
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บรรษัทประกันสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

ประจ าปี 2565 
(เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2565 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ CG & CSR ในการประชุมครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565  
 

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 
 
 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ฝ่าย/สำนัก ความคืบหน้าการดำเนินงาน 
งบประมาณทีใ่ช ้

(บาท) 
วันที่ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
1. การแสดง เจตจำนง ในการ

บริหารงานด้วยความสุจริตของ
ผู้บริหาร  

เผยแพร่เจตจำนงสจุริต
ของผู้บริหาร  

ภายในไตรมาสที่ 1 

กป. 
สอ. 

1. วันที่ 18 มกราคม 2565 กรรมการและผู้จัดการทั่วไปลงนามประกาศ
เจตจำนงสุจริต และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ อินทราเน็ต 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ Line "สถานีข่าว บสย." และเว็บไซต์ บสย.  

2. วันที่ 31 มีนาคม 2565 กรรมการและผู ้จัดการทั ่วไป พร้อมด้วย
ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน บสย. ทุกระดับ ร่วมกันแสดงเจตจำนง
สุจริต No Gift Policy ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อ
ส่งเสริมและยกระดับองค์กรคุณธรรมโปร่งใสในการดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล และสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ในการประชุมพนักงานทุกระดับ ครั้งที่ 1/2565  

- 31 มีนาคม 2565 

2. สร้างการรับรู ้ โดยนำผลการ
ประเมิน ITA มาปรับปรุงและ
พัฒนาให้เป็นรูปธรรม  

ผลประเมินการรับรู้ 
ของผู้เข้ารับการอบรม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กป. 
ทบ. 

กำหนดการจัดอบรม ภายในไตรมาส 3/2565 - - 

3. คณะกรรมการ บสย .  และ
คณะกรรมการชุดย่อย รายงาน
ความขัดแย้งทางประโยชน์ใน
การประชุมทุกคร้ัง 

คณะกรรมการ บสย. 
รายงานความขัดแย้ง 
ทางประโยชน์ทุกคร้ัง 

กจ. 1. คณะกรรมการบริหาร เริ่มตั้งแต่ในการประชุม คร้ังที่ 2/2565 
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

2. คณะกรรมการ บสย. เร่ิมตั้งแต่ในการประชุม คร้ังที่ 2/2565 
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2565 

- ดำเนินการต่อเนื่อง
ทุกคร้ังที่มี 
การประชุม 

4. สอบทานการรายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ผลการสอบทาน 
การรายงานความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ของ
คณะกรรมการ บสย. 

กป. กำหนดการภายในไตรมาส 4/2565 
 

- - 

5. สร้างความตระหนักถึงโทษของ
การกระทำทุจริต 

เผยแพร่กรณีศึกษา  
อย่างน้อย 4 คร้ัง/ป ี

กป. 1. จัดทำบทความ เรื่อง เบิกจ่ายค่าตอบแทนเลขานุการโดยมิชอบ และ
เผยแพร่ผ่านอินทราเน็ต  

- 28 มีนาคม 2565 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2565 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ CG & CSR ในการประชุมครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565  
 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ฝ่าย/สำนัก ความคืบหน้าการดำเนินงาน 
งบประมาณทีใ่ช ้

(บาท) 
วันที่ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
6. การประเมินความเสี่ยง 

ต่อการทุจริต 
มีรายงานผลการประเมิน 
การควบคุมภายใน และ 
การประเมินความเสี่ยง 

จากการทุจริตจากทุกฝา่ย 

บส. ฝ่าย บส. กำหนดให้มีกระบวนการประเมินการควบคุมภายใน (Risk and 
Control Self - Assessment: RCSA) และประเมินความเสี ่ยงจากการ
ทุจริต ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการควบคุมภายในของ บสย. โดยให้
ผู้รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย/ส่วนงาน ร่วมพิจารณาถึงความเพียงพอและ
ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และค้นหาความเสี่ยงของ
งานในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรม
การควบคุมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ ้น พร้อมทั้งให้จัดส่ง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้ 
ระดับหน่วยงานย่อย ได้แก่ 

1) รายงานประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 
17 หลักการ 

2) แบบประเมนิความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง (RCSA) 
3) แบบประเมนิความเสี่ยงจากการทุจริต (Fraud) 

ระดับองค์กร จัดทำโดยฝ่าย บส. ประกอบด้วย 
1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) 
2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

(แบบ ปค.4) 
3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 
4) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

(Fraud Risk-Assessments) ป ี2564 
5) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

(Fraud Risk-Assessments) ป ี2565 

- 24 กุมภาพันธ์ 2565 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2565 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ CG & CSR ในการประชุมครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565  
 

แผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ฝ่าย/สำนัก ความคืบหน้าการดำเนินงาน 
งบประมาณทีใ่ช ้

(บาท) 
วันที่ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 
โดยรายงานดังกล่าว ได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะทำงานจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน ในการประชุมครั ้งท ี ่  2/2565 เมื ่อที ่  21 
กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ บสย. ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2565 ตามลำดับ 
นอกจากนี้ ฝ่าย บส. ได้รวบรวมและสรุปเหตุการณ์/ความเสียหายที่เกิด
จากการปฏ ิบ ัต ิ งาน  เสนอคณะกรรมการจ ัดการท ุกเด ือน  และ
คณะกรรมการกำกับความเสี ่ยง/คณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส 
รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการแก้ไข/ป้องกัน รายงานต่อคณะกรรมการ
จัดการรายไตรมาส 
ทั้งนี้ จากการติดตามให้ทุกฝ่ายงานรายงานเหตุการณ์/ความเสียหายที่เกิด
จากการปฏิบัติงานทุกเดือนในปี 2565 ไม่พบการปฏิบัติงานที่ส่อไปในทาง
ทุจริตภายใน บสย. 

7. ยกระดับคะแนน ITA บสย. คะแนน ITA  
95 คะแนนขึ้นไป 

กป. การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. 
1) วนัที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 กรอกจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เพื่อ

การประเมินในส่วน IIT 
2) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 กรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

เพื่อการประเมินในส่วน EIT  
3) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารสูงสุดอนุมัติข้อมูล IIT และ EIT  
4) อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล OIT ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ บสย. ให้เป็น

ปัจจุบัน 

-  

 


