
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสในการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสของ พกฉ. 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จุดอ่อนท่ีควรแก้ไขโดยเร่งด่วน 

ลำดับ ประเด็น กิจกรรม 
แนวทาง / แผนการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

1 1.1 การรบัรู้แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปี
ของหน่วยงาน (I7) 
 

ประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ข้อมลู 
และสร้างความรบัรู้ความ
เข้าใจให้แกบุ่คลากร 

- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี และรายงาน
ความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี ผ่านทาง
ช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดทำ
หนังสือเวียน ใหส้ำนัก 
หน่วยงาน และกลุ่มงาน เพื่อ
แจ้งใหเ้จ้าหน้าที่ในสงักัด
ทราบ  
- นำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของ
หน่วยงานเว็บไซต์ของ
สำนักงาน 
 
 
 
 

1. มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ใหส้ำนัก 
หน่วยงาน และกลุ่มงาน และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสงักัดทราบ  
2. นำแผนการใช้เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงในเว็บไซต์
ของสำนักงาน https://www.wisdomking.or.th/th/page/budget 



ลำดับ ประเด็น กิจกรรม 
แนวทาง / แผนการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

2 2.1 การเปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณโดย
การร้องเรียน (I12) 
2.2 การขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ
ไป ใช้ ในการป ฏิบั ติ งาน 
(I20) 
 

เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ประจำปีโดยการร้องเรียน 
เมื่อพบความผิดปกติในการใช้
จ่ายงบประมาณ 

- ส่งเสริมให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมสี่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ติดตาม
ความก้าวหน้าการเบิกจ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน 
- ติดตั้งกลอ่งรบัเรื่องร้องเรียน
ของบุคลากร 
- จัดทำข้ันตอนในการยืม
ทรัพยส์ินสำหรบัใช้ภายใน
สำนักงานและภายนอก
สำนักงาน 

- นำผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 เสนอที่ประชุม
ผู้บริหารเพือ่ทราบ และแจง้ใหเ้จ้าหน้าที่ในสังกัดเพื่อทราบ เป็นประจำ
ทุกเดือน  
ครั้งท่ี 1/2565 
https://www.wisdomking.or.th/th/news/พกฉ-จัดประชุม
ผู้บริหารสำนักงานฯ-ครั้งที-่1-2565 
ครั้งท่ี 2/2565 
https://www.wisdomking.or.th/th/news/พกฉ-จัดประชุม
ผู้บริหารสำนักงานฯ-ครั้งที-่2-2565 
ครั้งท่ี 9/2564 
https://www.wisdomking.or.th/th/news/ผกฉ-จัดประชุม
ผู้บริหารสำนักงาน-ครั้งที-่9-2564 
ครั้งท่ี 8/2564 
https://www.wisdomking.or.th/th/news/พกฉ-จัดประชุม
ผู้บริหารสำนักงานฯ-ครั้งที-่8-2564 
ครั้งท่ี 7/2564 
https://www.wisdomking.or.th/th/news/พกฉ-จัดประชุม
ผู้บริหารสำนักงานฯ-ครั้งที-่7-2564 
 
- นำผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
เผยแพร่ลงในเว็บไซตส์ำนักงาน 
https://www.wisdomking.or.th/th/page/performance 
 

https://www.wisdomking.or.th/th/news/พกฉ-จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานฯ-ครั้งที่-2-2565
https://www.wisdomking.or.th/th/news/พกฉ-จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานฯ-ครั้งที่-2-2565
https://www.wisdomking.or.th/th/news/ผกฉ-จัดประชุมผู้บริหารสำนักงาน-ครั้งที่-9-2564
https://www.wisdomking.or.th/th/news/ผกฉ-จัดประชุมผู้บริหารสำนักงาน-ครั้งที่-9-2564
https://www.wisdomking.or.th/th/news/พกฉ-จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานฯ-ครั้งที่-8-2564
https://www.wisdomking.or.th/th/news/พกฉ-จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานฯ-ครั้งที่-8-2564
https://www.wisdomking.or.th/th/news/พกฉ-จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานฯ-ครั้งที่-7-2564
https://www.wisdomking.or.th/th/news/พกฉ-จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานฯ-ครั้งที่-7-2564
https://www.wisdomking.or.th/th/page/performance


