
 

 

 

 ความเป็นมา 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และได้ด าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้
ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ          
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ          
(พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งก าหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป) และในปี พ.ศ. 2561-2564 ได้ก าหนดค่า
เป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80  

ส าหรับในปี 2562 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการพัฒนากรอบการประเมิน ตัวชี้วัดการประเมิน 
เครื่องมือการประเมิน วิธีการและขั้นตอนการประเมิน เกณฑ์ระดับผลการประเมิน และรายละเอียดการประเมิน
ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับการประเมินหน่วยงานภาครัฐในเชิงบวกเพ่ือสะท้อน 
ให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งได้รับทราบผลการด าเนินงานในมิติด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ อย่างรอบด้าน รวมถึงเพ่ือให้เกิดความตระหนักในการปรับปรุงพัฒนาการด า เนินงานบนฐานของความ
สุจริต เปิดเผยและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด ซึ่งส านักงานป.ป.ช. ได้ด าเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมิน ITA ที่มีชื่อว่า "ITAS" ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินที่มีความทันสมัยและก ากับติดตามการประเมินผลได้ทุกขั้นตอนแบบ Real time ช่วยให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้การประเมิน  ITA 
สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

การประเมิน ITA มีหลักการส าคัญคือ เป็นการประเมินที่มุ่งประเมินจากมุมมองหรือสายตา             
ของประชาชนโดยจ าแนกออกเป็นสามมุมมองได้แก่ 1) มุมมองการรับรู้ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ         
2) มุมมองการรับรู้ของผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และ 3) มุมมองของประชาชนทั่วไป 
คือ   การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และได้มีการก าหนดตัวชี้วัด    
การประเมินถึง 10 ตัวชี้วัด มีเนื้อหาที่ครอบคลุมหลายด้านและเป็นภาพสะท้อนที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม       
ความโปร่งใสและการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือ
ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน  CPI ของประเทศ 
ในระยะยาว โดยจ าแนกตัวชี้วัดออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อจากปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง        
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไป
หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความ

การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ส่วนที่ 1 



รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าง  
มีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือ
วาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ      
ต่อบุคคลภายนอกซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

ตัวช้ีวัดที ่2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่  
อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ    
ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท า งาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้ว ย 
นอกจากนี้ ยังมีความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติรวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าใน      
ธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงาน
บุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่งหรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไป
เป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากร 
ในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาต        
ที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน
จะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดแผนงาน    
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทาให้การทุจริตใน
หน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการ
ทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน 
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพ
การด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดนยึดหลักมาตรฐาน ขั้นตอน และ



ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินงาน/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมิน 
การรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด า เนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน 
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อนโดยข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ต้องครบถ้วนและ  
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานของข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึง 
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ 
ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่  
ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ เป็นตัวชี้วัด 
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ 
การปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงาน
ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน                      
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และ  
การให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือจัดหาพัสดุ (4) การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ             
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส          
ให้มีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด า เนินงาน
ของหน่วยงาน  

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (25 ข้อมูล) เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด า เนินการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือ



ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

เกณฑ์ระดับการประเมินผล  
เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนน

ควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกการเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

ตารางแสดงระดับผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางแสดงสรุปจ านวนข้อค าถามแต่ละตัวชี้วัด  

แบบ น้ าหนัก ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย ข้อค าถาม 
IIT 
ประเมินการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

30 การปฏิบัติหน้าที่ 
การใช้งบประมาณ 
การใช้อ านาจ 
การใช้ทรัพยากรของราชการ 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

- 6 
6 
6 
6 
6 

EIT 
ประเมินการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

30 คุณภาพการดาเนินงาน 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
การปรับปรุงการท างาน 
 
 
 

- 5 
5 
5 

OIT 
การเปิดเผยข้อมูลให้
สาธารณะชนได้รับทราบ 

40 การเปิดเผยข้อมูล -ข้อมูลพ้ืนฐาน 
-การบริหารงาน 
-การบริหารเงินงบประมาณ 
-การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
-การส่งเสริมความโปร่งใส  

