การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(องคการมหาชน)

คํานํา
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หน ว ยงานภาครัฐ ในป งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
เพื่อเปนการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินของสํานักงาน
พิ พิธ ภั ณฑ เ กษตรเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจาอยูหัว (องคก ารมหาชน) หรือ พกฉ. ใหบ รรลุ
เปาหมายและตัวชี้วัดตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ซึ่งกําหนดใหไดรอยละ 80 ของหนวยงานที่รับการประเมินจะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในป
พ.ศ. 2565 ดังนั้น พกฉ. จึงไดดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
เพื่อการยกระดับการดําเนินงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงานในปตอไป
สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(องคการมหาชน)
มกราคม 2564

สารบัญ

หนา

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

1

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

2

การวิเคราะหผลการประเมินภาพรวม ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

3

ขอบกพรองและแนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงในของ พกฉ.

3

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสของ พกฉ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

5

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ประกอบดวยตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบดวยเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูล 3
เครื่องมือโดยสรุป ดังนี้
เครื่องมือในการประเมิน
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT)
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment : EIT)
แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT)

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน
ตัวชีว้ ัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต

รอยละ 30

รอยละ 30
รอยละ 40

2. กําหนดเกณฑการประเมินผลและรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะคาคะแนนควบคูกับระดับผลการ
ประเมิน โดยจําแนกออกเปน 7 ระดับ ดังนี้
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

-2ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

เครื่องมือในการประเมิน
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT)
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment : EIT)
แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT)

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต
ตัวชีว้ ัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน
ตัวชีว้ ัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต
คะแนนเฉลี่ย

ผลคะแนน
85.23
76.95
80.18
78.68
76.43
89.83
78.01
87.60
92.78
62.50
80.45

-31. การวิเคราะหผลการประเมินภาพรวม ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลคะแนนการประเมินของ พกฉ. จาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ
(OIT) จํานวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด สรุปไดดังตอไปนี้
1. ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานพิพิธภัณฑ
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ในภาพรวมมีระดับคะแนน 80.45
จัดอยูในระดับ B
2. แบบวัด IIT และแบบวัด OIT มีคะแนนต่ํากวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ 85)
3. แบบวัด EIT มีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) ซึ่งสะทอนคุณภาพการ
ใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ขอบกพรองและแนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ พกฉ.
แบบวัด IIT เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ การใช
จายงบประมาณและทรัพยสินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งหลักการมี
สวนรวมของประชาชน จึงควรดําเนินการดังนี้
1) การปฏิบัติหนาที่ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผูรับผิดชอบใน
การให บ ริ ก ารอย า งชั ดเจน สร า งระบบการประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพการใหบ ริก ารของผู ม าติ ดต อรั บ บริ ก าร
ณ จุ ด ให บ ริ การได โ ดยง า ย สะดวกและเปน ไปตามหลักการปกปดความลับ ของผูใหขอมูล รวมทั้งกํ าหนด
มาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ
2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาค
สวน ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสม่ําเสมอ
3) การใชอํานาจของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดทํารายละเอียดของตําแหนงงาน
(job description) และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดรับฟง
ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4) การใช ท รั พ ย สิ น ของราชการ จั ด ทํ า คู มื อ และระเบี ย บการใช ท รั พ ย สิ น ของราชการ
สรางระบบการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม - คืน และการลงโทษอยางเครงครัด
5) การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานเพื่อประโยชนสูงสุดของ
สวนรวม มีจิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทํามาตรการการ
ปองกั นและมีร ะบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริต อยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดให
ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทํางานของหนวยงานไดโดยงาย
และสะดวก

-4แบบ OIT เปนการเปดเผยขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ที่เปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะบน
เว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการปองปรามการ
ทุจริตโดยมีมาตรการที่เปนรูปธรรม จึงควรดําเนินการดังนี้
1) การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
ขอมูลดานการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนทั่วไป และการใหบริการ
ผานระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงที่สามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุก
ชวงเวลา ทั้งนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง
2) การปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษา
และวิเคราะหผลการประเมินของปที่ผานมาเพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ที่ สํ า คั ญ ต อ งมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะ ความรู ค วามสามารถของบุ ค ลากรผู ดู แ ลเว็ บ ไซต ข อง
หน ว ยงานในการปรั บ ปรุ ง ระบบให ทั น สมั ย และมี ก ารติ ด ต อ สื่ อ สารผ า นเว็ บ ไซต ไ ด อ ย า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ

-5มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ พกฉ.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม
1. การปฏิบัติหนาที่
1.1 การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอน ระยะเวลาและ
ผูรับผิดชอบในการใหบริการอยาง
ชัดเจน
1.2 สรางระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการใหบริการของผู
มาติดตอรับบริการ ณ จุด
ใหบริการไดโดยงาย
2. การใชจายงบประมาณ
2.1 การเปดเผยขอมูลการใชจาย
งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ

