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คํานํา 
  ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ี
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 
  เพ่ือเปนการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินของสํานักงาน
พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) หรือ พกฉ. ใหบรรลุ
เปาหมายและตัวชี้วัดตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ซ่ึงกําหนดใหไดรอยละ 80 ของหนวยงานท่ีรับการประเมินจะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ภายในป 
พ.ศ. 2565 ดังนั้น พกฉ. จึงไดดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
เพ่ือการยกระดับการดําเนินงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงานในปตอไป 
 
 

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตร 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว  

(องคการมหาชน) 
มกราคม 2564 
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กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนนิงานของหนวยงานของรัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ประกอบดวยตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบดวยเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูล 3 
เครื่องมือโดยสรุป ดังนี้ 

 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) 

ตวัชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี 

รอยละ 30 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) 

ตวัชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน 
รอยละ 30 ตัวชีว้ัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 
แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 
รอยละ 40 ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 

 

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 
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ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี 85.23  
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 76.95  
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ 80.18  
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ 78.68 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจรติ 76.43 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) 

ตัวชีว้ัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน 89.83 
ตัวชีว้ัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 78.01 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 87.60 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 92.78 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 

62.50 

คะแนนเฉล่ีย 80.45 
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1. การวิเคราะหผลการประเมินภาพรวม ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ผลคะแนนการประเมินของ พกฉ. จาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(OIT) จํานวนท้ังสิ้น 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 คะแนนข้ึนไป) ซ่ึงสะทอนคุณภาพการ

ใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
2. ขอบกพรองและแนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ พกฉ.  

แบบวัด IIT  เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี การใช
จายงบประมาณและทรัพยสินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังหลักการมี
สวนรวมของประชาชน จึงควรดําเนินการดังนี้  

1) การปฏิบัติหนาท่ี จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลาและผูรับผิดชอบใน
การใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ  
ณ จุดใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล รวมท้ังกําหนด
มาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซ้ือจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาค
สวน ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสมํ่าเสมอ  

3) การใชอํานาจของผูบริหารดานการบริหารงานบุคคล จัดทํารายละเอียดของตําแหนงงาน 
(job description) และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการเปดรับฟง
ความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใชทรัพยสินของราชการ จัดทําคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ  
สรางระบบการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม - คืน และการลงโทษอยางเครงครัด  

5) การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานเพ่ือประโยชนสูงสุดของ
สวนรวม มีจิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทํามาตรการการ
ปองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการเปดให
ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทํางานของหนวยงานไดโดยงาย
และสะดวก  
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แบบ OIT เปนการเปดเผยขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีเปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะบน
เว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการปองปรามการ
ทุจริตโดยมีมาตรการท่ีเปนรูปธรรม จึงควรดําเนินการดังนี้  

1) การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
ขอมูลดานการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมท้ังขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป และการใหบริการ
ผานระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุก
ชวงเวลา ท้ังนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง  

2) การปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA กอนจะศึกษา
และวิเคราะหผลการประเมินของปท่ีผานมาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

ท่ีสําคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของ
หนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
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มาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ พกฉ. 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

กิจกรรม แผนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การรายงานผลการ
ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1. การปฏิบัติหนาท่ี 
    1.1 การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

ข้ันตอน ระยะเวลาและ
ผูรับผิดชอบในการใหบริการอยาง
ชัดเจน 

ทบทวน ปรับปรุงข้ันตอนการใหบริการผูเขาชม 
และนําเปดเผยในเว็บไซตของสํานักงาน 

ภายในมีนาคม 
2564 

รายงานผลการ
ดําเนินการเปน 

รายเดือน 
 

สํานักสารสนเทศและการสื่อสาร 

    1.2 สรางระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการใหบริการของผู
มาติดตอรับบริการ ณ จุด
ใหบริการไดโดยงาย 

จัดทําแบบสอบถามออนไลนประจําจุดการ
ใหบริการ  

ภายในกุมภาพันธ 
2564 

รายงานผลการ
ดําเนินการเปน 

รายเดือน 
 

1. สํานักสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. สํานักพัฒนากิจการ 

