


 

รายงานผลการประชุมคณะท างานคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนนิการ 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ครั้งท่ี 1/2563 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

 
เรื่องท่ี 1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

สถาบันวิจัย และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
 สืบเนื่องจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ 
การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันได้คะแนน 71.26 ซึ่งลดลงจากเดิมเป็น
จ านวนมาก ผู้อ านวยการสถาบันจึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของ สวพส. ตามค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ที่ 333/2561 ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2561 มีองค์ประกอบแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ คณะท างานฝ่ายอ านวยการ และคณะท างานฝ่าย
ปฏิบัติการ เพ่ือด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประเมิน ITA ของสถาบัน และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านคุณธรรมฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและการบูรณาการจากทุกฝ่ายในการสร้างการรับรู้ภายในสถาบัน จึงได้ปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะท างาน โดยมีตัวแทนจากส านักวิจัย ส านักพัฒนา งานประชาสัมพันธ์ของสถาบันและอุทยานหลวงราช
พฤกษ์ งานพัสดุ และงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นคณะท างาน ตามค าสั่งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ที่ 314/2562 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งคณะท างานด้าน
คุณธรรมฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพ่ือด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมของสถาบัน 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด 
 3. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รวมถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 4. รายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินงานของคณะท างานให้ผู้บริหารของสถาบันทราบ 
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

เรื่องที่ 2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ        
การประเมิน ITA และผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ           
การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือในการยกระดับธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของหน่วยงาน ตามแนวทางแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 เรื่องการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะแรก 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการ
ประเมิน ITA 85 คะแนนขึ้นไป (ผ่านเกณฑ์) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งเข้าร่วมการประเมิน ITA หัวหน้าหน่วยงานต้องให้ความส าคัญ           
และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด     
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รวมถึงให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลน าผลการประเมิน ITA ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่อยู่ในสังกัด  
 ความเชื่อมโยงของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทต่างๆ  
 1. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3. แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 5. ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 6. แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563 – 2570) กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและ
บริหารองคก์ร 
 เรื่องท่ี 2.1 หลักเกณฑ์การประเมิน ITA 

 ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด มีความเท่าเทียมกัน และมีความมุ่งมั่นและ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ รวมถึงประเมินการรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียกรับสิบบนของบุคลากรใน
หน่วยงานด้วยกัน  
 2) การใช้งบประมาณ เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณตั้งแต่การจัดท าแผน การใช้จ่ายงบประมาณและพฤติกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในเรื่องต่างๆ 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ ตลอดจนการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ  
 3) การใช้อ านาจ เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาในการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการคัดเลือกบุคลากรให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ การใช้อ านาจในการสั่งการให้ท าเรื่องต่างๆ รวมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลภายใน
หน่วยงาน 
 4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
เกี่ยวกับพฤติกรรมการน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ การยืมการคืนทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยหน่วยงาน
ต้องมีแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง รวมถึงการก ากับดูแลและตรวจสอบ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานกับการให้
ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต นโยบายและแผนงานด้านการป้องกันการทุจริต 
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต การจัดการข้อร้องเรียน กระบวนการเฝ้าระวังและการตรวจสอบการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ เกี่ยวกับพฤติกรรมและ
คุณธรรมในการท างานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด และมีความเท่า
เทียมกันหรือไม่ รวมถึงประเมินการรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานและเรื่องที่สาธารณชนควรทราบ การจัดช่องทางเพ่ือ
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แสดงความคิดเห็นหรือค าติชม และการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ รวมถึงประสิทธิภาพการสื่อสารหรือโต้ตอบของ
หน่วยงาน 
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ เกี่ยวกับการปรับปรุง
พัฒนากระบวนการท างานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล เป็นการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหาร
เงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 10) การป้องกันการทุจริต เป็นการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลขนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือ
เปิดเผยการด าเนินงานต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 2 ประเด็น คือ การด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    

 เครื่องมือการประเมิน ITA ประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 

