รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ประจำป#งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ กบข.
1. ที่มา
กบข. ไดเขารวมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป;องกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตามแผนงานยุทธศาสตร@ชาติวาดวยการป;องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพื่อใหทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับใหเปDนองค@กรที่มีคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานไดอยางเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล
2. ผลการประเมินและการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ในปE 2564 กบข. ไดผลคะแนนรวม 97.44 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) อยูในระดับ AA จาก
หนวยงานเขารวมประเมินทั้งสิ้น 8,300 หนวยงานทั่วประเทศ และเมื่อจัดอันดับในประเภทกองทุน กบข. ได
คะแนนเปDนอันดับที่ 2 ขณะที่ประเภทกระทรวง/หนวยงานภายในกระทรวงการคลังเปDนอันดับที่ 7
การประเมินแบงออกเปDน 3 ดาน ไดแก 1) การรับรู ของผู มีส วนไดเสียภายใน (Internal Integrity
and Transparency Assessment: IIT) 2) การรั บ รู ของผู มี ส วนไดเสีย ภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) และ 3) การเปX ด เผยข อมู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) เป; า หมายการผานเกณฑ@ การประเมิ น ไมนอยกวา 85 คะแนน โดยมี
จำนวน 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพย@สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปXดเผยขอมูล
ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขป]ญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 10 การป;องกันการทุจริต
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คะแนนและระดับผลการประเมิน
คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 - 54.99
0 – 49.99

ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F

สรุปไดดังนี้
1) การรับรู2ของผู2มีสวนได2เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment:
IIT) ได2ผลคะแนนโดยรวมเทากับ 99.43 คะแนน เปDนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปรงใส การใชจายเงินงบประมาณ การใชอำนาจของผูบังคับบัญชา พฤติกรรมของบุคลากร
ภายในหนวยงานในการนำทรัพย@สินของหนวยงานไปใช และการใหความสำคัญของผู บริหารในการตอตาน
ทุจริตอยางจริงจัง
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สรุปผลโดยแบงตามตัวชี้วัด 5 ด2าน ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนรวม 99.61 คะแนน: ไมพบวาหนวยงานมีพฤติกรรมการเรียก
รับเงิน หรือทรัพย@สิน หรือประโยชน@อื่น ๆ ซึ่งถือเปDนความเสี่ยงตอการรับสินบนในอนาคต
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ ไดคะแนนรวม 99.41 คะแนน: ไมพบป]ญหาเกี่ยวกับ การใชจาย
งบประมาณเพื่อประโยชน@ของตนเองและพวกพอง
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ ไดคะแนนรวม 98.37 คะแนน: ผูบริหารในองค@กรเปDนแบบอยางที่ดีในการ
กำกับดูแล และเฝ;าระวังการทุจริต โดยไมใชอำนาจแทรกแซงการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพย@สินของราชการ ไดคะแนนรวม 99.74 คะแนน: กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
เปDนไปตามระเบียบขั้นตอน
ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขป]ญหาทุจริต ไดคะแนนรวม 100 คะแนน: สำนักงานไดมีการจัดทำมาตรการ
วิธีการ ขั้นตอนในการแกไขป]ญหาทุจริตไดอยางเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได
2) การรับรู2ของผู2มีสวนได2เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment:
EIT) ได2ผลคะแนนโดยรวมเทากับ 92.04 คะแนน เปDนการประเมินการรับรูของผู มารับบริการ ผู มาติดตอ
หรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ
การทำงาน
สรุปผลโดยแบงตามตัวชี้วัด 3 ด2าน ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ไดคะแนนรวม 92.84 คะแนน: มีการปฏิบัติงานโปรงใสเปDนไป
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด การใหขอมูลตรงไปตรงมา ไมบิดเบือนขอมูล ไมพบพฤติกรรม
ในเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ และคำนึงถึงประโยชน@ของประชาชนเปDนหลัก
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนรวม 92.37 คะแนน: การสื่อสารเผยแพรผลงาน หรือ
ขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน เขาถึงงาย ไมซับซอน หลากหลายชองทาง อีกทั้งยังมี
ชองทางรับฟ]งคำติชม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ไดคะแนนรวม 90.92 คะแนน: นำเทคโนโลยีมาใชในการ
บริการเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3) การเปO ด เผยข2 อมู ลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:
OIT) ได2ผลคะแนนโดยรวมเทากับ 100 คะแนน เปDนการประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปDนป]จจุบันบนเว็บไซต@
ของหนวยงาน เพื่อเปXดเผยขอมูลตาง ๆ ใหสาธารณชนไดรับทราบ
สรุปผลโดยแบงตามตัวชี้วัด 2 ด2าน ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปXดเผยขอมูล ไดคะแนนรวม 100 คะแนน: มีการเปXดเผยขอมูลใหสาธารณะทราบ
อยางครบถวนเปDนไปอยางโปรงใส
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป;องกันทุจริต ไดคะแนนรวม 100 คะแนน: มีมาตรการตาง ๆ เพื่อป;องกันการทุจริต
ไดอยางครบถวน และผู บริหารสูงสุดของหนวยงานใหความสำคัญถึงการป;องกันและการ สงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
3. ประเด็นที่ต2องพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ กบข. ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.