2. การใชจายงบประมาณ 
    2.1 การเปดเผยขอมูลการใชจาย

งบประมาณ แผนการจัดซ้ือจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ  

จัดทําสรุปผลการใชจายงบประมาณรายเดือน 
และการจัดซ้ือจัดจางรายงานผูบริหารทุกเดือน 

ตุลาคม 2563  
– 

กันยายน 2564 

รายงานผลการ
ดําเนินการเปน 

รายเดือน 
 

สํานักอํานวยการ 
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กิจกรรม แผนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ 
การรายงานผลการ

ดําเนนิงาน 
ผูรับผิดชอบ 

3. การใชอํานาจของผูบริหารดาน
การบริหารงานบคุคล 

    3.1 จัดทํารายละเอียดของ
ตําแหนงงาน (job description) 
และเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจนและ
เปดเผย 

1. ปรับปรงุรายละเอียดของตําแหนงงาน (job 
description) ใหสอดคลองกับภารกิจ และ
สถานการณปจจุบัน 

ตุลาคม 2563  
– 

กันยายน 2564 

รายงานผลการ
ดําเนินการเปน 

รายเดือน 
 

สํานักอํานวยการ 

2. จัดทําหลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
    และเผยแพรในเวบ็ไซตสํานักงาน 

    3.2 รับฟงความคิดเห็นของ
ผูเก่ียวของเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรม/อบรมเชิงปฏิบัติการรับฟงความ
คิดเห็นของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน 

ภายในเมษายน 
2564 

รายงานผลการ
ดําเนินการเปน 

รายเดือน 
 

สํานักอํานวยการ 

4. การใชทรัพยสินของทางราชการ 
    4.1 สรางระบบการกํากับดูแล

และติดตามตรวจสอบการยืม - 
คืน และการลงโทษ 

จัดทําคูมือการยืม – คืน พัสดุ ตุลาคม 2563  
– 

กันยายน 2564 

รายงานผลการ
ดําเนินการเปน 

รายเดือน 
 

สํานักอํานวยการ 

5. การแกไขปญหาการทุจรติ 
    5.1 เสริมสรางวัฒนธรรมการ

ทํางานเพ่ือประโยชนสูงสุดของ
สวนรวม มีจิตสาธารณะและ
พรอม 

1. จัดกิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรให
เจาหนาท่ีมีทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

ภายในมีนาคม 2564 รายงานผลการ
ดําเนินการเปน 

รายเดือน 
 

สํานักอํานวยการ 

2. จัดทําตูแสดงความคิดเห็น หรือสงขอ
รองเรียนผานทางเว็บไซต 
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กิจกรรม แผนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ 
การรายงานผลการ

ดําเนนิงาน 
ผูรับผิดชอบ 

ใหบริการประชาชนอยางเต็ม
กําลังความสามารถ รวมท้ังเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น 

    

6. การเปดเผยขอมูล 
    6.1 ชองทางการปฏิสัมพันธกับ

ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป 
และการใหบริการผานระบบ e-
service 

1. จัดทํา live chat บนเว็บไซตสํานักงาน ภายในมีนาคม 2564  
รายงานผลการ
ดําเนินการเปน 

รายเดือน 
 

1. สํานักสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. สํานักพัฒนากิจการ 

2. จัดทําการลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมแบบ
ออนไลน 

3. การสั่งซ้ือสินคาแบบออนไลน 

7. การปองกันการทุจริต 
    7.1 เตรียมความพรอมเขารับ

การประเมิน ITA 

1. วิเคราะหผลการประเมิน ป 2563 เพ่ือ
กําหนดแนวทางการปรับและพัฒนา
ยกระดับการประเมินฯ ในป 2565 

ภายในมีนาคม 2564 รายงานผลการ
ดําเนินการเปน 

รายเดือน 
 

สํานักอํานวยการ 

 2. สรางความรูและความเขาใจถึงความสําคัญ
ของการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ 
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กิจกรรม แผนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ 
การรายงานผลการ

ดําเนนิงาน 
ผูรับผิดชอบ 

 3. พัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของ
บุคลากรผูดูแลเว็บไซต 

    3.1 สงเจาหนาท่ีดานสารสนเทศเขารวมการ
ฝกอบรมท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 

    3.2 สงเจาหนาท่ีสารสนเทศเขารวมรับฟง
การชี้แจงหลักเกณฑในการเปดเผยขอมูลสู
สาธารณะ 

ตุลาคม 2563  
– 

กันยายน 2564 

รายงานผลการ
ดําเนินการเปน 

รายเดือน 
 

สํานักอํานวยการ 
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	2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ
	3) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม - คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด
	5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดใ...
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	แบบ OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้
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