เครื่องมือ 
การประเมิน 

แบบวัดการรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

แบบวัดการรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

(EIT) 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

วัตถุประสงค์การ
ประเมิน 

การรับรู ้                                  การรับรู ้                        การเขา้ถึงข้อมูล 

ผู้ท าแบบประเมิน 

บุคลากรของหน่วยงาน ตั้งแต่
ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ 
ข้าราชการหรือพนักงาน ไป

จนถึงลูกจ้างที่ท างานให้
หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี (ไม่รวมจ้างเหมา

บริการ) 

บุคคลภายนอก  ได้แก่ บุคคล 
นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ
หน่วยงานของรัฐ ท่ีเคยมารับ

บริการหรือมาตดิต่อตามภารกิจ
ของหน่วยงาน ภายใน

ปีงบประมาณ 

เว็บไซตห์ลักของหน่วยงานท่ีใช้
ในการสื่อสารต่อสาธารณะ 

 
   

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

ร้อยละ 10 ของจ านวนบุคลากร
ของหน่วยงานท่ีมีอายุงาน 1 ปี

ขึ้นไป แต่ต้องไม่น้อยกว่า  
30 ราย 

ร้อยละ 10 ของจ านวนผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก แตต่้องไม่

น้อยกว่า 30 ราย 

ทุกหน่วยงาน  
หน่วยงานละ 1 เว็บไซต ์

 
   

ประเด็น 
การประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 1 -5 ตัวชี้วัดที่ 6 -8 ตัวชี้วัดที่ 9 -10 

 
   

สัดส่วน 
คะแนน 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
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 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  การเก็บข้อมูลของแต่ละเครื่องมือจะด าเนินการผ่านระบบ ITAS  (https://itas.nacc.go.th/)      
ซึ่งเป็นระบบกลางในการเก็บรวมรวมข้อมูลที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลและประมวลผลข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
 

การเก็บแบบส ารวจ IIT การเก็บแบบส ารวจ EIT การเก็บแบบส ารวจ OIT 
1. น าเข้าข้อมูลบุคลากรของหน่วยงาน 
โดยระบุจ านวนบุคลากรลงในระบบ 
ITAS แล้วส่งให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
การประเมินท าการตรวจสอบและ
อนุมัติข้อมูล 
 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ท าแบบส ารวจในรูปแบบ URLหรือ QR 
Code เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน
เข้ามาตอบแบบส ารวจด้วยตนเองใน
ระบบ ITAS  
 
3. หน่วยงานมีหน้าที่ก ากับติดตามและ
ส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานเข้ามา
ตอบแบบส ารวจภายในระยะเวลาที่
ก าหนดและมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวน
ขั้นต่ า 
 

1. น าเข้าข้อมูลโดยระบุจ านวนและ
กรอกรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด แล้วน าเข้าในระบบ ITAS แล้ว
ส่งให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมิน
ท าการตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ท าได้ 2 
ช่องทาง 
    2.1 ส านักงาน ป.ป.ช. จัดให้มีผู้รับ
จ้างประเมินเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
รายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่
หน่วยงานจัดส่งในระบบ ITAS โดยผู้รับ
จ้างประเมินจะเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้
ครบตามจ านวนขั้นต่ าที่ก าหนด แล้ว
น าเข้าข้อมูลลงในระบบ ITAS เพื่อ
ประเมินผล 
    2.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การท าแบบส ารวจในรูปแบบ URL หรือ 
QR Code เพื่อให้บุคคลภายนอกที่มา
รับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน
นอกเหนือจากรายชื่อที่หน่วยงานน าเข้า
ในระบบ เข้ามาตอบแบบส ารวจด้วย
ตนเอง  

1. หน่วยงานตอบแบบส ารวจแต่ละข้อ
ค าถามในระบบ ITAS โดยระบุ URL ที่
เช่ือมโยงข้อมูลไปสู่แหล่งข้อมูลในหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งระบุ
ค าอธิบายประกอบเพิ่มเติม แล้วส่งให้
ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินท า
การตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล 
 