9 
8 
7 
4 
 
5 

  การป้องกันการทุจริต -การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
-มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต  

8 
 
7 

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 – 64.99 E 

0 – 49.99 F 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สรุปผลการประเมิน ITA ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของ ธพส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 



 
 
 

 
รายการประเมินผลคะแนนภาพรวมหน่วยงานของ ธพส. อยู่ระดับที่ 95.42 ระดับผล          

การประเมิน : AA  เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบว่า การเปิดเผยข้อมูลเป็นมีอันดับคะแนนรายตัวชี้วัดสูงที่สุดมี
คะแนน 100.00 ตามหนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0009/ว0063  โดยมีรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล (ITA) 
(OIT) 48 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของ ธพส. 

 



ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ 

คะแนน IIT อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการ
ด าเนินงานที่โปร่งใส และการมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยผลประเมินยังบ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานค่อนข้างให้
ความส าคัญกับการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล นอกจากนี้
ผู้ปฏิบัติงานยังสะท้อนว่าบุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนในอนาคต ในส่วนของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่สะท้อนว่าหน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือประโยชน์
ของพวกพ้องน้อยมาก โดยกระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปได้ด้วยความโปร่งใส มีการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนไปจากวัตุประสงค์ ในขณะที่ผู้บริหารในองค์การเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้อ านาจ
อย่างเป็นธรรม ซึ่งท าให้บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้หน่วยงานลดปัจจัย
เสี่ยงในการทุจริต รวมถึงสามารถสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  

คะแนน EIT มีอยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการส่วนใหญ่มี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักมาตรฐาน โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่
ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ ในส่วนของประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีการงานระบบการสื่อสารที่ดี โดยเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
แก่สาธารณชน รวมถึงจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีความพยายาม
ปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้
ในการด าเนินงาน และพัฒนาระบบการการท างานที่ยึดโยงกับความโปร่งใส โดยเน้องานส่วนใหญ่เปิดกว้างให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้ หากหน่วยงานสามารถสร้าง
ความเข้าใจในการด าเนินงานที่โปร่งใสแก่ประชาชนและผู้รับบริการในวงกว้าง และวางแผนการด าเนินงานใน
ส่วนที่ยังมีข้อติดขัดอยู่บ้างเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการท างานที่มีคุณภาพ น่าจะท าให้หน่วยงานสามารถ
ยกระดับตนเองสู่ระดับยอดเยี่ยมได้ในอนาคตอันใกล้  

คะแนน OIT อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) โดยมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
ทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ ท าให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานสามารถเป็น ต้นแบบ ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วน
ราชการอ่ืน ๆ ได ้

แนวทางแก้ไขปัญหา/แผนด าเนินการในปี 2563  
จากข้อเสนอแนะข้างต้น ในปี 2563 ธพส. จะจัดให้มีนโยบาย มาตรการ กิจกรรม ในการส่งเสริม 

ให้เกิดการพัฒนาการให้บริการของพนักงาน ธพส. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และพัฒนา
มาตรฐานในการปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร เพ่ือส่งเสริม 
ให้พนักงาน ธพส. ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและต่อต้าน 
การทุจริตและคอร์รัปชัน ปฏิบัติงานด้วยความความโปร่งใสและเสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล อาทิ มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน, มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากนี้ ธพส. จะด าเนินการปรับปรุง
โครงการองค์กร โดยเ พ่ิมส่ วนงานด้านก ากับดูแลกิจการที่ ดีและจัดให้มีผู้ รับผิดชอบหลักภายใต้  
ฝ่ายกฎหมาย โดยมีผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้ก ากับดูแลและรายงานผลปฏิบัติต่อที่ประชุมผู้บริหาร  
เป็นประจ าทุกเดือน 
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