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ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
ระยะที่ 3 

แผนงาน/กิจกรรม 
ของ บสย. 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมที่ไม่ทน 

ต่อการทุจริต 

1. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริต และปลูกฝงั
ทัศนคติ “ไม่ทนต่อการทุจริต” 

ระดับความพงึพอใจ 
จากผู้เข้าอบรม  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

วันที่ 23 เมษายน 2562 จัดอบรมหลักสูตร “บสย. โปร่งใส ด้วยใจสุจริต”  โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
บรรยายให้ความรู้ เรื่อง หลักธรรมาภิบาล การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
และแนวทางการประเมิน ITA เพื่อส่งเสริมทัศนคติให้ผู้บริหารและพนักงานมีความยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และส่งเสริมให้ บสย. เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็น
ธรรม ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 272 คน ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 79 

2. กิจกรรม TCG White Day จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

1) วันที่ 29 มีนาคม 2562 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน บสย. และตัวแทน
สำนักงานเขต ร่วมกันปฏิญาณตนและแสดงเจตจำนงสุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  “TCG  White Day” 
Anti-Corruption ประจำปี 2562 

2) วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ฝ่าย บส. ร่วมกับฝ่าย ปชส. จัดกิจกรรม “ต้นไม้แห่งความดี” โดยคณะผู้บริหารและ
พนักงานร่วมกันเขียนปณิธานการทำความดี หรือเรื่องราวจิตอาสาบนใบไม้แล้วนำไปประดับบน  “ต้นไม้แห่ง
ความดี” อันเป็นการแสดงถึงพลังชาว บสย. ในการทำความดีร่วมกัน  

3. สร้างความตระหนักถึงโทษ
ของการกระทำทุจริต 

เผยแพร่ความผิดและ
บทลงโทษในรปูแบบ

กรณีศึกษา  
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง 
1) มีนาคม 2562 นำเสนอ เร่ือง “ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมชิอบ เสี่ยงติดคุกได้!!!” มีผู้เข้าชม 82 คร้ัง 
2) พฤษภาคม 2562 นำเสนอ เร่ือง “รับสินบน-ฮั้วประมลู ติดคุกอ่วม 50 ปี” มีผู้เข้าชม 85 คร้ัง 
3) กรกฎาคม 2562 เร่ือง คุก 1 ปี ติดสินบน "คดีเสือดำ" มีผู้เข้าชม 88 คร้ัง 
4) สิงหาคม 2562 เร่ือง ทุจริต “คดีหวยบนดิน” สั่งจำคุก 2 ปี มีผู้เข้าชม 50 ครั้ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สกัดกั้นการทุจริต 

เชิงนโยบาย 

4. การแสดงเจตจำนงในการ
บริหารงานดว้ยความสุจริต
ของผู้บริหาร  

เผยแพร่เจตจำนง
สุจริตของผู้บริหาร  
ภายในไตรมาสที่ 2 

วันที่ 17 มกราคม 2562 กรรมการและผู้จัดการทั่วไปลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต และเผยแพร่ผ่านช่องทางตา่งๆ 
เช่น อินทราเน็ต Line “สถานีข่าว บสย.” และเว็บไซต์ บสย.  



ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
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ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 

5. กำหนดนโยบายการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ 
(Anti-Corruption) และ
สนับสนนุให้มีการแจ้งเบาะแส
การทุจริต (Whistleblowing) 

จัดทำนโยบายและ 
แนวปฏิบัตทิี่เก่ียวข้อง  
ภายในไตรมาสที่ 2 

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
การประพฤติมิชอบ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 2562 และแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ CG & 
CSR  ในการประชุมคร้ังที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 

- แนวปฏิบัติ เรื่อง การแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblowing) ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการ CG & CSR  ในการประชุมคร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบ

ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก 

6. ยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 

จัดทำและเผยแพร่ 
ความคืบหน้าของแผน 
ปฏิบัติงาน/โครงการ  

และงบประมาณ 
บนเว็บไซต์ บสย.  

รายไตรมาส 

จัดทำและเผยแพร่ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ และสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 
บนเวบ็ไซต์ บสย. แล้ว 

7. การประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริต 

รายงานผลการประเมิน 
การควบคุมภายใน  
และการประเมิน 

ความเสี่ยงจากการทจุริต
จากทุกฝ่าย 

- นโยบายการควบคุมภายใน (Internal Control) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. ในการประชุมครั้งที่ 
13/2562 เมื ่อวันที ่ 24 ตุลาคม 2562 และแนวปฏิบัติการควบคุมภายใน ได้ร ับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคร้ังที่ 9/2562 เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2562 

- ฝ่าย บส. ได้รายงานผลการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ระดับองค์กร และการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk-Assessment) ประจำปี 2562 ต่อคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน ในการประชุมครั ้งท ี ่  1/2562 เมื ่อว ันที ่  24 ธ ันวาคม 2562 และครั ้งท ี ่  1/2563 เมื ่อว ันที่   
9 มกราคม 2563 และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ บสย. และการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต ประจำปี 2562 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 และคณะกรรมการ บสย. ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  16 มกราคม 
2563 ตามลำดับ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต 

(CPI) มีค่าคะแนนใน
ระดับที่สงูขึ้น 

8. ยกระดับคะแนน ITA บสย. บสย. มีระดับคะแนน 
ITA ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 90 

1) วันที่ 30 เมษายน 2562 – 28 มิถุนายน 2562 ฝ่าย กก. จัดเตรียมและนำส่งข้อมูล 3 ส่วน ประกอบด้วย  
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายใน และข้อมูลของผู้มีส่วนได้ภายนอก ให้แก่
สำนักงาน ป.ป.ช. 

2) วันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนน ITA บสย. ได้ 88.01 คะแนน ตามเกณฑ์การ
ประเมินจัดอยู่ในระดับ A 

 


