
 

 

การดำเนินการตามมาตรการเพ่ือขับเคลือ่นการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใส
ประจำป! 2565 

 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส ที่ กบข. ได!รับในป# 2564 กบข. ได!ดำเนินการจัดทำ
ประเด็นท่ีควรปรับปรุง/พัฒนาต�อยอด จากสิ่งท่ี กบข. ดำเนินการอยู� ให!มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเพ่ือให!การ
ดำเนินงานภายใน ตลอดจนการสื่อสารต�อผู!มีส�วนได!ส�วนเสียทุกภาคส�วน เป6นไปอย�างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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!มีส�วนได!เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
ประกอบด!วย 2 มาตรการ/แนวทาง 

3. การเปQดเผยข!อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
ประกอบด!วย 1 มาตรการ/แนวทาง  

ซ่ึงมีฝVายท่ีรับผิดชอบต�อมาตรการ/แนวทางร�วมกัน ท้ังหมด 6 ฝVาย และ 1 คณะทำงาน ประกอบด!วย 

1. ฝVายส�งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน 2. ฝVายบริหารความเสี่ยงองคWกร 3. ฝVายบริหารทรัพยากรบุคคล 4. 

ฝVายกำกับกิจกรรมองคWกร 5. ฝVายบริหารสำนักงาน และ 6. ฝVายสมาชิกสัมพันธW รวมถึงคณะทำงาน ITA ด!วย 

รายละเอียดตามตารางด!านล�างนี้ 

เครื่องมือ มาตรการ/
แนวทาง  

การดำเนินการ ผู*รับผิดชอบ กำหนดการเสร็จส้ิน  
 

 
 
 
 
 
 

IIT 
 
 
 
 
 

1. เข!าร�วมโครงการ 
ITA และดำเนินการ
ตามเกณฑWท่ี ป.ป.ช. 
กำหนด โดยรวบรวม
และเปQดเผยข!อมูล
ข�าวสารของกองทุน
ต�อสาธารณะอย�าง
ถูกต!องและครบถ!วน
ตามตัวชี้วัดท่ี ป.ป.ช. 
กำหนด 

รวบรวมและเปQดเผยข!อมูลข�าวสารของ
กองทุนต�อสาธารณะจำนวน 43 ตัวชี้วัดตาม
เกณฑWท่ี ป.ป.ช. กำหนด แบ�งเป6นหมวดต�าง 
ๆ ดังนี้  
- ข!อมูลพ้ืนฐาน  
- การประชาสัมพันธW  
- การปฎิสัมพันธWข!อมูล  
- การดำเนินงาน  
- การปฏิบัติงาน  
- การให!บริการ  
- แผนการใช!จ�ายงบประมาณ 

คณะทำงาน ITA 
 

31 สิงหาคม 2565 



 

 

เครื่องมือ มาตรการ/
แนวทาง  

การดำเนินการ ผู*รับผิดชอบ กำหนดการเสร็จส้ิน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การจัดซ้ือจัดจ!าง  
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
- การจัดการเรื่องร!องเรียนการทุจริตฯ  
- การเปQดโอกาสให!เกิดการมีส�วนร�วม  
- การป̀องกันและการดำเนินการเพ่ือป̀องกัน
ทุจริต  
- มาตรการส�งเสริมความโปร�งใสและป̀องกัน
การทุจริตภายในหน�วยงาน ฯลฯ  

2. สื่อสารให!พนักงาน
ตระหนักถึงความ
เสี่ยงด!านทุจริตและ
แนวทางบริหาร
จัดการความเสี่ยง
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของ กบข. 

จัดทำ VDO หรือสื่อประชาสัมพันธW เพ่ือ
สื่อสารและสร!างความรู!ความเข!าใจการ
ป̀องกันการเกิดทุจริตพร!อมท้ังสร!างความ
ตระหนักถึงความสำคัญของการต�อต!านการ
ทุจริตให!กับพนักงานอย�างต�อเนื่องตลอดท้ัง
ป# 

- ฝVายบริหารความ
เสี่ยงองคWกร 

 

ไตรมาสท่ี 4/2565 

3. สื่อสารให!พนักงาน
เข!าใจถึงหลักปฏิบัติ
ต น เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
ป `องก ันการท ุ จริ ต
และประพฤติมิชอบ 

สื่อสารให!พนักงานทราบถึงแนวทางปฏิบัติ 
กฎ ระเบียบในเรื่องต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการ
ดำเนินงานของ กบข. เปQดเผยการ
ดำเนินงานท่ีเป6นระบบและโปร�งใส เพ่ือ
เสริมสร!างวัฒนธรรมองคWกรให!เป6นองคWกรท่ี
ต�อต!านและปราศจากการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ได!แก�  
- โครงการ ITA  
- ประกาศเจตจำนงสุจริตต�อต!านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
- การปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานและ
ลูกจ!าง  
- Fraud Risk Management (การบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงาน)  

- ฝVายส�งเสริมการ
ลงทุนเพ่ือความยั่งยืน 
- ฝVายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
- ฝVายบริหาร
สำนักงาน 

ภายในป# 2565 



 

 

