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รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดำเนินงาน 

ของหน�วยงานภาครัฐ ประจำป#งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ กบข. 

 

1. ท่ีมา  
กบข. ได�เข�าร�วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดำเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ท่ีจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป;องกันและปราบปราม
การทุจริตแห�งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตามแผนงานยุทธศาสตร@ชาติว�าด�วยการป;องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพ่ือให�ทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาเพ่ือยกระดับให�เปDนองค@กรท่ีมีคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดำเนินงานได�อย�างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล 

 
2. ผลการประเมินและการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดำเนินงาน  

ในปE 2564 กบข. ได�ผลคะแนนรวม 97.44 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) อยู�ในระดับ AA จาก
หน�วยงานเข�าร�วมประเมินทั้งสิ้น 8,300 หน�วยงานทั่วประเทศ และเมื่อจัดอันดับในประเภทกองทุน กบข. ได�
คะแนนเปDนอันดับท่ี 2 ขณะท่ีประเภทกระทรวง/หน�วยงานภายในกระทรวงการคลังเปDนอันดับท่ี 7  

การประเมินแบ�งออกเปDน 3 ด�าน ได�แก� 1) การรับรู�ของผู�มีส�วนได�เสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment: IIT) 2) การรับรู �ของผู �มีส�วนได�เสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) และ 3) การเป Xดเผยข �อม ูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) เป;าหมายการผ�านเกณฑ@การประเมินไม�น�อยกว�า 85 คะแนน โดยมี
จำนวน 10 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน�าท่ี ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช�งบประมาณ ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช�อำนาจ ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช�ทรัพย@สินของราชการ ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปXดเผยข�อมูล 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก�ไขป]ญหาการทุจริต ตัวชี้วัดท่ี 10 การป;องกันการทุจริต 
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คะแนนและระดับผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ 

95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 

75.00 – 84.99 B 

65.00 – 74.99 C 

55.00 – 64.99 D 

50.00 - 54.99 E 

0 – 49.99 F 

 

 
 
สรุปได�ดังนี้  

1) การรับรู2ของผู2มีส�วนได2เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) ได2ผลคะแนนโดยรวมเท�ากับ 99.43 คะแนน เปDนการประเมินการรับรู�ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน�วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติหน�าท่ีโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปร�งใส การใช�จ�ายเงินงบประมาณ การใช�อำนาจของผู�บังคับบัญชา พฤติกรรมของบุคลากร
ภายในหน�วยงานในการนำทรัพย@สินของหน�วยงานไปใช� และการให�ความสำคัญของผู�บริหารในการต�อต�าน
ทุจริตอย�างจริงจัง  
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สรุปผลโดยแบ�งตามตัวช้ีวัด 5 ด2าน ดังนี้  
ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน�าท่ี ได�คะแนนรวม 99.61 คะแนน: ไม�พบว�าหน�วยงานมีพฤติกรรมการเรียก
รับเงิน หรือทรัพย@สิน หรือประโยชน@อ่ืน ๆ ซ่ึงถือเปDนความเสี่ยงต�อการรับสินบนในอนาคต  
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช�งบประมาณ ได�คะแนนรวม 99.41 คะแนน: ไม�พบป]ญหาเกี่ยวกับการใช�จ�าย
งบประมาณเพ่ือประโยชน@ของตนเองและพวกพ�อง  
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช�อำนาจ ได�คะแนนรวม 98.37 คะแนน: ผู�บริหารในองค@กรเปDนแบบอย�างที่ดีในการ
กำกับดูแล และเฝ;าระวังการทุจริต โดยไม�ใช�อำนาจแทรกแซงการดำเนินงาน  
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช�ทรัพย@สินของราชการ ได�คะแนนรวม 99.74 คะแนน: กระบวนการจัดซื้อจัดจ�าง 
เปDนไปตามระเบียบข้ันตอน  
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก�ไขป]ญหาทุจริต ได�คะแนนรวม 100 คะแนน: สำนักงานได�มีการจัดทำมาตรการ 
วิธีการ ข้ันตอนในการแก�ไขป]ญหาทุจริตได�อย�างเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได� 

