มาตรการส่ งเสริมคุณธรรมและความโปร่ งใสภายในหน่ วยงาน
1. ผลการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครั ฐ ITA
ประจาปี 2563
ตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ ได้ กาหนดให้ มีโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจาปี 2563 เพื่อเป็ นมาตรการป้องกันการ
ทุจริ ตและเป็ นกลไกในการสร้ างความตระหนักให้ หน่วยงานภาครัฐดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคณ
ุ ธรรม ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทยได้ รับผลการประเมินตามแบบวัดการประเมิน ดังนี ้
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายใน (IIT)
ได้ รับคะแนนเฉลี่ย 97.36 %
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายนอก (EIT)
ได้ รับคะแนนเฉลี่ย 88.35 %
3. แบบตรวจการเปิ ดเผยข้ อมูลสาธารณะ (OIT)
ได้ รับคะแนนเฉลี่ย 93.22 %
ผลการประเมินคะแนนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจาปี 2563 ได้ คะแนน 93 คะแนน ระดับผลการ
ประเมิน A โดยได้ รับในแต่ละหมวด ดังต่อไปนี ้
IIT การปฏิบตั ิหน้ าที่
98.15 คะแนน
IIT การใช้ อานาจ
97.75 คะแนน
IIT การใช้ งบประมาณ
97.45 คะแนน
IIT การแก้ ไขปัญหาการทุจริต 97.26 คะแนน
IIT การใช้ ทรัพย์สิน
96.18 คะแนน
EIT คุณภาพการดาเนินงาน
88.20 คะแนน
EIT ประสิทธิภาพการสื่อสาร
89.19 คะแนน
EIT การปรับปรุงการทางาน
87.67 คะแนน
OIT การเปิ ดเผยข้ อมูล
92.70 คะแนน
OIT การป้องกันการทุจริต
93.75 คะแนน
การปรับปรุงผลคะแนนในปี 2563
- ด้ านการปรับปรุงการทางาน มีการปรับปรุงเพิ่มขึ ้น 2.03 คะแนน
- ด้ านประสิทธิภาพการสื่อสาร มีการปรับปรุงเพิ่มขึ ้น 1.77 คะแนน
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คะแนนการประเมิน ITA
ผลคะแนนการประเมินไอแบงก์ (คะแนน)
อันดับของไอแบงก์/SFIs ที่เข้ าร่วม
อันดับของไอแบงก์/รัฐวิสาหกิจที่เข้ าร่วม
อันดับของไอแบงก์/หน่วยงานทังหมดที
้
่เข้ าร่วม

ปี 2563
ปี 2562
93.00
95.73
6/9
4/9
10/53
5/53
147/8,303 20/8,299

ปี 2561 ปี 2560
93.24
72.22
4/9
9/9
5/54
52/54
13/426 407/422

ปี 2559
77.95
8/9
47/54
94/140

ปี 2558 ปี 2557
76.53 75.50
N/A
N/A
44/55
N/A
89/115 28/52

2. การสังเคราะห์ ผลการประเมิน ITA ประจาปี 2563
จากผลการประเมินคะแนนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ ระดับผลการประเมิน A ได้ รับคะแนนเฉลี่ย
93 คะแนน สามารถนามาสังเคราะห์ผลคะแนนในแต่ละหมวด ได้ ดงั นี ้
(1) เปรี ยบเทียบผลคะแนน ของธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย ประจ าปี 2563 และภาพรวมคะแนน
รัฐวิสาหกิจ
ผลคะแนนการประเมิน ประจาปี 2563 ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อยู่ลาดับที่ 10 จากจานวนทังสิ
้ ้น
53 หน่วยงาน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 93.00 คะแนน เมื่อเปรี ยบเทียบกับภาพรวม 67.90 คะแนน มีคะแนนสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 25.10 คะแนน
(2) จุดเด่นและโอกาสในการปรับปรุง
จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAประจาปี
2563” ที่กาหนดให้ หน่วยงานที่เข้ ารับการประเมินร้ อยละ 80 จะต้ องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ ้นไปภายในปี 2565
และสาหรับการประเมินธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทยจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิ ดเผยข้ อมูลสาธารณะ
(OIT) รวมจานวนทัง้ สิ ้น 10 ตัวชี ว้ ัด พบว่ามีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้ อยละ 85) ทุกตัวชี ว้ ัด โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ง IIT ธนาคารได้ รับ ผลประเมินรวม 97.36 คะแนน OIT ได้ รับ ผลประเมินรวม 93.22 คะแนน และ EIT
ได้ รับผลประเมินรวม 88.35 คะแนน ซึ่ง สะท้ อนถึง การตระหนักรู้ ของบุคลากรในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างซื่อสัตย์
สุจริ ต มุ่งผลสัมฤทธิ์สงู สุดและคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลักอย่างชัดเจน ในด้ านแบบวัดการรับรู้ ผ้ ูมีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีการคานึง ถึง คุณ ภาพในการให้ บริ การประชาชนอย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล
ตลอดจนด้ านแบบตรวจการเปิ ดเผยข้ อมูล สาธารณะ (OIT) ได้ ให้ ความสาคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลสาธารณะ
และการให้ บริ การผ่านระบบ E-Service อย่างดียิ่ง ซึ่งสามารถพิจารณาจุดเด่น และโอกาสในการปรับปรุ ง ดังนี ้
2.1 ประเด็นจุดเด่ น
2.1.1 หน่ ว ยงานมี ค ะแนน IIT อยู่ใ นระดับ ยอดเยี่ ย ม (Excellence) ได้ รั บ ผลการประเมิ น 97.36 คะแนน
ชี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่ า หน่ ว ยงานให้ ค วามส าคัญ กับ การด าเนิ น งานโดยยึด หลัก มาตรฐานโปร่ ง ใสเป็ น ที่ตัง้ และไม่ พ บว่ามี
พฤติ ก รรมการเรี ย กรั บ เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ๆ ซึ่ง ถื อ เป็ น ความเสี่ ย งต่ อ การรั บ สิ น บนในอนาคต
นอกจากนี ้ ธนาคารไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ จ่ายเงินงบประมาณเพื่อประโยชน์ของพวกพ้ อง ส่วนกระบวนการจัดซื ้อ
จัดจ้ างเป็ นไปตามระเบียบขัน้ ตอน และสามารถตรวจสอบได้ โดยภาพรวมแล้ ว ธนาคาร มีความเข้ มแข็งที่ได้ แรง
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สนับสนุนจากความเชื่อมั่นจากภายในหน่วยงานและสามารถเป็ น “ต้ นแบบ” ในการดาเนินงานในด้ านความโปร่ งใส
แก่สว่ นราชการอื่นๆ ได้
คะแนนในแต่ละหมวดของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายใน IIT
- หมวดการปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ รับคะแนน 98.15 (มากที่สดุ )
- หมวดการใช้ อานาจ
ได้ รับคะแนน 97.75
- หมวดการใช้ งบประมาณ
ได้ รับคะแนน 97.45
- หมวดการแก้ ไชปัญหาการทุจริต
ได้ รับคะแนน 97.26
- หมวดการใช้ ทรัพย์สินของราชการ
ได้ รับคะแนน 96.18 (น้ อยที่สดุ )
2.1.2 ในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ได้ รับผลการประเมิน 88.35 คะแนนชี ้ให้ เห็น
ว่าประชาชนหรื อผู้รับบริ การส่วนใหญ่มีความเชื่อมัน่ ในคุณภาพการดาเนินงานของธนาคาร ในส่วนของประสิทธิภาพ
การสื่อสาร ชี ้ให้ เห็นว่าหน่วยงานมีการวางระบบการสื่อสารที่ดี มีการปรับปรุงด้ านประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยมีผล
คะแนนดีขึน้ จากปี 2562 เพิ่มขึน้ 1.77 คะแนน โดยเผยแพร่ ข่าวสารที่เป็ นปั จจุบัน ผ่านช่องทางที่หลากหลายแก่
