจัดซ้ือจัดจ้าง
2. จัดท าแผนการส่ือสารคู่ค้าใหท้ราบถึงกฎระเบยีบ ขั้นตอนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง นโยบายการไม่ยอมรับทจุริต หรือเรียกรับสินบน 
และช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท าทจุริต รวมถึงเปดิโอกาส
ใหคู่้ค้าได้แสดงความคิดเหน็เพือ่น ามาปรับปรุงการด าเนินงาน
ต่อไป

ลดค่าใช้จ่ายและ
ขั้นตอนการปฏบิติังาน

ฝ่ายบริหารส านักงาน 
(งานจัดซ้ือจัดจ้าง)
ข้อ 1 เดือนมกราคม 
2562
ข้อ 2 เดือนมีนาคม 2562

สถานะ : ด าเนินการแล้วเสร็จ
ความคืบหน้า :
1.เพิม่มาตรการปอ้งกันการทจุริตและประพฤติมิชอบใน Template TOR 
เพิม่เติม เพือ่ใหผู้้เสนอราคาจัดซ้ือจัดจ้างทราบนโยบายของกบข.และช่อง
ทางการรับเร่ืองร้องเรียน หรือ เบาะแสการทจุริต หากพบเหน็การกระท า
ของบคุลากรของกบข . หรือ บริษทัในเครือของกบข. หรือ บคุคลทีเ่กี่ยวข้อง
กับกิจการของกบข. หรือ คู่ค้าของกบข. รายใดทีม่ีการกระท าเข้าข่ายทจุริต 
ติดสินบน หรือ เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่เหมาะสม 
2. จัดประชุมพบปะผู้ค้า เพือ่รับฟงัความคิดเหน็และข้อเสนอแนะในการ
จัดซ้ือจัดจ้างทีผ่่านมารวมทัง้การขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสเมือ่พบเหน็
การกระท าทีเ่ข้าข่ายการทจุริต เมือ่วันที ่22 มีนาคม 2562 เสร็จเรียบร้อย
แล้ว 
      ผู้ค้าทีเ่ข้าร่วม    จ านวน  31 บริษทั   ( 43 คน)
      คะแนนประเมินจากผู้เข้าร่วมงาน     89.65 %