2564 มีผลการวิเคราะห@ขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดที่ตองพัฒนา ดังตอไปนี้
3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได2คะแนนมากกวา 95 คะแนน) จำนวน 7 ตัวชี้วัด
เปD น คะแนนซึ่ ง อยู ภายใตแบบวั ด การรั บ รู ของผู มี ส วนไดเสี ย ภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT) คือ ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขป]ญหาการทุจริต และจากแบบวัดการเปXดเผย
ขอมู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ไดแก ตั ว ชี ้ ว ัด ที ่ 9 การ
เปXดเผยขอมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป;องกันการทุจริต โดยได2คะแนนรวม 100 คะแนน ทั้ง 3 ตัวชี้วัด
อีก 4 ตัวชี้วัดเปDนคะแนนซึ่งอยูภายใตแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal Integrity
and Transparency Assessment: IIT) ไดแก ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพย@สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ
หนาที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ และตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ โดยไดคะแนน 99.74, 99.61, 99.41
และ 98.37 ตามลำดับ
3.2 จุดที่ต2องพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น (ตัวชี้วัดที่ได2คะแนนต่ำกวา 95 คะแนน) จำนวน 3
ตัวชี้วัด
เมื่อพิจารณาเปDนรายตัวชี้วัดพบวา อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดที่ควรจำเปDนตองใหความสำคัญใน
การกำกับดูแล หรือสงเสริมการทำงานเพิ่มขึ้นอีกเล็กนอย เพื่อยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานใหสูงขึ้น
เพิ่มขึ้น ซึ่งอยู ภายใตแบบวัดการรับรู ของผู มีส วนไดเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) ไดแก ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยไดคะแนน 92.84, 92.37 และ 90.92 ตามลำดับ
4. ข2อเสนอแนะจาก ป.ป.ช. ในการดำเนินงานของหนวยงาน
หนวยงานของทานไดผลคะแนนการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปรงใสในการดำเนิ น งานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจำปE 2564 จำนวน 97.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมิน
ระดับ AA หมายถึง หนวยงานสามารถดำเนินการไดครบถวนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ@การประเมิน ITA โดย
สามารถบรรลุความสำเร็จในการเปDนหนวยงานตนแบบดานคุณธรรมและความโปรงใสใหแกหนวยงานอื่น ๆ ได
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปDนรายตัวชี้วัดพบวา อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดที่ควรจำเปDนตองใหความสำคัญในการ
กำกับดูแล หรือสงเสริมการทำงานเพิ่มขึ้นอีกเล็กนอย เพื่อยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานใหสูงขึ้นเพิ่มขึ้น
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คาดหมายไดวา หากหนวยงานยังมีกลไกการพัฒนาอยางตอเนื่อง หนวยงานจะสามารถสรางผลสัมฤทธิ์ในการ
ดำเนินงานที่นำมาสูความเชื่อมั่นศรัทธา และสรางความไววางใจแกสาธารณชนไดมากยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต
ข2อเสนอแนะเพิ่มเติม
• ปรับปรุงการดำเนินงาน/ การใหบริการใหมีความโปรงใสมากขึ้น
• สงเสริมการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจนมากขึ้น
• เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/ การใหบริการใหดีขึ้น
• สงเสริมการเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่เขาถึงงาย ไมซับซอน และเพิ่มชองทางที่หลากหลายมาก
ขึ้น
• เพิ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจาหนาที่ของหนวยงานในการทำงานอยางตรงไปตรงมา
ไมปXดบังหรือบิดเบือนขอมูล
• เปX ดโอกาสใหผู รับ บริการ ผู มาติ ด ตอ หรื อผู มี ส วนไดสวนเสี ย เขาไปมี ส วนรวมในการปรับ ปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/ การใหบริการของหนวยงานใหดีขึ้น
• สงเสริมการทำงานที่คำนึงถึงประโยชน@ของประชาชนและสวนรวมเปDนหลัก