สาธารณชน นอกจากนี ้ ยังมีความพยายามปรับปรุ งกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เกิดการให้ บริ การที่มี
คุณภาพ โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อใช้ ในการดาเนินงาน และพัฒนาระบบการทางานที่ยึดโยงกับความโปร่ งใส
โดยเนื ้องานส่วนใหญ่เปิ ดกว้ างให้ ประชาชนเข้ าไปมีสว่ นร่วมพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงานให้ ดีขึ ้น
คะแนนในแต่ละหมวดของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายนอก EIT
- หมวดประสิทธิภาพการสื่อสาร
ได้ รับคะแนน 89.19 (มากที่สดุ )
- หมวดคุณภาพการดาเนินงาน
ได้ รับคะแนน 88.20
- หมวดปรับปรุงการทางาน
ได้ รับคะแนน 87.67 (น้ อยที่สดุ )
โดยภาพรวมการปรับปรุ งการทางานได้ รับคะแนนในส่วนของเจ้ าหน้ าที่ธนาคารมีการปรับปรุ งการทางาน
อยู่ใ นเกณฑ์ม ากที่ส ุดประมาณ 55% รองลงมาได้ รับ การประเมิน ประมาณ 45% จึง ทาให้ ผลเฉลี่ยอยู่ใ นเกณฑ์
ค่อนข้ างสูง แต่ไม่อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด
2.1.3 หน่วยงานมีคะแนน OIT อยู่ในระดับดีมาก (Very good) โดยมีการวางระบบที่มีความเป็ นเลิศเพื่อ
เปิ ดเผยข้ อมูล ต่างๆ ของหน่วยงานให้ สาธารณชนได้ รับทราบอย่างเป็ นปั จจุบนั ซึ่ง การเผยแพร่ ข้อมูลในประเด็น
ข้ า งต้ น ทัง้ หมดแสดงถึง ความพยายามของหน่ว ยงานที่จ ะป้อ งกัน การทุจ ริ ต ในหน่ว ยงานให้ ล ดน้ อ ยลงหรื อ ไม่
สามารถเกิดขึน้ ได้ ทาให้ โดยภาพรวมแล้ วหน่วยงานสามารถเป็ น “ต้ นแบบ” ในการดาเนินงานในด้ านความโปร่ งใส
แก่ส่วนราชการอื่นๆ ได้
คะแนนในแต่ละหมวดของแบบตรวจการเปิ ดเผยข้ อมูลสาธารณะ OIT
- หมวดการเปิ ดเผยข้ อมูล
ได้ รับคะแนน 92.70
- หมวดการป้องกันการทุจริต
ได้ รับคะแนน 93.75
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2.2 โอกาสในการปรับปรุง
2.2.1 แม้ ว่าธนาคารมี คะแนน IIT อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ในขณะเดียวกันยัง มี หมวดการใช้ ทรั พย์ สินของ
ราชการ (ธนาคาร)ซึ่งมีคะแนนน้ อยที่สุด คือ 96.18 คะแนน แสดงให้ เห็นว่าพนักงานยังมองเห็นและมีความเข้ าใจ
เกี่ยวกับเรื่ องการใช้ ทรัพย์สินของธนาคารไม่เพียงพอ ในเรื่ องนี ้ธนาคารต้ องชี ้ให้ เห็นและอธิบายให้ เห็นถึงบทบาทและ
การใช้ สิทธิหน้ าที่ในการใช้ ทรัพย์สินของธนาคารอย่างถูกต้ อง
2.2.2 ธนาคารมี ค ะแนน EIT อยู่ใ นระดับ ดี ม าก (Very good) คื อ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย สูง กว่า 80 คะแนน แต่
ธนาคารถือว่าควรนามาพิจารณาปรับปรุง ในหัวข้ อการปรับปรุงการทางาน ซึ่งได้ 87.67 คะแนน และหัวข้ อคุณภาพ
การดาเนินงานได้ 88.20
(1) ข้ อคาถามในหมวดการปรับปรุงการทางาน ซึง่ มีประเด็นการตอบที่ได้ คะแนนน้ อย ได้ แก่
(1.1) หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ับบริ การ ผู้มาติดต่อหรื อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินการ / การให้ บริการของหน่วยงานได้ ดีขึ ้น มากน้ อยเพียงใด
E14 ได้ คะแนน 83.99
(1.2) เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบตั ิงาน / การให้ บริ การ
ให้ ดีขึ ้นมากน้ อยเพียงใด E11 ได้ คะแนน 84.46
(1.3) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงการดาเนินงาน / การให้ บริ การให้ มีความโปร่ง ใส
