ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ประจำปี 2564

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
****************
ผลประเมินภาพรวม

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมิน เพื่อนำไปสู่ก ารพัฒ นาในจุด ที่ยังคงเป็ นปัญหา โดยหากมีการ
วางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลัก
คุณ ธรรมและความโปร่งใสได้อย่า งมีสั มฤทธิผ ล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่ น ศรัท ธา สร้า งความ
ไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดี
ยิ่งขึ้น ได้แก่
1. เพิ่มมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก
ปฏิบั ติ กำกับ ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริก ารแก่
ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่
ผู้อ่ืนว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กำหนดมากน้อยเพียงใด ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียม
กัน มากน้อยเพียงใด ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดี
ขึ้น เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น ส่งเสริมการทำงานที่คำนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
2. เพิ่ ม มาตรการกำกั บ ติ ด ตามการทำงานของเจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานในการทำงานอย่ า ง
ตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
3. ส่ งเสริม การประชาสั ม พั น ธ์ และให้ ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจำปี ข อง
หน่ วยงานของท่ านมากขึ้นและเพิ่ม มาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่ อมีข้อกั งวลสงสั ย จากประชาชน
เกี่ยวกับ การดำเนิ นงานให้ชั ด เจนมากขึ้น ส่ งเสริมให้หน่ว ยงานของท่านเปิ ด โอกาสให้ มีส่ว นร่ วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน เพิ่มกลไกกำกับให้หน่วยงาน
ของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4. เพิ่มกลไกกำกับหน่วยงานของท่าน โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
5. พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน การให้ความสำคัญกับ
งานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรใน
หน่วยงานของท่านมากขึ้น
6. ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม

7. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง
8. พั ฒ นากระบวนการการคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม การศึ ก ษาดู ง าน หรื อ การให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม
9. เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านใน
การใช้ท รัพย์สินของราชการที่ถูก ต้อง เพิ่มการกำกั บติดตาม ถ้ามีการขอยืม ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
10. แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง
11. สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการ
การทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน
12. ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
13. เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการ
ทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต
14. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่หลากหลาย
มากขึ้น
ประเด็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขจากการประเมินปี พ.ศ. 2564
ข้อมูลพื้นฐาน
ผลประเมิน
ผลการตรวจ
O-1 โครงสร้าง
100%
ข้อมูลครบถ้วน
O-2 ข้อมูลผู้บริหาร
100%
ข้อมูลครบถ้วน
O-3 อำนาจหน้าที่
100%
ข้อมูลครบถ้วน
O-4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
100%
ข้อมูลครบถ้วน
แผนพัฒนาหน่วยงาน
O-5 ข้อมูลการติดต่อ
100%
ข้อมูลครบถ้วน
O-6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
100%
ข้อมูลครบถ้วน
O-7 ข่าวประชาสัมพันธ์

100%

ข้อมูลครบถ้วน

ข้อเสนอเเนะผู้ตรวจ
-

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลประเมิน

ผลการตรวจ

ข้อเสนอเเนะผู้ตรวจ

O-8 Q&A

100%

ข้อมูลครบถ้วน

-

O-9 Social Network

100%

ข้อมูลครบถ้วน

-

O-10 แผนดำเนินงาน
ประจำปี

50%

O-11 รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำปี รอบ 6 เดือน

50%

มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ มีข้อมูลถูกต้อง แต่ไฟล์ดังกล่าวไม่ได้
ครบ
ตั้งไว้บนฐานข้อมูลของเว็บไซต์ ไม่ตรง
ตามเกณฑ์
มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ มีข้อมูลถูกต้อง แต่ไฟล์ดังกล่าวไม่ได้
ครบ
ตั้งไว้บนฐานข้อมูลของเว็บไซต์ ไม่ตรง
ตามเกณฑ์

O-12 รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี

50%

O-13 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

50%

O-14 คู่มือมาตรฐานการ
ให้บริการ

100%

O-15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ

50%

O-16 รายงานผลการสำรวจ 50%
ความพึงพอใจการให้บริการ

มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ มีข้อมูลถูกต้อง แต่ไฟล์ดังกล่าวไม่ได้
ครบ
ตั้งไว้บนฐานข้อมูลของเว็บไซต์ ไม่ตรง
ตามเกณฑ์
มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ มีข้อมูลถูกต้อง แต่ไฟล์ดังกล่าวไม่ได้
ครบ
ตั้งไว้บนฐานข้อมูลของเว็บไซต์ ไม่ตรง
ตามเกณฑ์
ข้อมูลครบถ้วน
-

มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ มีข้อมูลถูกต้อง แต่ไฟล์ดังกล่าวไม่ได้
ครบ
ตั้งไว้บนฐานข้อมูลของเว็บไซต์ ไม่ตรง
ตามเกณฑ์ และควรระบุช่วงระยะเวลา
ในการเก็บข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน
มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ มีข้อมูลถูกต้อง แต่ไฟล์ดังกล่าวไม่ได้
ครบ
ตั้งไว้บนฐานข้อมูลของเว็บไซต์ ไม่ตรง
ตามเกณฑ์