ลำดับ ประเด็น กิจกรรม 
แนวทาง / แผนการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

- จัดทำ infographic ข้ันตอนการยืมพสัดุ เพื่อเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ
ในการยืมทรัพยส์ินสำหรบัใช้ภายในสำนักงานและภายนอกสำนักงาน 
เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดอ่อนท่ีพัฒนาให้ดีขึ้น 

ลำดับ ประเด็น กิจกรรม แนวทาง / แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

1 1.1 การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดี
ข้ึน (E11)  
1.2 การเปิดโอกาสให้
ผู้รบับริการ ผู้มาติดต่อ หรือผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรบัปรุงพฒันากร
ดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานไดด้ีข้ึน (E14) 

การใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วม 

- เพิ่มช่องทางในการสือ่/ช่องทางการ
เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนางานของ
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 

ในช่วงการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด-19) พกฉ. ได้จัดประชุมติดตามการผล
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตลอดจนวางแผนในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน อาทิ งานมหกรรม นิทรรศการ
หมุนเวียน ตลาดเศรษฐกจิพอเพียง ผ่านระบบออนไลน์ 
Zoom Meeting 

  - ให้บุคคลภายนอกเข้ามามสี่วนร่วม
ในการจัดกจิกรรมต่าง ๆ ของ
สำนักงาน 

จัดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อสร้าง
การมสี่วนร่วมของบุคคลภายนอก ผ่านระบบ 
Application Zoom Cloud Meeting 
มีวัตถุประสงค์เพือ่เผยแพรพ่ระเกียรติคุณ  
พระอจัฉริยภาพ และสืบทอดพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อ
ประสานงานการมสี่วนร่วมของบุคคลภายนอกเพื่อร่วม
กำหนดแผนพฒันาศักยภาพเครือข่ายร่วมกบั พกฉ. 
รวมถึงเป็นการประชุม ระดมความคิดเห็น เพื่อร่วมกัน
ออกแบบนทิรรศการเดือนเมษายน 2565 ภายใต ้
ธีมงาน “พันธุกรรมสร้างชีวิต” 
https://www.wisdomking.or.th/th/news/พกฉ-จัด
ประชุมพฒันาศักยภาพเครือข่าย-ldquo-เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของบุคคลภายนอก-rdquo 



ลำดับ ประเด็น กิจกรรม แนวทาง / แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

   - เพิ่มมาตรการช้ีแจงและตอบ
คำถาม เมื่อมีข้อสงสัยจากประชาชน
เกี่ยวกับการดำเนินงานของ
สำนักงาน ให้ชัดเจนมากที่สุด 

- มอบหมายใหเ้จ้าหน้าทีเ่ป็นผู้รบัผิดชอบในการช้ีแจง
และตอบคำถามจากประชาชนในแต่ละช่องทาง 

2 2.1 การเผยแพร่ข้อมูลที่
สาธารณชนควรทราบอย่าง
ชัดเจน (E7) 
2.2 การปรับปรุงวิธีการและ
ข้ันตอนการดำเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีข้ึน (E12)  
2.3 การปรับปรุงวิธีการและ
ข้ันตอนการดำเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีข้ึน (E12)  
 

ส่งเสริมความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานใหส้ะดวก รวดเร็วข้ึน 

- เพิ่มช่องทางให้มีการจองการเข้าชม
แบบออนไลน ์
- สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้มารับบริการ 
- ดำเนินการปรบัปรุงรูปแบบในการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร กจิกรรมต่าง 
ๆ ให้เข้าถึงได้ง่าย 
 

1. เปิดใหม้ีการจองการเข้าชมแบบออนไลน ์
https://www.wisdomking.or.th/th/page/booking-
museum 
2. ประชาสมัพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ทีท่าง พกฉ. ได้จัดข้ึน  
https://www.wisdomking.or.th/th/news?page=3 
 

 
 
หมายเหตุ  : ในบางกจิกรรมเป็นการดำเนินการภายใน และอยู่ระหว่างดำเนินการ 

https://www.wisdomking.or.th/th/page/booking-museum
https://www.wisdomking.or.th/th/page/booking-museum
https://www.wisdomking.or.th/th/news?page=3