• เพิ่มมาตรการกำกับใหเจาหนาที่ของหนวยงานใหบริการประชาชนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลื อก
ปฏิบัติ
• กำกับติดตามการทำงานของเจาหนาที่ของหนวยงานวามีการติดตอ ปฏิบัติงาน และใหบริการแก
ประชาชนเปDนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
• เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/ การใหบริการของหนวยงานใหดีขึ้น
• เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานให
ชัดเจนมากขึ้น
• พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผูเขารับการฝlกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษาอยาง
เปDนธรรม
• สงเสริมการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/ การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
• เพิ่มชองทางติดตอ หรือมีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน
• เพิ่มชองทางรับฟ]งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดำเนินงาน/ การใหบริการเพิ่มขึ้น
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5. การจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานในป# 2565
เครื่องมือ
โครงการ / กิจกรรม
ผู2รับผิดชอบ
กำหนดการเสร็จสิ้น
1. เขารวมโครงการ ITA และดำเนินการตามเกณฑ@ที่ - คณะทำงาน ITA
31 สิงหาคม 2565
ป.ป.ช. กำหนด โดยรวบรวมและเปXดเผยขอมูลขาวสาร
ของกองทุนตอสาธารณะอยางถูกตอง และครบถวน
ตามตัวชี้วัดที่ ป.ป.ช. กำหนด
2. สื่อสารใหพนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงดานทุจริต - ฝn า ยบริ ห ารความเสี ่ ย ง ไตรมาสที่ 4/2565
และแนวทางบริ ห ารจั ด การความเสี ่ ย งทุ จ ริ ต และ องค@กร
ประพฤติมิชอบของ กบข.
3. สื่อสารเรื่องการใหความสำคัญดานคุณธรรมและ - ฝnายสงเสริมการลงทุนเพื่อ ภายในปE 2565
ความโปรงใสในการดำเนินงานของ กบข. และสราง ความยั่งยืน
วั ฒ นธรรมการปฏิ บ ั ต ิ ง านอยางซื ่ อ สั ต ย@ สุ จ ริ ต มี - ฝn า ยบริ ห ารทรั พ ยากร
IIT
คุณธรรม ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึง บุคคล
สงเสริ มใหพนักงานเกิ ด ความรู สึกรักและผู กพันกับ
องค@กร
4. สื่อสารมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ - ฝnายสงเสริมการลงทุนเพื่อ ภายในปE 2565
ความยั่งยืน
- ฝn า ยบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคล
5. ประกาศเจตนารมณ@/นโยบาย "ไมรับของขวัญ ของ - ฝnายสงเสริมการลงทุนเพื่อ ภายในปE 2565
กำนัล (No Gift Policy)" เผยแพรทาง Web site และ ความยั่งยืน
Intranet ขององค@กร
- ฝn า ยบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคล
6. ชี้แจงหรือสื่อสารใหผูเสนอราคาหรือคูคางานจัดซื้อ - ฝnายบริหารสำนักงาน (งาน ไตรมาสที่ 2/2565
จัดจางทราบนโยบายการไมยอมรับการทุจริต หรือการ จัดซื้อจัดจาง)
เรี ย กรั บ สิ น บน รวมถึ ง ไม ทราบช องทางการแจง
เบาะแสการทุจริต ของ กบข.
7. จัดใหผู มีส วนไดเสียมีส วนรวมในการกำกับ ดูแล - กลุมงานกิจกรรมองค@กร ปE ล ะ 1 ครั ้ ง หรื อ มี
กิจการของกองทุน เพื่อสงเสริมการลงทุนอยางมีความ - กลุมงานสมาชิกสัมพันธ@ เหตุ ก ารณ@ ส ำคั ญ ที่
รับผิดชอบ
- ฝn า ยบริ ห ารทรั พ ยากร เกิดระหวางปE
EIT
7.1. จัดประชุมใหญผู แทนสมาชิกเพื่อรับฟ]งความ บุคคล
คิดเห็น
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เครื่องมือ

OIT

โครงการ / กิจกรรม
ผู2รับผิดชอบ
กำหนดการเสร็จสิ้น
7.2. สำรวจความคิ ด เห็ น และความพึ งพอใจของ
สมาชิก
7.3. การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียกับกิจการ
ที่ กบข. ลงทุน (Stakeholder Engagement)
8. การบริหารความเสี่ยง เพื่อป;องกันการทุจริตและ - ฝn า ยบริ ห ารความเสี ่ ย ง 30 เมษายน 2565
ประพฤติมิชอบ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการป;องกัน องค@กร
การทุจริต รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผล
การดำเนินการป;องกันการทุจริตประจำปEผานเว็บไซต@
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