การดำเนินการตามมาตรการเพื่อขับเคลือ่ นการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ประจำป! 2565
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ที่ กบข. ได!รับในป# 2564 กบข. ได!ดำเนินการจัดทำ
ประเด็นที่ควรปรับปรุง/พัฒนาตอยอด จากสิ่งที่ กบข. ดำเนินการอยู ให!มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให!การ
ดำเนินงานภายใน ตลอดจนการสื่อสารตอผู!มีสวนได!สวนเสียทุกภาคสวน เป6นไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
จึงได!ดำเนินการจัดทำมาตรการ/แนวทาง ประจำป# 2565 ทั้ง 8 มาตรการ/แนวทาง ตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ด!าน
ดังนี้
1. การรับรู!ของผู!มีส วนได! เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
ประกอบด!วย 5 มาตรการ/แนวทาง
2. การรับรู!ของผู!มีสวนได!เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
ประกอบด!วย 2 มาตรการ/แนวทาง
3. การเปQ ด เผยข! อ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ประกอบด!วย 1 มาตรการ/แนวทาง
ซึ่งมีฝVายที่รับผิดชอบตอมาตรการ/แนวทางรวมกัน ทั้งหมด 6 ฝVาย และ 1 คณะทำงาน ประกอบด!วย
1. ฝVายสงเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน 2. ฝVายบริหารความเสี่ยงองคWกร 3. ฝVายบริหารทรัพยากรบุคคล 4.
ฝVายกำกับกิจกรรมองคWกร 5. ฝVายบริหารสำนักงาน และ 6. ฝVายสมาชิกสัมพันธW รวมถึงคณะทำงาน ITA ด!วย
รายละเอียดตามตารางด!านลางนี้
การดำเนินการ
ผู*รับผิดชอบ
กำหนดการเสร็จสิ้น
เครื่องมือ
มาตรการ/
แนวทาง
1. เข!ารวมโครงการ รวบรวมและเปQดเผยข!อมูลขาวสารของ
คณะทำงาน ITA
31 สิงหาคม 2565
ITA และดำเนินการ กองทุนตอสาธารณะจำนวน 43 ตัวชี้วัดตาม
ตามเกณฑWที่ ป.ป.ช. เกณฑWที่ ป.ป.ช. กำหนด แบงเป6นหมวดตาง
กำหนด โดยรวบรวม ๆ ดังนี้
และเปQดเผยข!อมูล
- ข!อมูลพื้นฐาน
ขาวสารของกองทุน - การประชาสัมพันธW
IIT
ตอสาธารณะอยาง - การปฎิสัมพันธWข!อมูล
ถูกต!องและครบถ!วน - การดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดที่ ป.ป.ช. - การปฏิบัติงาน
กำหนด
- การให!บริการ
- แผนการใช!จายงบประมาณ

เครื่องมือ

IIT

มาตรการ/
แนวทาง

การดำเนินการ

ผู*รับผิดชอบ

- การจัดซื้อจัดจ!าง
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การจัดการเรื่องร!องเรียนการทุจริตฯ
- การเปQดโอกาสให!เกิดการมีสวนรวม
- การป`องกันและการดำเนินการเพื่อป`องกัน
ทุจริต
- มาตรการสงเสริมความโปรงใสและป`องกัน
การทุจริตภายในหนวยงาน ฯลฯ
2. สื่อสารให!พนักงาน จัดทำ VDO หรือสื่อประชาสัมพันธW เพื่อ
- ฝVายบริหารความ
ตระหนักถึงความ
สื่อสารและสร!างความรู!ความเข!าใจการ
เสีย่ งองคWกร
เสี่ยงด!านทุจริตและ ป`องกันการเกิดทุจริตพร!อมทั้งสร!างความ
แนวทางบริหาร
ตระหนักถึงความสำคัญของการตอต!านการ
จัดการความเสี่ยง
ทุจริตให!กับพนักงานอยางตอเนื่องตลอดทั้ง
ทุจริตและประพฤติมิ ป#
ชอบของ กบข.
3. สื่อสารให!พนักงาน สื่อสารให!พนักงานทราบถึงแนวทางปฏิบัติ - ฝVายสงเสริมการ
เข!าใจถึงหลั กปฏิ บ ั ติ กฎ ระเบียบในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนเพื่อความยั่งยืน
ต น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ดำเนินงานของ กบข. เปQดเผยการ
- ฝVายบริหาร
ป` อ งกั น การทุ จ ริ ต ดำเนินงานที่เป6นระบบและโปรงใส เพื่อ
ทรัพยากรบุคคล
และประพฤติมิชอบ เสริมสร!างวัฒนธรรมองคWกรให!เป6นองคWกรที่ - ฝVายบริหาร
ตอต!านและปราศจากการทุจริตประพฤติมิ สำนักงาน
ชอบ ได!แก
- โครงการ ITA
- ประกาศเจตจำนงสุจริตตอต!านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
- การปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานและ
ลูกจ!าง
- Fraud Risk Management (การบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงาน)

