
 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในการประเมินคุณธรรม     

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  



 

สรุปการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการด า เนินงานของหน่ วยงานภาครั ฐ             
ประจ าปีงบประมาณ 2563 จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)     ประจ าปี 2563” ท่ีก าหนดให้หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้อง   
มีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รวมจ านวนท้ังสิ้น 10 ตัวชี้วัด ไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย              
(85 คะแนนขึ้นไป) คะแนนท่ีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้อยู่ในระดับคะแนนท่ี 45.69 คะแนน 

  สาเหตุหลักในการได้ผลคะแนนตัวชี้ ท่ีไม่ผ่านแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
เนื่องจากผู้ประเมินไม่สามารถเปิด URL ข้อมูลท่ีแนบได้ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว
ในการตรวจสอบข้อมูลการประเมิน เป็นช่วงท่ี องค์การฯ มีการเปลี่ยนย้ายข้อมูลระบบเครือข่ายพื้นท่ีจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ซึ่งอยู่ใน
กระบวนการโอนย้ายข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไป บริษัท cat ท าให้ข้อมูลบางข้อมูลไม่
สามารถเปิดดูได้ และผู้ประเมินไม่ได้แจ้งข้อขัดข้องหรือสอบถามจาก องค์การฯ ประกอบกับการรายงานใน
หัวข้อ Social Network (facebook ) ก็ไม่สามารถเปิดดูได้ ซึ่ง facebook เป็นเว็ปไซต์สาธารณะ องค์การฯ 
จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินท่ีดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้  

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT ) 

  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี การใช้จ่ ายงบประมาณ
และทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงควรด าเนินการดังนี้  

  1) การปฏิบัติหน้าท่ี จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบใน
การให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ     
จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมท้ังก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

  2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาค
ส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  



  3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน                   
(job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมท้ังการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

   4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ          
สร้างระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

  5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพื่อประโยชน์สูงสุด          
ของส่วนรวมมีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการ
ป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมท้ังการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่าย
และสะดวก  

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) 

  เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด าเนินการดังนี้  

  1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้าน
ต่างๆ อย่างท่ัวถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ  

  2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง  

  3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  

  เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมี
มาตรการท่ีเป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้ 



   1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมท้ังข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป 
และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งท่ีสามารถเข้าถึงและสืบค้น
ข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ท้ังนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  

   2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะ
ศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีท่ีผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท า
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม      

ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ข้อ ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดย
เปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ในระบบ Loca (ระบบที่อยู่ในที่ตั้ง) เป็นระบบ  cloud เพ่ือให้
สามารถใช้งานในเว๊บไซต์ได้ตลอดเวลา และเสริมสร้างความช านาญแก่บุคลากร
ผู้ดูแลระบบฯ (IT Training) ให้สามารถต่อยอดความรู้และแก้ปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงท ี

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) เป็นวาระที่ผู้บริหารต้องน าเข้าสู่การพิจารณาของอนุกรรมการก ากับ
ดูแลการบริหารหรืออนุกรรมการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานล่วงหน้าถึงแผน
ด าเนินการ ความคืบหน้า ปัญหาที่พบระหว่างด าเนินการพร้อมแนวทางในการแก้ไข      
ผลการตรวจประเมินอย่างเป็นทางการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ.     
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ส่วนคณะ
กรรมการฯ 

3 ตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่เตรียมความพร้อมและด าเนินการกับการตรวจ ITA  
รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ล่าสุดเพ่ือก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา และจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามาตรการภายในและให้มีการ
ก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ส่วนคณะ
กรรมการฯ 
/งานกฎหมาย 
 

4 สร้างกระบวนการในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการท างาน
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะ และพร้อมให้บริการประชาชน
อย่างเต็มก าลังความสามารถโดยจัดท ามาตรการ การป้องกันและมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิด       
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการ
ท างานของ อ.ส.พ. ได้โดยง่ายและสะดวกรวดเร็ว และควรมีการปรับปรุงงาน
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้มีช่องทางการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปให้แพร่หลายมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีบริการ     e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึง
และสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ายในทุกช่วงเวลา 
 

ส่วนทรัพยากร
มนุษย์ 



ข้อ ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5 ส่งเสริมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ส่วนคณะ
กรรมการฯ 

6 จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้ โดยจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมให้เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากรของ อ.ส.พ. ทุกระดับชั้นให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge) การท าแผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Planning) การบริหารความเสี่ยงสารสนเทศ             
(IT Risk Management) การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (IT Workshop)      
การตระหนักรู้ถึงภัยด้านไซเบอร์ (Cyber security awareness) การออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์และการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล (UX/UI) และมีการปฏิสัมพันธ์และเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยผู้ที่ท างานด้านอื่นๆเช่นงานบริหาร งานบัญชี งานกฎหมาย 
งานธุรการ ควรได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อ IT for Non-IT  

ส่วนทรัพยากร
มนุษย์/ส่วน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาระยะยาว 

 1. ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) เป็นวาระที่
ผู้บริหารต้องน าเข้าสู่การพิจารณาของอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหารหรืออนุกรรมการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรายงาน
ล่วงหน้าถึงแผนด าเนินการ ความคืบหน้า ปัญหาที่พบระหว่างกาลพร้อมแนวทางในการแก้ไข ผลการตรวจประเมินอย่างเป็น
ทางการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

 2. ผู้บริหารต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะการประเมินที่
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ต้องตรวจสอบเอกสารและข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนส่งออกสู่หน่วยงานภายนอกเพ่ือไม่ให้
เกิดปัญหาขึ้น อาจมีการตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่เตรียมความพร้อมและด าเนินการกับการตรวจ ITA  รวมทั้งศึกษา     
และวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ล่าสุดเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา และจัดท าแนวทางการปฏิบัติตา ม
มาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 3. สร้างกระบวนการในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ และพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถโดยจัดท ามาตรการ การป้องกันและมี
ระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของ อ.ส.พ. ได้โดยง่ายและสะดวก 

 4. ปรับปรุงงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้มีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปให้แพร่หลายมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้มีบริการ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือ
ต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ายในทุกช่วงเวลา และเน้นการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 



 
 5. ปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยผู้บริหารควรมีความสามารถในการมองเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ล่วงหน้า ( Foresee Problem ) ด้วย 

 6. จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติและจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้เพียงพอ
ต่อการพัฒนาบุคลากรของ อ.ส.พ. ทุกระดับชั้นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Knowledge)      
การท าแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Planning) การบริหารความเสี่ยงสารสนเทศ (IT Risk Management) 
การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ( IT Workshop) การตระหนักรู้ถึงภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity awareness)         
การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล (UX/UI)     
และมีการปฏิสัมพันธ์และเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยผู้ที่ท างานด้านอ่ืนๆเช่นงานบริหาร งานบัญชี 
งานกฎหมาย งานธุรการ ควรได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อ IT for Non-IT ด้วย การด าเนินการเหล่านี้จะเป็นรากฐานที่ส าคัญ
ของการก้าวสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) ในอนาคตอีกด้วย 

 7. จัดให้มีการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ให้ทันสมัย ไม่ล้าหลังเทคโนโลยี และเสริมสร้างความช านาญแก่บุคลากรผู้ดูแลระบบฯ ( IT Training) ให้สามารถต่อ
ยอดความรู้และพลิกแพลงแก้สถานการณ์เม่ือเกิดปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