มากขึ ้น มากน้ อยเพียงใด E15 ได้ คะแนน 84.96
(1.4) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงวิธีการและขัน้ ตอนการดาเนินงาน / การให้ บริ การ
ดีขึน้ มากน้ อยเพียงใด E12 ได้ คะแนน 85.68
(1.5) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการดาเนินงาน / การให้ บริ การให้ เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ ้น หรือไม่ E13 ได้ คะแนน 99.26
(2) แนวทางแก้ ไขหมวดการปรับปรุงการทางาน
ปรับปรุงการให้ บริ การให้ มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยการนาเทคโนโลยีด้าน IT
เข้ ามาพัฒนาปรับปรุ งการให้ บริ การ เช่น การปรับปรุ งการให้ บริ การที่ดีและมีช่องทางบริ การ I Banking คือการ
ให้ บริการด้ านอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร เช่น Mobile Banking , Internet Banking , ATM/CDM และเครื่องปรับสมุด
อัตโนมัติ (Auto-Passbook) เป็ นต้ น ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูรั บบริ การ / ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสียเข้ ามามี ส่วนร่ วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินการ เช่น เปิ ดให้ มีการรับฟั งความคิดเห็น ข้ อติชม และนามาพิจารณาปรับปรุง แก้ ไข พัฒนา
ให้ การบริ การดีขึน้ ชี ช้ ัดและแสดงให้ เห็นความแตกต่างก่อนและหลังการปรั บปรุ ง เช่ น การอบรมให้ ความรู้ ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร การให้ บริ การแบบ Service Mind แก่พนักงานสาขา ธนาคารต้ องมีช่องทางการเข้ าถึงข้ อมูล
สาธารณะของธนาคารหลากหลายช่องทาง เข้ าถึงง่าย ไม่ซบั ซ้ อน และมีข้อมูลที่ชัดเจน พนั กงานต้ องสามารถตอบ
ข้ อกังวลสงสัยของลูกค้ าได้ อย่างชัดเจน เช่น หลักการในการให้ บริ การด้ านเงินฝากและการให้ บริ การด้ านสินเชื่อ
หลักเกณฑ์และเอกสารการใช้ บริ การสินเชื่อ ระยะเวลาการขอสินเชื่อ อัตรากาไร และหลักชะรี อะฮ์ที่เกี่ยวข้ อง
และสามารถอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการให้ สินเชื่อของธนาคารกับสถาบันการเงินทั่วไป ซึ่งต้ องมีช่องทาง
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ติดต่อที่สะดวก ง่ายและรวดเร็ ว ซึ่งสามารถแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์อื่นได้ และพนักงานต้ องได้ รับการ Training
และมีความรู้ สามารถตอบคาถาม ปั ญหาและข้ อสงสัยของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี
อนึ่ง มีข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก ในการ
บริ หารจัดการและการให้ บริ การของธนาคาร เพื่อให้ เกิด การพัฒนาปรับปรุงการให้ บริ การ อีกทังมี
้ ข้อชมเชยพนักงาน
ดังนี ้
1. จากที่ผ่านมาเจ้ าหน้ าที่ทาดี มีอธั ยาสัยดี ให้ ความเป็ นกันเองดีต่อลูกค้ า
2. อยากให้ มีกองทุนที่หลากหลาย
3. อยากให้ มีสาขาที่มากขึ ้น
4. ควรพัฒนาทางด้ านเทคโนโลยีมากกว่าในปัจจุบนั
2.2.3 ธนาคารมีคะแนน OIT อยู่ในระดับดีมาก (Very good) คือได้ รับคะแนน 93.22 แบ่งเป็ น 2 หมวด คือ
การเปิ ดเผยข้ อมูล คะแนนเฉลี่ย 92.70 และการป้องกันการทุจริ ต คะแนนเฉลี่ย 93.75 ซึง่ ในจานวนแบบตรวจทังหมด
้
43 ข้ อ มีข้อที่ต้องนามาพิจารณาปรับปรุง จานวน 4 ข้ อ ได้ แก่