เครื่องมือ มาตรการ/
แนวทาง  

การดำเนินการ ผู*รับผิดชอบ กำหนดการเสร็จส้ิน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIT 

- แนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช!ทรัพยWสินของ
สำนักงาน  
- กระบวนการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ!าง
ท่ีมีประสิทธิภาพ  
- แผนงบประมาณประจำป# 

4. สื่อสารมาตรฐาน
ทางจร ิยธรรมของ
เจ!าหน!าท่ีของรัฐ 

สื่ อ ส า รมาตรฐ านทางจร ิ ย ธ ร รมขอ ง
เจ!าหน!าที่ของรัฐให!กับพนักงานของ กบข. 
ผ�านทางช�องทางต�าง ๆ ภายในสำนักงาน 
 

- ฝVายส�งเสริมการ
ลงทุนเพ่ือความยั่งยืน 
- ฝVายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

ภายในป# 2565 

5. ประกาศ
เจตนารมณW/นโยบาย 
“ไม�รับของขวัญ ของ
กำนัล (No Gift 
Policy)” 

ประกาศเจตนารมณ�/นโยบาย “ไม�รับ
ของขวัญ ของกำนัล (No Gift Policy)”  
เผยแพร�ทาง Web site และ Intranet ของ
องค�กร 

- ฝVายส�งเสริมการ
ลงทุนเพ่ือความยั่งยืน 
- ฝVายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ภายในป# 2565 

 
 
 

 
 
 

 
EIT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. ชี้แจงหรือสื่อสาร
ให!ผู!เสนอราคาหรือคู�
ค!างานจัดซ้ือจัดจ!าง
ทราบนโยบายการไม�
ยอมรับการทุจริต 
หรือการเรียกรับ
สินบน รวมถึงไม�
ทราบช�องทางการ
แจ!งเบาะแสการ
ทุจริต ของ กบข. 

ชี้แจงข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ!าง และแจ!ง
นโยบายการไม�ยอมรับการทุจริต หรือการ
เรียกรับสินบน รวมถึงช�องทางการแจ!ง
เบาะแสการทุจริตของ กบข. ดังนี้ 
1. กรณีสถานการณWปกติ ฝVายบริหาร
สำนักงานจะเชิญผู!เสนอราคาหรือผู!ค!าท่ีอยู�
ในลิสตWคู�ค!าของ กบข. (Vendor Lists) 
มาร�วมรับฟsงการชี้แจงข้ันตอน กระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ!าง โดยวิทยากรจาก
กรมบัญชีกลาง และ กบข. ร�วมชี้แจง
นโยบายการไม�ยอมรับการทุจริต  
2. กรณีปsจจุบันซ่ึงมีสถานการณWโควิด ฝVาย
บริหารสำนักงานจะส�งอีเมลWให!กับผู!เสนอ
ราคาหรือผู!ค!าท่ีอยู�ในลิสตWคู�ค!าของ กบข. 
(Vendor Lists) เพ่ือชี้แจงนโยบายการไม�

- ฝVายบริหาร
สำนักงาน (งานจัดซ้ือ
จัดจ!าง) 

ไตรมาสท่ี 2/2565 



 

 

เครื่องมือ มาตรการ/
แนวทาง  

การดำเนินการ ผู*รับผิดชอบ กำหนดการเสร็จส้ิน  
 

ยอมรับการทุจริต หรือการเรียกรับสินบน 
รวมถึงช�องทางการแจ!งเบาะแสการทุจริต
ของ กบข. พร!อมกับการชี้แจงเรื่องการ
ประเมิน ITA ของ ป.ป.ช. ด!วย 

7. จัดให!ผู!มีส�วนได!
เสียมีส�วนร�วมในการ
กำกับ ดูแลกิจการ
ของกองทุน เพ่ือ
ส�งเสริมการลงทุน
อย�างมีความ
รับผิดชอบ  

1. จัดประชุมใหญ�ผู!แทนสมาชิกเพื่อรับฟsง 
ความคิดเห็น  
2. สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของสมาชิก  
3. การมีส�วนร�วมกับผู!มีส�วนได!ส�วนเสียกับ
กิจการท่ี กบข. ลงทุน (Positive 
Engagement) 

- กลุ�มงานกิจกรรม
องคWกร 
- กลุ�มงานสมาชิก
สัมพันธW 
- ฝVายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

ป#ละ 1 ครั้ง หรือ มี
เหตุการณWสำคัญท่ี

เกิดระหว�างป# 

 
 

 
 
 

OIT 

8. การบริหารความ
เสี่ยง เพ่ือป̀องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ป̀องกันการทุจริต 
รายงานการกำกับ
ติดตาม และรายงาน
ผลการดำเนินการ
ป̀องกันการทุจริต
ประจำป#ผ�านเว็บไซตW 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการป̀องกันการทุจริต 
2. จัดทำรายงานการกำกับติดตาม การ
ดำเนินการป̀องกันการทุจริตประจำป# 
3. รายงานผลการดำเนินการป̀องกันการ
ทุจริตประจำป#ผ�านเว็บไซตW 

- ฝVายบริหารความ
เสี่ยงองคWกร 

30 เมษายน 2565 

 

 


