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 ตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี 2564 โดย บสย. ได้ 91.58 คะแนน เทียบเท่าระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ บสย. ได้คะแนนสูงสุด คือ “การเปิดเผยข้อมูล” และ “การป้องกันการทุจริต” ได้ 100 คะแนน และน้อยที่สุด คือ การ
ปรับปรุงระบบการท างาน ได้ 79.70 คะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 
 

 

ผู้ตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ดังต่อไปนี้ 
 หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 
2564 จ านวน 91.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้
ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  
 โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามทั้งหมด หน่วยงานพึงพิจารณา
ผลประเมินเพื่อน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่า
หน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป 
 ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน : ประเด็นที่ควรเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอก (EIT) เช่น  

1. เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเก่ียวกับการด าเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน 
2. เพิ่มช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
3. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่หลากหลายมากข้ึน  
4. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/ การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
5. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ

ให้บริการของหน่วยงาน 
 

ตัวชี้วัด คะแนน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ IIT 94.08 

2 การใช้งบประมาณ IIT 87.70 

3 การใช้อ านาจ IIT 88.41 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ IIT 86.64 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต IIT 90.43 

6 คุณภาพการด าเนินงาน EIT 87.72 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร EIT 80.02 

8 การปรับปรุงการท างาน EIT 79.70 

9 การเปิดเผยข้อมูล OIT 100.00 
10 การป้องกันการทุจริต OIT 100.00 

 รวม 91.58 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน : ประเด็นที่ควรเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน 
(IIT) เช่น  

1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานมากขึ้น เพิ่มกลไก
ก ากับให้หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

2. การใช้ทรัพย์สินของราชการ: ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เพิ่มการอ านวยความสะดวก
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน เพิ่มมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

3. สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงานอย่างจริงจัง และปกป้องผู้ร้องเรียน หากพบการทุจริตในหน่วยงาน  

4. ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 

จากผลคะแนนดังกล่าว มีข้อค าถามในตัวชี้วัดที่ยังคงได้คะแนนน้อย และ/หรือ ลดลงจากปีก่อน ดังนี้  
1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน (EIT) มีค าถาม 5 ข้อ 

หัวข้อการประเมิน คะแนน 
1. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด   

- เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด       
- เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

83.52 

2. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาตดิต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน  
มากน้อยเพียงใด    

84.87 

3. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา  
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมลูมากนอ้ยเพียงใด     

86.33 

4. ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ 
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนมุัติ อนุญาตหรือให้บริการ หรือไม ่ 
- เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น)   

99.18 

5. หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนนิงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักมากน้อย
เพียงใด   

84.70 

 

2) ตัวชี้วัด 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) มีค าถาม 5 ข้อ  
หัวข้อการประเมิน คะแนน 
1. การเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มลีักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
- มีช่องทางหลากหลาย 

77.31 

2. หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลทีส่าธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 78.14 
3. หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 85.22 
4. หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

มากน้อยเพียงใด 
81.60 

5. หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจรติของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานหรือไม่ 77.83 
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3) ตัวชี้วัด 8 การปรับปรุงการท างาน (EIT) มีค าถาม 5 ข้อ 
หัวข้อการประเมิน คะแนน 
1. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีการปรับปรุงคณุภาพการปฏบิัติงาน/การให้บริการใหด้ีขึ้น มากน้อย

เพียงใด   
79.79 

2. หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  77.98 
3. หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 

มากขึ้น หรือไม่  
89.66 

4. หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปดิโอกาสให้ผู้รับบริการ ผูม้าตดิต่อ หรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย เข้าไปมสี่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

72.58 

5. หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด    78.50 
 

 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและก ากับปฏิบัติการได้รายงานผลคะแนน ITA ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ CG & CSR และ
คณะกรรมการ บสย. ตามล าดับ ได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุง ดังต่อไปนี้ 

1. ในแต่ละตัวชี้วัด บสย. ควรอยู่ในระดับคะแนนที่ 85 คะแนนขึ้นไป รวมถึงควรให้ความส าคัญกับตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ า
กว่า 80 คะแนนเป็นพิเศษ โดยน าจุดอ่อนของแต่ละตัวชี้วัดมาวิเคราะห์หาสาเหตุและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

2. ในข้อค าถาม “หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน มากน้อย
เพียงใด” บสย. มีการปรับปรุงองค์กรและน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างานมากข้ึน และท าให้มีความโปร่งใสมากข้ึนนั้น 
ระดับคะแนนที่ตอบในปี 2564 ได้รับคะแนนลดลงจากเดิมอย่างชัดเจนเมื่อน ามาเทียบกับผลการประเมิน ITA ของปี 2563 จึง
ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

3. เมื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจนทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว ควรมีการก าหนดประเด็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
เพื่อเป็นการผลักดันให้ บสย. ได้คะแนนที่เพิ่มมากขึ้นและดีขึ้นในปี 2565 เช่น ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักหรือมีการมอบหมายให้
ด าเนินการ ก าหนดแผนงานเรื่องความโปร่งใสอย่างเร่งด่วน จัดให้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึงการประเมิน ITA 
ร่วมระดมความคิดและปรับปรุงการท างานภายในองค์กรให้ดีขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ บสย. ควรมีผลการประเมินคะแนน ITA ไม่ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มรัฐวิสาหกิจในปีที่ 2564 

4. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ควรมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ท างาน หรือช่วยให้ได้ใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าทางออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งก็ได้ เพื่อช่วยให้การท างานดีขึ้นและสะดวกมากข้ึน 

 

จากข้อเสนอแนะข้างต้น บสย. ได้น ามาปรับปรุงระบบและกระบวนการท างาน ดังต่อไปนี้ 
ตัวชี้วัด กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแล้วเสร็จ รายงานผล 

คุณภาพการด าเนินงาน  
(E1 E2 E5) 

ปรับปรุงการให้บริการ และเพิ่ม
การสื่อสารและสนับสนุนข้อมูล
แก่ลูกค้า รวมทั้ งจัดให้มีการ
ส า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พอ ใ จ กา ร
ให้บริการของ บสย.  

1. ฝ่ายกิจการสาขา 1 
2. ฝ่ายกิจการสาขา 2 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

รายป ี

การปรับปรุงการท างาน 
(E11 E12 E14 E15) 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
(E6 E7 E9 E10) 

เพิ่มช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ 
บสย. ให้เป็นปัจจุบัน 

1. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และก ากับปฏิบัติการ 

2. ฝ่ายสื่อสารและ
ภาพลักษณ์องค์กร 

ไตรมาสที่ 
1/2565 

รายป ี



 

รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ บสย. ประจ าปี 2564          หน้าท่ี 4/4  

 

 นอกจากนี้ บสย. ได้ก าหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้
ผู้บริหารและพนักงานยึดถือและปฏิบัติตาม 7 มาตรการ ดังต่อไปนี้ 

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 
2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
5. มาตรการป้องกันการรับสินบน  
6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม 
7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุยพินิจ 

 