2. ผู้รับจ้างประเมินจะท าการตรวจสอบ
ข้อมูลจากค าตอบและ URL ของ
หน่วยงาน และพิจารณาให้คะแนนตาม
ค ว า ม ค ร บ ถ้ ว น ข อ ง ข้ อ มู ล ต า ม
องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

  
การด าเนินงานของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ระยะเวลา การด าเนินงาน 

เดือนเมษายน 

1. ก าหนดผูดู้แลระบบ และผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมิน  และเปดิเข้าใช้งาusername และ 
password ระบบ ITAS  

2. น าเข้าข้อมูล IIT และ EIT ดังนี้ 
     - จ านวนเจ้าหน้าท่ี 199 คน (จ านวนข้ันต่ าคือ 30 คน) 
     - จ านวนผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายนอก 462 คน (จ านวนข้ันต่ าคือ 50 คน)  
     - ส านักวิจัย 50 คน (นักวิจัยและเกษตรกร) 
     - ส านักพัฒนา 274 คน (อบต. และเกษตรกร) 
     - อุทยานฯ 108 คน (หน่วยงานภาคี หน่วยงานท่ีมาศึกษาดูงาน งานจัดซื้อจัดจ้าง) 
     - พัสดุ ส านักอ านวยการ 30 คน 
 

https://itas.nacc.go.th/
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ระยะเวลา การด าเนินงาน 

เดือนพฤษภาคม 

เผยแพร่ช่องทางการท าแบบ IIT และ EIT โดยแจ้งเวยีนและติดประกาศ และตดิตามสถานะการท า
แบบสอบถาม โดยมผีู้ท าแบบประเมิน IIT และ EIT ครบตามจ านวนขั้นต่ าที่ก าหนด ดังนี ้
- เจ้าหน้าท่ีตอบแบบประเมิน  IIT จ านวน 48 ราย  
- ผู้ส่วนส่วนไดส้่วนเสยีภายนอกตอบแบบประเมิน EIT จ านวน 50 ราย  

เดือนมิถุนายน ท าแบบ OIT  

เดือนสิงหาคม – 
กันยายน 

ผู้รับจ้างประเมินเก็บข้อมลู EIT และตรวจแบบ OIT 
(ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้รับจ้างประเมินที่รับผดิชอบการประเมินขององค์การมหาชน 
คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  

เดือนตุลาคม ประกาศผลการประเมิน 
 
 เรื่องท่ี 2.2 ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการวิเคราะห์ผล 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 
17 ตุลาคม 2562 และสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ได้คะแนน 89.14 คะแนน      
(ผ่านเกณฑ์) เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้คะแนน 71.29 คะแนน ซึ่งคิดเป็นอันดับที่ 400 
ของประเทศ (จาก 8,058 หน่วยงานทั้งประเทศ) อันดับที่ 18 ของกลุ่มองค์การมหาชน (จาก 39 หน่วยงาน) 
และอันดับที่ 7 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จาก 23 หน่วยงานระดับกรม)  เมื่อพิจารณาคะแนนโดย
จ าแนกรายตัวชี้วัดแล้ว พบว่า  

1. ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 เรื่องการ
ป้องกันการทุจริต ได้ 100 คะแนน จากวัดแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

2. ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ าที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 8 เรื่องการปรับปรุงการท างาน ได้ 74.92 คะแนน     
จากการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (EIT) 
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ผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินของสถาบันในภาพรวม ดังนี้ 
 

IIT EIT OIT 

คะแนนอยู่ในระดับดีมาก  
(Very Good) 

คะแนนอยู่ในระดับดี  
(Good) 

คะแนนอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
(Excellence) 

1.บุคลากรส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นใน
การด าเนินงานที่โปร่งใส และการมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

2. หน่วยงานค่อนข้างให้ความส าคัญ
กับการด าเนินงานท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์
สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล 

3. บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่
ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ซึ่งถือ
เป็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนใน
อนาคต  

4. หน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณเพื่อประโยชน์ของ
พวกพ้องน้อยมาก โดยกระบวนการ
จัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่บิด เบือนไปจาก
วัตถุประสงค์ 