2) การรับรู2ของผู2มีส�วนได2เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) ได2ผลคะแนนโดยรวมเท�ากับ 92.04 คะแนน เปDนการประเมินการรับรู�ของผู�มารับบริการ ผู�มาติดต�อ 
หรือผู�มีส�วนได�เสียของหน�วยงานต�อคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ
การทำงาน  

สรุปผลโดยแบ�งตามตัวช้ีวัด 3 ด2าน ดังนี้  
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได�คะแนนรวม 92.84 คะแนน: มีการปฏิบัติงานโปร�งใสเปDนไป 
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด การให�ข�อมูลตรงไปตรงมา ไม�บิดเบือนข�อมูล ไม�พบพฤติกรรม 
ในเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ และคำนึงถึงประโยชน@ของประชาชนเปDนหลัก  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได�คะแนนรวม 92.37 คะแนน: การสื่อสารเผยแพร�ผลงาน หรือ
ข�อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย�างชัดเจน เข�าถึงง�าย ไม�ซับซ�อน หลากหลายช�องทาง อีกทั้งยังมี
ช�องทางรับฟ]งคำติชม หรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน  
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได�คะแนนรวม 90.92 คะแนน: นำเทคโนโลยีมาใช�ในการ 
บริการเพ่ือให�เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

3) การเปOดเผยข2อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) ได2ผลคะแนนโดยรวมเท�ากับ 100 คะแนน เปDนการประเมินการเผยแพร�ข�อมูลท่ีเปDนป]จจุบันบนเว็บไซต@
ของหน�วยงาน เพ่ือเปXดเผยข�อมูลต�าง ๆ ให�สาธารณชนได�รับทราบ  

สรุปผลโดยแบ�งตามตัวช้ีวัด 2 ด2าน ดังนี้  
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปXดเผยข�อมูล ได�คะแนนรวม 100 คะแนน: มีการเปXดเผยข�อมูลให�สาธารณะทราบ 
อย�างครบถ�วนเปDนไปอย�างโปร�งใส  
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ตัวชี้วัดท่ี 10 การป;องกันทุจริต ได�คะแนนรวม 100 คะแนน: มีมาตรการต�าง ๆ เพ่ือป;องกันการทุจริต
ได�อย�างครบถ�วน และผู�บริหารสูงสุดของหน�วยงานให�ความสำคัญถึงการป;องกันและการ ส�งเสริม
คุณธรรมและความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน 

 

3. ประเด็นท่ีต2องพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพมากข้ึน 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดำเนินงานของ กบข. ประจำปEงบประมาณ พ.ศ. 

2564 มีผลการวิเคราะห@ข�อมูลในแต�ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให�เห็นถึงจุดแข็งและจุดท่ีต�องพัฒนา ดังต�อไปนี้ 

3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีได2คะแนนมากกว�า 95 คะแนน) จำนวน 7 ตัวช้ีวัด 
 เปDนคะแนนซ่ึงอยู�ภายใต�แบบวัดการรับรู �ของผู �ม ีส �วนได�เส ียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) คือ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก�ไขป]ญหาการทุจริต และจากแบบวัดการเปXดเผย
ข�อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ได�แก� ตัวชี ้ว ัดที ่ 9 การ
เปXดเผยข�อมูล และตัวชี้วัดท่ี 10 การป;องกันการทุจริต โดยได2คะแนนรวม 100 คะแนน ท้ัง 3 ตัวช้ีวัด 

อีก 4 ตัวชี้วัดเปDนคะแนนซึ่งอยู�ภายใต�แบบวัดการรับรู�ของผู�มีส�วนได�เสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment: IIT) ได�แก� ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช�ทรัพย@สินของราชการ ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติ
หน�าท่ี ตัวชี้วัดที่ 2 การใช�งบประมาณ และตัวชี้วัดที่ 3 การใช�อำนาจ โดยได�คะแนน 99.74, 99.61, 99.41 
และ 98.37 ตามลำดับ 
3.2 จุดที่ต2องพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น (ตัวชี้วัดที่ได2คะแนนต่ำกว�า 95 คะแนน) จำนวน 3 
ตัวช้ีวัด 