กำหนดการเสร็จสิ้น

ไตรมาสที่ 4/2565

ภายในป# 2565

เครื่องมือ

IIT

EIT

มาตรการ/
แนวทาง

การดำเนินการ

ผู*รับผิดชอบ

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช!ทรัพยWสินของ
สำนักงาน
- กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ!าง
ที่มีประสิทธิภาพ
- แผนงบประมาณประจำป#
4. สื่ อ สารมาตรฐาน สื่ อ ส ารมาตรฐ านทางจริ ย ธ รรม ข อ ง - ฝVายสงเสริมการ
ทางจริ ย ธรรมของ เจ!าหน!าที่ของรัฐให!กับพนักงานของ กบข. ลงทุนเพื่อความยั่งยืน
เจ!าหน!าที่ของรัฐ
ผานทางชองทางตาง ๆ ภายในสำนักงาน
- ฝVายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
5. ประกาศ
เจตนารมณW/นโยบาย
“ไมรับของขวัญ ของ
กำนัล (No Gift
Policy)”
6. ชี้แจงหรือสื่อสาร
ให!ผู!เสนอราคาหรือคู
ค!างานจัดซื้อจัดจ!าง
ทราบนโยบายการไม
ยอมรับการทุจริต
หรือการเรียกรับ
สินบน รวมถึงไม
ทราบชองทางการ
แจ!งเบาะแสการ
ทุจริต ของ กบข.

กำหนดการเสร็จสิ้น

ภายในป# 2565

- ฝVายสงเสริมการ
ประกาศเจตนารมณ/นโยบาย “ไมรับ
ของขวัญ ของกำนัล (No Gift Policy)”
ลงทุนเพื่อความยั่งยืน
เผยแพรทาง Web site และ Intranet ของ - ฝVายบริหาร
องคกร
ทรัพยากรบุคคล

ภายในป# 2565

ชี้แจงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ!าง และแจ!ง
- ฝVายบริหาร
นโยบายการไมยอมรับการทุจริต หรือการ สำนักงาน (งานจัดซื้อ
เรียกรับสินบน รวมถึงชองทางการแจ!ง
จัดจ!าง)
เบาะแสการทุจริตของ กบข. ดังนี้
1. กรณีสถานการณWปกติ ฝVายบริหาร
สำนักงานจะเชิญผู!เสนอราคาหรือผู!ค!าที่อยู
ในลิสตWคูค!าของ กบข. (Vendor Lists)
มารวมรับฟsงการชี้แจงขั้นตอน กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ!าง โดยวิทยากรจาก
กรมบัญชีกลาง และ กบข. รวมชี้แจง
นโยบายการไมยอมรับการทุจริต
2. กรณีปsจจุบันซึ่งมีสถานการณWโควิด ฝVาย
บริหารสำนักงานจะสงอีเมลWให!กับผู!เสนอ
ราคาหรือผู!ค!าที่อยูในลิสตWคูค!าของ กบข.
(Vendor Lists) เพื่อชี้แจงนโยบายการไม

ไตรมาสที่ 2/2565

เครื่องมือ

มาตรการ/
แนวทาง

การดำเนินการ

ยอมรับการทุจริต หรือการเรียกรับสินบน
รวมถึงชองทางการแจ!งเบาะแสการทุจริต
ของ กบข. พร!อมกับการชี้แจงเรื่องการ
ประเมิน ITA ของ ป.ป.ช. ด!วย
7. จัดให!ผู!มีสวนได! 1. จัดประชุมใหญผู!แทนสมาชิกเพื่อรับฟsง
เสียมีสวนรวมในการ ความคิดเห็น
กำกับ ดูแลกิจการ
2. สำรวจความคิ ดเห็น และความพึ ง พอใจ
ของกองทุน เพื่อ
ของสมาชิก
3. การมีสวนรวมกับผู!มีสวนได!สวนเสียกับ
สงเสริมการลงทุน
อยางมีความ
กิจการที่ กบข. ลงทุน (Positive
รับผิดชอบ
Engagement)

OIT

8. การบริหารความ
เสี่ยง เพื่อป`องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ป`องกันการทุจริต
รายงานการกำกับ
ติดตาม และรายงาน
ผลการดำเนินการ
ป`องกันการทุจริต
ประจำป#ผานเว็บไซตW

1. จัดทำแผนปฏิบัติการป`องกันการทุจริต
2. จัดทำรายงานการกำกับติดตาม การ
ดำเนินการป`องกันการทุจริตประจำป#
3. รายงานผลการดำเนินการป`องกันการ
ทุจริตประจำป#ผานเว็บไซตW

ผู*รับผิดชอบ

กำหนดการเสร็จสิ้น

- กลุมงานกิจกรรม
องคWกร
- กลุมงานสมาชิก
สัมพันธW
- ฝVายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ป#ละ 1 ครั้ง หรือ มี
เหตุการณWสำคัญที่
เกิดระหวางป#

- ฝVายบริหารความ
เสี่ยงองคWกร

30 เมษายน 2565