5. ผู้บริหารในองค์การเป็นแบบอย่างที่
ดีในการใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม ซึ่งท า
ให้บุคลากรส่วนใหญ่เช่ือมั่นว่าจะเป็น
ปัจจัยส าคัญท าให้หน่วยงานลดความ
เสี่ยง ในการทุจริต รวมถึงสามารถสร้าง
กลไกการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต
ที่มีประสิทธิภาพ 

1. ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความ
เช่ือมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
โ ด ย มี ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เ จ น แ ก่
ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา 

2. ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่
เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่
พบว่ามีการเรียกรับสินบน ท้ังที่เป็นเงิน 
ทรัพยส์ิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจ
ค านวณเป็นเงินได้  

3. สิ่งเป็นประเด็นควรพัฒนาส าหรับ
หน่วยงาน โดยควรด าเนินการอย่าง
เข้มข้นมากขึ้น ได้แก ่
     3.1 ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน 
    3 . 2 ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข อ ง
หน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และ
มีช่องทางหลากหลาย 
    3.3 ควรพัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วน
ได้ ส่ วน เสี ย เ ข้ า ไปมี ส่ วนร่ วม เพื่ อ
ปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้
เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 

มีการวางระบบที่มีความเป็น
เลิศเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
อย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล
ในประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดงถึง
ความพยายามของหน่วยงานที่จะ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลด
น้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  ท าให้
โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานสามารถ
เป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงานใน
ด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่นๆ 
ได้ 
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การวิเคราะห์ผลการประเมิน  
1. การวิเคราะห์การประเมินการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถาบันตาม

ประเด็นตัวชี้วัดที่ 1 – 5 เมื่อพิจารณาแต่ละข้อค าถามที่ได้คะแนนต่ าแล้ว สามารถก าหนดประเด็นที่เป็น
จุดอ่อนซ่ึงต้องได้รับการแก้ไขและปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 1.1 การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
 1.2 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 
 1.3 ความสะดวกของขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 1.4 พฤติกรรมการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
 1.5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
 1.6 การก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
 1.7 การร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรณีพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ความเชื่อมั่นในการ

ด าเนินงานหรือการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างตรงไปตรงมา ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน 
 นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ท าแบบส ารวจ IIT ได้มีข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของสถาบัน ดังนี้ 
 1) สร้างการรับรู้และตื่นตัวต่อเรื่องธรรมาภิบาลอยู่เสมอ เพ่ือสร้างนิสัยคนท างานให้เป็น active 

citizens 
 2) ควรเพ่ิมระบบสารสนเทศในการตรวจสอบมากขึ้น เช่น ตรวจสอบจากระบบ GPS ในการ

เดินทาง 
 3) การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ควรด าเนินการอย่างเท่าเทียมกัน และมีการ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกให้มากข้ึน 
 4) ให้ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และบูรณาการความร่วมมือกับ

หน่วยงานอื่นให้มากข้ึน 
 5) ปรับค่าตอบแทนหรือผลตอบแทนให้เจ้าหน้าที่แต่ละระดับอย่างเหมาะสมเข้ากับสภาวการณ์

ปัจจุบัน 
 6) ผู้บริหารต้องท าตัวให้เป็นแบบอย่าง ในเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบ และตามหลักธรรมาภิบาล 
 7) ปรับปรุงขั้นตอนการขออนุมัติให้กระชับมากขึ้น และให้ความรู้เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ 

วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 8) เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กรให้มากข้ึน 
 9) ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่มีการปรับปรุงแก้ไขมากขึ้น 
2. การวิเคราะห์การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสถาบันตามประเด็นตัวชี้วัดที่ 

6 – 8 เมื่อพิจารณาแต่ละข้อค าถามท่ีได้คะแนนต่ าแล้ว สามารถก าหนดประเด็นที่เป็นจุดอ่อนซึ่งต้องได้รับการ
แก้ไขและปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 2.1 การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอน และมี
ความเท่าเทียมกัน 

 2.2 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างตรงไปตรงมา        
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