เมื่อพิจารณาเปDนรายตัวชี้วัดพบว�า อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดท่ีควรจำเปDนต�องให�ความสำคัญใน
การกำกับดูแล หรือส�งเสริมการทำงานเพิ่มขึ้นอีกเล็กน�อย เพื่อยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานให�สูงข้ึน
เพิ่มขึ้น ซึ่งอยู�ภายใต�แบบวัดการรับรู�ของผู�มีส�วนได�เสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ได�แก� ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยได�คะแนน 92.84, 92.37 และ 90.92 ตามลำดับ 
4. ข2อเสนอแนะจาก ป.ป.ช. ในการดำเนินงานของหน�วยงาน 
  

หน�วยงานของท�านได�ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดำเนินงานของ

หน�วยงานภาครัฐ ประจำปE 2564 จำนวน 97.44 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมิน

ระดับ AA หมายถึง หน�วยงานสามารถดำเนินการได�ครบถ�วนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ@การประเมิน ITA โดย

สามารถบรรลุความสำเร็จในการเปDนหน�วยงานต�นแบบด�านคุณธรรมและความโปร�งใสให�แก�หน�วยงานอ่ืน ๆ ได� 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปDนรายตัวชี้วัดพบว�า อาจมีรายละเอียดบางตัวชี้วัดท่ีควรจำเปDนต�องให�ความสำคัญในการ

กำกับดูแล หรือส�งเสริมการทำงานเพิ่มขึ้นอีกเล็กน�อย เพื่อยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานให�สูงขึ้นเพิ่มข้ึน
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คาดหมายได�ว�า หากหน�วยงานยังมีกลไกการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง หน�วยงานจะสามารถสร�างผลสัมฤทธิ์ในการ

ดำเนินงานท่ีนำมาสู�ความเชื่อม่ันศรัทธา และสร�างความไว�วางใจแก�สาธารณชนได�มากยิ่งข้ึนต�อไปในอนาคต  

ข2อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

• ปรับปรุงการดำเนินงาน/ การให�บริการให�มีความโปร�งใสมากข้ึน 

• ส�งเสริมการเผยแพร�ผลงานหรือข�อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย�างชัดเจนมากข้ึน 

• เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน/ การให�บริการให�ดีข้ึน 

• ส�งเสริมการเผยแพร�ข�อมูลของหน�วยงานที่เข�าถึงง�าย ไม�ซับซ�อน และเพิ่มช�องทางที่หลากหลายมาก

ข้ึน 

• เพิ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจ�าหน�าที่ของหน�วยงานในการทำงานอย�างตรงไปตรงมา 

ไม�ปXดบังหรือบิดเบือนข�อมูล 

• เปXดโอกาสให�ผู �ร ับบริการ ผู �มาติดต�อ หรือผู �มีส�วนได�ส�วนเสีย เข�าไปมีส�วนร�วมในการปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงาน/ การให�บริการของหน�วยงานให�ดีข้ึน 

• ส�งเสริมการทำงานท่ีคำนึงถึงประโยชน@ของประชาชนและส�วนรวมเปDนหลัก 

• เพิ่มมาตรการกำกับให�เจ�าหน�าที่ของหน�วยงานให�บริการประชาชนอย�างเท�าเทียมกันโดยไม�เลือก

ปฏิบัติ 

• กำกับติดตามการทำงานของเจ�าหน�าที่ของหน�วยงานว�ามีการติดต�อ ปฏิบัติงาน และให�บริการแก�

ประชาชนเปDนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนด 

• เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/ การให�บริการของหน�วยงานให�ดีข้ึน 

• เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข�อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานให�

ชัดเจนมากข้ึน 

• พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู�เข�ารับการฝlกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให�ทุนการศึกษาอย�าง

เปDนธรรม 

• ส�งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช�ในการดำเนินงาน/ การให�บริการ ให�เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

• เพ่ิมช�องทางติดต�อ หรือมีช�องทางให�ผู�มาติดต�อร�องเรียนการทุจริตของเจ�าหน�าท่ีในหน�วยงาน 