ข้อมูลพื้นฐาน
O-17 E-Service

ผลประเมิน
0%

ผลการตรวจ
ไม่มีข้อมูล

O-18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

100%

ข้อมูลครบถ้วน

ข้อเสนอเเนะผู้ตรวจ
: ไม่ได้แสดงข้อมูลส่วนนี้ บน
ฐานข้อมูลเว็บของส่วนงาน
-

O-19 รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือน

100%

ข้อมูลครบถ้วน

-

O-20 รายงานผลการใช้จ่าย 100%
งบประมาณ ประจำปี

ข้อมูลครบถ้วน

-

O-21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ

100%

ข้อมูลครบถ้วน

-

O-22 ประกาศต่าง ๆ
เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ

50%

O-23 สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน

50%

มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ หน่วยงานไม่ได้แยกประเภทของข้อมูล
ครบ
ในหน้าเว็บไซต์หลักทำให้การเข้าถึง
ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลเข้าถึงยาก
หน่วยงานควรแสดงประกาศต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุ ยกตัวอย่างเช่น ประกาศ
เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ หน่วยงานควรจำแนกข้อมูลเป็นราย
ครบ
เดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนใดให้ระบุ “ไม่มีการจัดซื้อจัด
จ้าง”) เป็นข้อมูลระยะเวลาอย่างน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลประเมิน

O-24 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี

50%

O-25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

50%

O-26 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

0%

ผลการตรวจ

ข้อเสนอเเนะผู้ตรวจ
6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564 ควรมี
ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจ้าง
ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีตกลง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อจ้าง เป็นต้น
มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ หน่วยงานควรแสดงรายงานผลการ
ครบ
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุใน
ภาพรวมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562เดือนกันยายน 2563) และขาด
รายละเอียดข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ ควรจัดให้มีข้อมูลตามเกณฑ์เป็นบริบท
ครบ
ของหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล

O-27 หลักเกณฑ์การบริหาร 50%
และพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดข้อมูลไม่ตรงตามเกณฑ์ที่
กำหนด ควรแสดงผลการดำเนินการ
ตามแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนด
มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามสัดส่วนเกณฑ์
ครบ
หัวข้อที่กำหนด

O-28 รายงานผลการบริหาร 50%

มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ ข้อมูลที่แนบเป็นไปตามองค์ประกอบ

ข้อมูลพื้นฐาน
และพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
ประจำปี

ผลประเมิน

O-30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

100%

ข้อเสนอเเนะผู้ตรวจ
ด้านข้อมูล แต่ไม่ควรแสดงข้อมูลที่
ปรากฏในรูปของ Google Drive หรือ
อื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ ควรจัดให้มีข้อมูลตามเกณฑ์เป็นบริบท
ครบ
ของหน่วยงาน เพื่อแสดงกระบวนการ
ภายในหน่วยงานแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่าง
ชัดเจน และไม่ควรแสดงข้อมูลที่
ปรากฏในรูปของ Google Drive หรือ
อื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
ข้อมูลครบถ้วน
-

O-31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

50%

ข้อมูลครบถ้วน

O-32 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น

100%

ข้อมูลครบถ้วน

ข้อมูลที่แนบเป็นไปตามองค์ประกอบ
ด้านข้อมูล แต่ไม่ควรแสดงข้อมูลที่
ปรากฏในรูปของ Google Drive หรือ
อื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
-

O-33 การเปิดโอกาสให้เกิด 100%
การมีส่วนร่วม

ข้อมูลครบถ้วน

-

O-34 เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร

100%

ข้อมูลครบถ้วน

-

O-35 การมีส่วนร่วมของ

0%

ไม่มีข้อมูล

ไม่แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่

O-29 แนวปฏิบัติการจัดการ 50%
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ผลการตรวจ
ครบ

ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้บริหาร

O-36 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต ประจำปี

ผลประเมิน

ผลการตรวจ

ข้อเสนอเเนะผู้ตรวจ
แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบัน ของหน่วยงาน

100%

ข้อมูลครบถ้วน

-

O-37 การดำเนินการเพื่อ
100%
จัดการ ความเสี่ยงการทุจริต

ข้อมูลครบถ้วน

-

O-38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร

100%

ข้อมูลครบถ้วน

-

O-39 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต

50%

O-40 รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต รอบ 6
เดือน

50%

มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ หน่วยงานไม่ระบุข้อมูล รายละเอียด
ครบ
ของโครงการ/กิจกรรม/แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้
ครบถ้วน ชัดเจน ตามมาตรการที่
กำหนดไว้
มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ หน่วยงานไม่ได้แสดงรายละเอียด
ครบ
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต พ.ศ. 2564

O-41 รายงานผลการ
50%
ดำเนินการป้องกัน การทุจริต
ประจำปี
O-42 มาตรการส่งเสริม

100%

มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ หน่วยงานไม่ได้แสดงรายละเอียด
ครบ
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต พ.ศ. 2563
ข้อมูลครบถ้วน
-

ข้อมูลพื้นฐาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงาน
O-43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
หน่วยงาน

ผลประเมิน

100%

คะแนนภาพรวมหน่วยงาน : 78.92 คะแนน

ผลการตรวจ

ข้อมูลครบถ้วน

ข้อเสนอเเนะผู้ตรวจ

-