 2.3 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานมีความไม่ซับซ้อน เข้าถึงง่าย และมีช่องทางที่หลากหลาย  
 2.4 การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรทราบอย่างชัดเจน 
 2.5 การชี้แจงและตอบค าถามเม่ือมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
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 2.6 การปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน และคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ดีขึ้น 
 2.7 การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน 
 2.7 การปรับปรุงการด าเนินงานหรือการให้บริการให้มีความโปร่งใส 
 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานและการเตรียมการประเมินส าหรับปีต่อไป 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินและการก าหนดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน สามารถวิเคราะห์และก าหนด

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. การสื่อสาร สร้างความตระหนัก และการมอบนโยบายด้านการทุจริตโดยผู้บริหารแก่เจ้าหน้าที่

สถาบัน การรับรู้เกี่ยวกับแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้
เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 

2. พัฒนาระบบการแจ้งร้องเรียนการทุจริต (การแจ้งและการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต) 
3. การจัดท าแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินของหน่วยงาน ตั้งแต่การเก็บรักษา การใช้ การยืม

การคืน การแจ้งช ารุด ซึ่งต้องมีขั้นตอนชัดเจนไม่ยุ่งยากซับซ้อน จริยธรรมในการใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงาน ส าหรับเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก รวมถึงมาตรการควบคุมดูแล ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สิน 

4. การคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
  - คัดเลือกผู้มีส่วนได้เสียที่ท างานร่วมกับสถาบันอย่างใกล้ชิด และมีความสัมพันธ์อันดีกับสถาบัน 

(หน่วยงาน เกษตรกร ร้านค้า มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา) 
   - ลงพื้นที่/ตลาดนัดเกษตรกร เพ่ือท าการประเมินส่วนหนึ่งโดยคณะท างาน  
5. การสื่อสาร สร้างการรับรู้การด าเนินงานของสถาบันต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ Line ,Facebook และอ่ืนๆ  
6. จัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อซักถาม ข้อแนะน า ค าติชม หรือข้อเสนอแนะ และมีการตอบสนองต่อผู้

แจ้งอยู่เสมอ 
7. การปรับปรุงข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลสถิติการให้บริการอุทยานกับส านักพัฒนา 
8. ทบทวนเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร และ No Gift Policy 
9. การจัดท าแผนความเสี่ยงด้านการทุจริต ปี 2563 
10. ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะท างาน 

1. การสื่อสาร สร้างความตระหนัก และสร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ของสถาบัน 
  การประเมิน ITA และการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันต้องเกิดจากการท างาน

ร่วมกันของทุกฝ่าย โดยผู้บริหารต้องมอบนโยบายด้านการทุจริตและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบัน 
และเจ้าหน้าที่ของสถาบันต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนการด าเนินงาน ให้ความสนใจข่าวสารที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของสถาบัน โดยมีคณะท างานด้านคุณธรรมฯ เป็นฝ่ายขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างการรับรู้ ซึ่ง
ประเด็นการสร้างการรับรู้ที่ส าคัญได้แก่ 

 1) แผนยุทธศาสตร์ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และผลการด าเนินงานของสถาบัน   
 2) การสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น หลักเกณฑ์การ
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บรรจุเจ้าหน้าที่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ไปอบรม หรือศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหลักเกณฑ์
การคัดเลือกเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม  

 3) การสร้างการรับรู้เรื่องระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน 
2. พัฒนาระบบการแจ้งร้องเรียนการทุจริต (การแจ้งและการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต) 

 ควรมีการปรับปรุงแนวปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น การเปิดกล่องการรับเรื่องร้องเรียน 
กระบวนการ ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมถึงกระบวนการการติดตามเรื่องร้องเรียน เพ่ือสร้างความ
มั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้ประสงค์จะยื่นเรื่องร้องเรียน โดยในเบื้องต้นให้แจ้งช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
ให้เจ้าหน้าที่ทราบ และให้ด าเนินการทบทวนปรับปรุงขั้นตอนให้ชัดเจนภายในเดือนมีนาคม แล้วแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบอีกครั้ง  