• เพ่ิมช�องทางรับฟ]งคำติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับ การดำเนินงาน/ การให�บริการเพ่ิมข้ึน 
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5. การจัดทำมาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงานในป# 2565  

เครื่องมือ โครงการ / กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ กำหนดการเสร็จส้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IIT 

1. เข�าร�วมโครงการ ITA และดำเนินการตามเกณฑ@ท่ี 
ป.ป.ช. กำหนด โดยรวบรวมและเปXดเผยข�อมูลข�าวสาร
ของกองทุนต�อสาธารณะอย�างถูกต�อง และครบถ�วน
ตามตัวชี้วัดท่ี ป.ป.ช. กำหนด  

- คณะทำงาน ITA 
 

31 สิงหาคม 2565 

2. สื่อสารให�พนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงด�านทุจริต
และแนวทางบริหารจัดการความเสี ่ยงทุจร ิตและ
ประพฤติมิชอบของ กบข. 

- ฝ nายบร ิหารความเส ี ่ยง
องค@กร 
 

ไตรมาสท่ี 4/2565 

3. สื่อสารเรื ่องการให�ความสำคัญด�านคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดำเนินงานของ กบข. และสร�าง
ว ัฒนธรรมการปฏิบัต ิงานอย�างซื ่อส ัตย@ ส ุจร ิต มี
คุณธรรม ต�อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึง
ส�งเสริมให�พนักงานเกิดความรู �สึกรักและผูกพันกับ
องค@กร 

- ฝnายส�งเสริมการลงทุนเพ่ือ
ความยั่งยืน 
- ฝ n ายบร ิหารทร ัพยากร
บุคคล 
 

ภายในปE 2565 

4. สื่อสารมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ - ฝnายส�งเสริมการลงทุนเพ่ือ
ความยั่งยืน 
- ฝ n ายบร ิหารทร ัพยากร
บุคคล 

ภายในปE 2565 

5. ประกาศเจตนารมณ@/นโยบาย "ไม�รับของขวัญ ของ
กำนัล (No Gift Policy)" เผยแพร�ทาง Web site และ 
Intranet ขององค@กร 

- ฝnายส�งเสริมการลงทุนเพ่ือ
ความยั่งยืน 
- ฝ n ายบร ิหารทร ัพยากร
บุคคล 

ภายในปE 2565 

 
 
 
 
 
 
 
EIT 

6. ชี้แจงหรือสื่อสารให�ผู�เสนอราคาหรือคู�ค�างานจัดซ้ือ
จัดจ�างทราบนโยบายการไม�ยอมรับการทุจริต หรือการ
เร ียกร ับส ินบน รวมถึงไม �ทราบช�องทางการแจ�ง
เบาะแสการทุจริต ของ กบข. 

- ฝnายบริหารสำนักงาน (งาน
จัดซ้ือจัดจ�าง) 

ไตรมาสท่ี 2/2565 

7. จัดให�ผู �มีส�วนได�เสียมีส�วนร�วมในการกำกับ ดูแล
กิจการของกองทุน เพื่อส�งเสริมการลงทุนอย�างมีความ
รับผิดชอบ  
    7.1. จัดประชุมใหญ�ผู�แทนสมาชิกเพื่อรับฟ]งความ
คิดเห็น  

- กลุ�มงานกิจกรรมองค@กร  
- กลุ�มงานสมาชิกสัมพันธ@  
- ฝ n ายบร ิหารทร ัพยากร
บุคคล  
 

ปEละ 1 ครั ้ง หรือ มี
เหต ุการณ@สำค ัญท่ี
เกิดระหว�างปE 
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เครื่องมือ โครงการ / กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ กำหนดการเสร็จส้ิน 

    7.2. สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
สมาชิก  
    7.3. การมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียกับกิจการ
ท่ี กบข. ลงทุน (Stakeholder Engagement) 

 
 
OIT 

8. การบริหารความเสี่ยง เพื่อป;องกันการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการป;องกัน
การทุจริต รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผล
การดำเนินการป;องกันการทุจริตประจำปEผ�านเว็บไซต@ 

- ฝ nายบร ิหารความเส ี ่ยง
องค@กร 

30 เมษายน 2565 

 

 


