
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บรรษัทประกันสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

ประจ าปี 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจ าปี 2564                      หน้าท่ี 1/7 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี 2564 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
ระยะที่ 3 

แผนงาน/กิจกรรม 
ของ บสย. 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมที่ไม่ทน 

ต่อการทุจรติ 

1. การแสดงเจตจ านง
ในการบริหารงาน
ด้วยความสุจรติของ
ผู้บริหาร  

1. เผยแพรเ่จตจ านงสุจรติ
ของผู้บริหาร ภายใน
ไตรมาสที่ 1 

2. ระดับความคิดเห็นของ
พนักงานต่อการน า
องค์กรของผู้บริหาร
ด้านการก ากับดูแล  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

- ฝ่ายบรหิารความเสี่ยง
และก ากับปฏิบัติการ 

- ฝ่ายสื่อสารและ
ภาพลักษณ์องค์กร 

1. วันที่ 7 เมษายน 2564 รักษาการผู้จัดการทั่วไปลง
นามประกาศเจตจ านงสุจริต และเผยแพร่ผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ อินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
Line "สถานีข่าว บสย." และเว็บไซต์ บสย.  

2. วันที่ 8 เมษายน 2564 รักษาการผู้จัดการทั่วไป 
ประกาศเจตจ านงสุจริตต่อคณะผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการบริการงานของ บสย. ผ่านระบบ VDO 
Conference ณ ห้องอบรม ช้ัน 17 

- ไม่ม ี

 
 
 
 
 

 2. สร้างวัฒนธรรมและ
จิตส านึกท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต 

 - ฝ่ายบรหิารความเสี่ยง
และก ากับปฏิบัติการ 

- ฝ่ายสื่อสารและ
ภาพลักษณ์องค์กร 

- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

1. วันที่ 16 มกราคม 64 และวันที่ 19 มกราคม 64  
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและก ากับปฏิบัติการ ร่วมกับ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดอบรมหลักสูตร “ศิลปะการ
จัดการคนและลดการข่มเหงในที่ท างาน (People 
Management & Power Harassment for 
Leaders)” ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานระดับผู้ช่วย
ผู้อ านวยการขึ้นไป 2 รุ่น เพื่อให้หัวหน้างานตระหนัก
และเข้าใจถึงกฎหมาย ข้อบังคับการท างานเกี่ยวกับ
การข่มเหงกันในที่ท างาน ทั้งข่มเหงโดยใช้อ านาจใน
การปกครองบังคับบัญชา (Power Harassment) 
และการข ่มเหงทางเพศ (Sexual Harassment)  
ผลประเมินความพึงพอใจจากการเข้าอบรมหลักสูตร

  27,820 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
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ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
ระยะที่ 3 

แผนงาน/กิจกรรม 
ของ บสย. 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

ด ังกล ่าว  ร ้อยละ  92 .50 และร ้อยละ  82 . 67
ตามล าดับ 

2. วันที่ 8 เมษายน 2564 จัดกิจกรรม “บสย. โปร่งใส 
สุจริต เพ่ือการเติบโต” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างวัฒนธรรม
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ประจ าปี 2564 ณ 
บสย. ส านักงานใหญ่ ส านักงานเขต บสย. 11 แห่ง 
และบสย. F.A. Center  

3. วันที่  15 ธันวาคม 2564 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
จัดอบรม เรื่อง “ทบทวนจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ในโลกการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป” ให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงาน เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญและผลดีของ
การปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
รวมถึงการท างานในโลกยุคใหม่ และหลักธรรมในการ
ท างานที่น าไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน ผลประเมิน
ความพึงพอใจจากการเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว 
ร้อยละ 91.07 

4. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและก ากับปฏิบัติการ ร่วมกับ
ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร จัดท าแบบส ารวจ
ความคิดเห็นของพนักงานต่อการน าองค์กรของ
ผู้บริหารด้านการก ากับดูแล ทั้งนี้ บสย. ได้ปรับปรุง
รูปแบบการประมวลผลและวิธีการค านวณค่าเฉลี่ย 