(1) หมวดการเปิ ดเผยข้ อมูล ตัวชีว้ ัดย่อย ข้ อมูลพืน้ ฐาน O2 ข้ อมูลผู้บริ หาร ได้ 0 คะแนน เนื่องจาก
ผู้ประเมินมีความคิดเห็น ว่า ไม่ปรากฏ “ช่องทางการติดต่อ” ตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนด อาทิ หมายเลข
โทรศัพท์ Email หรื อช่องทางอื่น ๆ
(2) หมวดการเปิ ดเผยข้ อมูล ตัวชี ้วัดย่อย ข้ อมูลพื ้นฐาน O5 ข้ อมูลการติดต่อ ได้ 0 คะแนน เนื่องจาก
ผู้ประเมินมีความคิดเห็นว่า “ไม่ปรากฏ Email ของหน่วยงาน ซึง่ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนด”
(3) หมวดการเปิ ดเผยข้ อมูล ตัวชีว้ ัดย่อย การบริ หารเงินงบประมาณ O24 รายงานผลการจัดซื อ้
จัด จ้ า งหรื อ การจัด หาพัส ดุป ระจ าปี ได้ 0 คะแนน เนื่อ งจากผู้ ป ระเมิน มีค วามคิด เห็น ว่า “ไม่ป รากฏรายงาน
วิเคราะห์ผลการจัดซื ้อจัดจ้ าง ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยหน่วยงานนาส่งสรุ ปผลการจัดซื ้อจัดจ้ างตามข้ อ O23”
และจากการตรวจสอบข้ อมูลที่นาเสนอบน Website การจัดซื ้อจัดจ้ างของธนาคารพบว่า ขาดการนาเสนอปั ญหา
อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ
(4) หมวดการป้องกันการทุจริต ตัวชี ้วัดย่อย แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต O40 รายงานการกากับ
ติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริ ต ประจาปี รอบ 6 เดือน ได้ 0 คะแนน เนื่องจากผู้ประเมินมีความคิดเห็นว่า
“หน่วยงานนาส่งสถิติการให้ บริ การ / ข้ อร้ องเรี ยน แต่มิใช่รายงานผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันการทุจ ริ ต
ประจ าปี 2563” ส าหรั บ การตรวจสอบข้ อมู ล ที่ ธ นาคารน าเสนอบน Website ITA ประจ าปี 2563 พบว่ า ขาด
รายละเอียดรายงานผลการดาเนิ นการหรื อกิจ กรรมการป้องกันการทุจ ริ ต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจ ริ ต
ประจาปี 2563 รอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถนุ ายน 2563) แต่ตามความคิดเห็นผู้ประเมินแจ้ งว่าเป็ นการนาส่งสถิติการ
ให้ บริ การ / ข้ อร้ องเรี ยน ซึ่งมิใช่ข้อเท็จจริ งและได้ ประสานไปยังคณะผู้ประเมินจากมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ แล้ วว่า
เป็ นความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้ องกับข้ อเท็จจริง ซึง่ รับไปแก้ ไขปรับปรุง
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แนวทางแก้ ไขในหมวด OIT
ธนาคารต้ องมีการปรับปรุงแก้ ไขการนาเสนอข้ อมูลบน Website ของธนาคารตามความคิดเห็นของผู้ประเมิน
ดังต่อไปนี ้
1. ข้ อ O2 ธนาคารต้ องนาเสนอข้ อมูลของผู้บริหารระดับสูงโดยมีหมายเลขโทรศัพท์ Email หรือช่องทางอื่น ๆ
2. ข้ อ O5 ธนาคารต้ องนาเสนอการติดต่อกับธนาคารโดยมี Email ของหน่วยงาน คือ www.ibank.co.th
3. ข้ อ O24 ธนาคารต้ องมีข้อมูลที่นาเสนอบน Website การจัดซื ้อจัดจ้ างของธนาคารให้ มีการนาเสนอปั ญหา
อุปสรรค และข้ อเสนอแนะผลการจัดซื ้อจัดจ้ าง หรือการจัดหาพัสดุประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563
4. ข้ อ O40 ธนาคารต้ องมีรายละเอียดรายงานผลการดาเนินการหรื อกิจกรรมการป้องกันการทุจ ริ ต ตาม
แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต ประจาปี 2564 รอบ 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2564)

หน้า 6