3. การจัดท าแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินของหน่วยงาน  
 ให้กลุ่มงานพัสดุ ส านักอ านวยการ จัดท าหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการพัสดุ

ครุภัณฑ์ของสถาบันตั้งแต่ การลงทะเบียนครุภัณฑ์ การเบิกใช้ของ การยืม การคืน การใช้และการดูแลรักษา
ทรัพย์สินของราชการ การแจ้งช ารุด การค านวณค่าเสื่อม ซึ่งต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจนไม่ยุ่งยากซับซ้อน ก าหนด
จริยธรรมในการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน ส าหรับเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก รวมถึงมาตรการควบคุมดูแล 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน แล้วต้องชี้แจงและสร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันทราบถึงขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติทีถู่กต้อง  

4. การคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ให้วิเคราะห์รายชื่อและคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเกี่ยวข้องตรงตามภารกิจของสถาบัน 

หรือมีการท างานร่วมกับสถาบันอย่างใกล้ชิด และมีความสัมพันธ์อันดีกับสถาบัน ( เช่น หน่วยงาน เกษตรกร 
ร้านค้า มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการลงพ้ืนที่เพ่ือเชิญชวนให้เกษตรกรร่วมท า
แบบสอบถาม และเข้าไปเก็บแบบสอบถามจากเกษตรกรรวมถึงช่วยอธิบายข้อค าถาม เนื่องจากในปีที่ผ่านมา 
ผู้รับจ้างประเมินที่ท าการเก็บแบบส ารวจคือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
และจากการวิเคราะห์ประชากรผู้ตอบแบบ EIT ทั้ง 50 คนแล้ว คาดการณ์ได้ว่าผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน 40 
คนเป็นเกษตรกร จึงมีความเป็นไปได้ว่าผู้รับจ้างประเมินอาจอธิบายข้อค าถามได้ไม่ชัดเจนหรือคลาดเคลื่อน
เนื่องจากผู้รับจ้างประเมินอาจยังไม่เข้าใจภารกิจและบริบทของสถาบัน  

5. การเผยแพร่ การสื่อสาร และสร้างการรับรู้การด าเนินงานของสถาบันต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
 ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสถาบัน เช่น 
เว็บไซต์, Line ,Facebook วิเคราะห์การเข้าถึงหรือความซับซ้อนของช่องทางดังกล่าว รวมถึงประชาสัมพันธ์
ให้มีความตระหนักรู้ แจ้งข่าวสาร และถ่ายทอดผลงานของสถาบันให้มากข้ึน นอกจากนี้ควรมีการประเมิน
ประสิทธิภาพของการเผยแพร่ข้อมูลว่ามีการรับรู้และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด 

6. ช่องทางการสื่อสาร การตอบสนอง หรือการตอบข้อซักถาม 
 พัฒนาช่องทางการสอบถามข้อมูล หรือ Q&A ในเว็บไซต์ รวมถึงช่องทางการแสดงความคิดเห็น
ของบุคคลภายนอกผ่าน facebook, E-mail หรือทางโทรศัพท์ ให้จัดท าแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือก าหนด
กระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการตอบข้อซักถามให้ชัดเจนเพ่ือเป็นการพัฒนางานบริการ และ
แสดงออกถึงความใส่ใจ ตัวอย่างเช่น  
 - ก าหนดผู้ดูแลระบบ ซึ่งเป็นคนกลางที่มีหน้าที่หลักในการตอบข้อซักถามเบื้องต้น หรือจัดให้มี
ระบบข้อความตอบกลับอัตโนมัติ 
 - กรณีเป็นค าถามเชิงวิชาการหรือความรู้เฉพาะ ให้ผู้ดูแลระบบประสานขอข้อมูลกับนักวิชาการ
หรือผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน แล้วตอบกลับไปยังผู้ถาม 
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 - จัดให้มีคู่มือรวบรวมค าถามที่พบบ่อย และข้อมูลความรู้ทั่วไปของสถาบันให้ผู้ท าหน้าที่ตอบข้อ
ซักถามสามารถตอบค าถามในเบื้องต้นได้  
 

มติที่ประชุม มอบให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด าเนินงานการตามข้อเสนอแนะของคณะท างาน 