 
 

- 
 
 
 

 
 

 
  26,750 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
ระยะที่ 3 

แผนงาน/กิจกรรม 
ของ บสย. 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

จากเดิม “6 ระดับ คิดค่าเฉลี่ยเฉพาะระดับพึงพอใจ” 
เป็น “5 ระดับ และคิดค่าเฉลี่ยจากความเห็นทุก
ระดับ” ภายใต้แนวคิด “เคารพเสียงส่วนใหญ่ รับฟัง
เสียงส่วนน้อย เปิดรับฟังทุกความเห็น เพื่อการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” 

ในปี 2564 มีจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 382 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 88.02 ของจ านวนพนักงานทั้งหมด 
เห็นว่า บสย. มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส  เปิดเผย
และมีกระบวนการให้พนักงานสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานได้ ร้อยละ 88.69 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 
3.98 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 84.71 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สกัดกั้นการทุจริต 

เชิงนโยบาย 

3. จัดอบรมหลักสตูร 
“ระเบียบและวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ”  

ระดับความพึงพอใจ 
จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

- ฝ่ายบรหิารความเสี่ยง
และก ากับปฏิบัติการ 

- ฝ่ายบรหิารงานกลาง 
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

1. วันที่ 23 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและ
ก ากับปฏิบัติการ ร่วมกับฝ่ายบริหารงานกลาง และ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดอบรม เรื่อง “การปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง การบริหารสัญญา
และการตรวจรับพัสดุ” โดยเชิญวิทยากรจาก
กรมบัญชีกลาง คุณสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ นิติกร
ช านาญการ มาให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน 
บสย. จ านวน 44 คน คะแนนผลการทดสอบก่อนและ
หลังการอบรมโดยเฉลี่ย 5.53/10 และ 8.20/10 
ตามล าดับ และผลประเมินความพึงพอใจได้เฉลี่ย 
ร้อยละ 95  

 15,393 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
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ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
ระยะที่ 3 

แผนงาน/กิจกรรม 
ของ บสย. 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

2. วันที่  2  เมษายน 2564 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล  
จัดอบรม เรื่อง “การปฏิบัติงานตามกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับ
พัสดุ รุ่นที่  2” ผ่านระบบออนไลน์ แก่พนักงาน
ส านักงานเขต 11 เขต จ านวน 42 คน คะแนนผลการ
ทดสอบก่อนและหลังการอบรมโดยเฉลี่ย 5/10 และ 
9/10 ตามล าดับ และผลประเมินความพึงพอใจได้
เฉลี่ยร้อยละ 87.19 

- 
 

 4. สอบทานการ
รายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

รายงานผลการ 
สอบทานแล้วเสร็จ  

ภายในปี 2564 

- ฝ่ายบรหิารความเสี่ยง
และก ากับปฏิบัติการ 

 

คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจ าปี 2564 และฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงและก ากับปฏิบัติการได้สอบทานและน าเสนอ
รายงานผลการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest) ประจ าปี 2564 ต่อรักษาการ
ผู้จัดการทั่วไป เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2564  

- ไม่ม ี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบ

ป้องกัน 
การทุจริตเชิงรุก 

5. สร้างความตระหนัก
ถึงโทษของการ
กระท าทุจรติ 

เผยแพร่กรณศีึกษา  
อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี 

- ฝ่ายบรหิารความเสี่ยง
และก ากับปฏิบัติการ 

 

จัดท าบทความและเผยแพรผ่่านอินทราเน็ต จ านวน 6 เรื่อง 
ดังนี้  
1. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง “คะแนน CPI ประเทศ

ไทย ปี 2020”  
2. เดือนเมษายน 2564 เรื่อง “อย่าเห็นเงินหลวง เป็นเงิน

ตัวเอง” 
3. เดือนพฤษภาคม 2564 เรื่อง “ฝ่าฝืนมติคณะ

กรรมการฯ เป็นการปฏิบตัิหน้าที่โดยมิชอบ” 
4. เดือนกรกฎาคม 2564 เรื่อง “เป็นเรื่องของหัวหน้า...” 