แผนการดําเนินงาน
ทบทวน ปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการผูเขาชม
และนําเปดเผยในเว็บไซตของสํานักงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ภายในมีนาคม
2564

การรายงานผลการ
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินงาน
รายงานผลการ สํานักสารสนเทศและการสื่อสาร
ดําเนินการเปน
รายเดือน

จัดทําแบบสอบถามออนไลนประจําจุดการ
ใหบริการ

ภายในกุมภาพันธ
2564

รายงานผลการ
ดําเนินการเปน
รายเดือน

1. สํานักสารสนเทศและการสื่อสาร
2. สํานักพัฒนากิจการ

จัดทําสรุปผลการใชจายงบประมาณรายเดือน
และการจัดซื้อจัดจางรายงานผูบริหารทุกเดือน

ตุลาคม 2563
–
กันยายน 2564

รายงานผลการ
ดําเนินการเปน
รายเดือน

สํานักอํานวยการ

-6การรายงานผลการ
ดําเนินงาน
รายงานผลการ
ดําเนินการเปน
รายเดือน

กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

3. การใชอํานาจของผูบริหารดาน
การบริหารงานบุคคล
3.1 จัดทํารายละเอียดของ
ตําแหนงงาน (job description)
และเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจนและ
เปดเผย
3.2 รับฟงความคิดเห็นของ
ผูเกี่ยวของเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

1. ปรับปรุงรายละเอียดของตําแหนงงาน (job
description) ใหสอดคลองกับภารกิจ และ
สถานการณปจจุบัน
2. จัดทําหลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
และเผยแพรในเว็บไซตสํานักงาน

ตุลาคม 2563
–
กันยายน 2564

จัดกิจกรรม/อบรมเชิงปฏิบัติการรับฟงความ
คิดเห็นของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน

ภายในเมษายน
2564

รายงานผลการ
ดําเนินการเปน
รายเดือน

สํานักอํานวยการ

4. การใชทรัพยสินของทางราชการ
4.1 สรางระบบการกํากับดูแล
และติดตามตรวจสอบการยืม คืน และการลงโทษ
5. การแกไขปญหาการทุจริต
5.1 เสริมสรางวัฒนธรรมการ
ทํางานเพื่อประโยชนสูงสุดของ
สวนรวม มีจิตสาธารณะและ
พรอม

จัดทําคูมือการยืม – คืน พัสดุ

ตุลาคม 2563
–
กันยายน 2564

รายงานผลการ
ดําเนินการเปน
รายเดือน

สํานักอํานวยการ

ภายในมีนาคม 2564

รายงานผลการ
ดําเนินการเปน
รายเดือน

สํานักอํานวยการ

1. จัดกิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรให
เจาหนาที่มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
2. จัดทําตูแสดงความคิดเห็น หรือสงขอ
รองเรียนผานทางเว็บไซต

ผูรับผิดชอบ
สํานักอํานวยการ

-7กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ใหบริการประชาชนอยางเต็ม
กําลังความสามารถ รวมทั้งเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น
6. การเปดเผยขอมูล
6.1 ชองทางการปฏิสัมพันธกับ
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป
และการใหบริการผานระบบ eservice
7. การปองกันการทุจริต
7.1 เตรียมความพรอมเขารับ
การประเมิน ITA

1. จัดทํา live chat บนเว็บไซตสํานักงาน

ภายในมีนาคม 2564

2. จัดทําการลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมแบบ
ออนไลน
3. การสั่งซื้อสินคาแบบออนไลน
1. วิเคราะหผลการประเมิน ป 2563 เพื่อ
กําหนดแนวทางการปรับและพัฒนา
ยกระดับการประเมินฯ ในป 2565
2. สรางความรูและความเขาใจถึงความสําคัญ
ของการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ
-8-

ภายในมีนาคม 2564

การรายงานผลการ
ดําเนินงาน

รายงานผลการ
ดําเนินการเปน
รายเดือน
รายงานผลการ
ดําเนินการเปน
รายเดือน

ผูรับผิดชอบ

1. สํานักสารสนเทศและการสื่อสาร
2. สํานักพัฒนากิจการ

สํานักอํานวยการ

กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

3. พัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของ
บุคลากรผูดูแลเว็บไซต
3.1 สงเจาหนาที่ดานสารสนเทศเขารวมการ
ฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
3.2 สงเจาหนาที่สารสนเทศเขารวมรับฟง
การชี้แจงหลักเกณฑในการเปดเผยขอมูลสู
สาธารณะ

ตุลาคม 2563
–
กันยายน 2564

การรายงานผลการ
ดําเนินงาน
รายงานผลการ
ดําเนินการเปน
รายเดือน

ผูรับผิดชอบ
สํานักอํานวยการ