- ไม่ม ี
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ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
ระยะที่ 3 

แผนงาน/กิจกรรม 
ของ บสย. 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

5. เดือนกันยายน 2564 เรื่อง “คดีข้าวบลูล็อค 
(BULOG)” 

6. เดือนพฤศจิกายน 2564 เรื่อง “ข้าราชการทุจรติ  
“เงินคนไร้ที่พึ่ง” 

 6. การประเมินความ
เสี่ยงต่อ 
การทุจริต 

มีรายงานผลการประเมิน 
การควบคุมภายใน และ 
การประเมินความเสีย่ง 

จากการทุจรติจากทุกฝ่าย 

- ฝ่ายบรหิารความเสี่ยง
และก ากับปฏิบัติการ 

 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและก ากับปฏิบัติการ ก าหนดให้มี
กระบวนการประเมินการควบคุมภายใน (Risk and 
Control Self-Assessment: RCSA) และประเมินความ
เสี่ยงจากการทุจริต ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการ
ควบคุมภายในของ บสย. โดยให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละ
ฝ่าย/ส่วนงาน ร่วมพิจารณาถึงความเพียงพอและความมี
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และค้นหาความ
เสี่ยงของงานในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการและกิจกรรมการควบคุมให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้จัดส่งรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้ 
ระดับหน่วยงานย่อย ได้แก่ 

(1) รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 

(2) แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ด้วยตนเอง (RCSA) 

(3) แบบประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต (Fraud) 
ระดับองค์กร จัดท าโดย ฝ่าย บส. ประกอบด้วย 

- ไม่ม ี
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ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
ระยะที่ 3 

แผนงาน/กิจกรรม 
ของ บสย. 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

(1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค.1) 

(2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 

(3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ 
ปค.5)  

(4) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Fraud 
Risk-Assessments) ป ี2564 

โดยจะน าเสนอคณะท างานจัดวางระบบการควบคุม
ภ า ย ใน  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง  แ ล ะ
คณะกรรมการ บสย. เพื่อพิจารณาตามล าดับ ในการ
ประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 
จะจัดส่งให้กระทรวงการคลัง ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้น
ปีปฏิทิน ต่อไป 

นอกจากนี้  ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและก ากับ
ปฏิบัติการได้รวบรวมและสรุปเหตุการณ์/ความเสียหายที่
เกิดจากการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการ
ทุก เดื อน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง/
คณะกรรมการตรวจสอบ รายไตรมาส รวมทั้งติดตาม
ความคืบหน้าการแก้ไข/ป้องกัน รายงานต่อคณะกรรมการ
จัดการ รายไตรมาส ทั้งนี้ จากการติดตามให้ทุกฝ่ายงาน
รายงานเหตุการณ์/ความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
ระยะที่ 3 

แผนงาน/กิจกรรม 
ของ บสย. 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

ทุกเดือนในรอบปี 2564 ไม่พบการปฏิบัติงานที่ส่อไป
ในทางทุจริตภายใน บสย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยกระดับ 

คะแนน CPI  
ในระดับที่สูงขึ้น 

7. ยกระดับคะแนน ITA 
บสย. 

บสย. มรีะดับคะแนน ITA  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
และไม่ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา 

- ฝ่ายบรหิารความเสี่ยง
และก ากับปฏิบัติการ 

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ส านักงาน ป.ป.ช. ประกาศผล
คะแนน ITA บสย. ได้ 91.58 คะแนน เทียบเท่าระดับ A 
ล าดับที่ 37 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 51 แห่ง ซึ่งเมื่อเทียบ
กับปี 2563 ลดลง 0.26 คะแนน ซึ่งได้ 91.84 คะแนน 
โดย บสย. ได้ OIT 100 คะแนน IIT 89.45 คะแนน และ 
EIT 82.48 คะแนน 

- ไม่ม ี

 