เรื่องท่ี 3 การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สาระส าคัญของการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังต่อไปนี้ 
1. การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมิน

เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัดและ 3 เครื่องมือการประเมิน 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง และท าให้เห็น
พัฒนาการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน 

2. การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบ
วิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย ดังนี้ 

 2.1 ปรับหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 เรื่องมาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

ITA 2562 

 

ITA 2563 
ให้หน่วยงานก าหนดมาตรการภายใน 7 เรื่อง 
คือ  1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
     2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
     3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
     4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
     5. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
     6. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
     7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

1. ให้ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ซึ่งต้องเป็น
การแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่
ผ่านมา และก าหนดเป็นมาตรการเพ่ือขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น  
2. ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 

 
 2.2 จัดให้มีคณะที่ปรึกษาท าหน้าที่คอยแนะน าและให้ค าปรึกษากับหน่วยงานที่เข้ารับการ

ประเมิน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. แจ้งรายชื่อคณะที่ปรึกษาให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
ทราบ 

 2.3 เพ่ิมช่องทางการท าแบบ EIT จากเดิมก าหนดไว้ 2 ช่องทาง คือ ผู้รับจ้างประเมินเป็นผู้เก็บ
รวบรวมข้อมูล และ ผู้ท าการประเมินเข้าระบบด้วยตนเองจาก URL หรือ QR Code ที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้
แต่ในการประเมินประจ าปีงบประประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถ
ค้นหาช่องทางการเข้าตอบแบบส ารวจได้เองจากระบบ ITAS โดยไม่ต้องผ่าน URL หรือ QR Code              
ที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ 

 2.4 ขยายระยะเวลาการตอบแบบ IIT และ EIT เพ่ือเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกมีส่วนร่วมในการมากขึ้น ซึ่งจากเดิมก าหนดให้มีการท าแบบส ารวจในเดือนพฤษภาคม แต่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ขยายเวลาให้ท าแบบส ารวจได้ในเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน นอกจากนี้ 
มีการปรับกรอบระยะเวลาการตอบแบบ OIT ให้เร็วขึ้นจากเดิมก าหนดให้ด าเนินการในเดือนมิถุนายน แต่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ด าเนินการในเดือนพฤษภาคม รายละเอียดตามปฏิทินการประเมิน 
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กิจกรรม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ และน าเข้าข้อมูลการประเมิน  

    
2. เก็บข้อมูลแบบส ารวจ IIT และ EIT  

 

 

   
3. ตอบแบบส ารวจ OIT 

 

    
4. ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT 

 
 

   
5. ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ 

   

 

 
6. น าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการและประกาศผล 

    

 

 

3. เกณฑ์คะแนนประเมิน  
  

ช่วงคะแนน (คะแนน) ระดับ 

95-100 AA 
85-94.99 A 
75-84.99 BB 
65-74.99 B 
55-64.99 CC 
50-54.99 E 
0-54.99 F 

 
เรื่องท่ี 4 แผนขับเคลื่อนและเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบัน ก าหนดให้คะแนนการประเมิน ITA 
เป็นตัวชี้วัด โดยสถาบันต้องได้คะแนนการประเมินตั้งแต่ 95 คะแนนขึ้นไป (ระดับ AA) คณะท างานจึงได้
จัดท าแผนขับเคลื่อนและเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งได้ก าหนดกิจกรรม ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยกระดับการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสถาบัน ส่งเสริมธรรมาภิบาล อุดช่องว่างหรือข้อบกพร่องที่พบเห็นจากผลการประเมิน ITA ของปีที่ผ่านมา 
และสามารถก ากับติดตามผลการด าเนินการได้     

กิจกรรม เป้าหมาย 

ช่วงเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ม
ต.ค. 
62 

D
พ.ย. 
62 

ธ
ธ.ค. 

62 

ม
ม.ค. 
63 

ก
ก.พ. 
63 

มี
มี.ค. 
63 

เ
เม.ย. 
63 

พ
พ.ค. 
63 

ม
มิ.ย. 
63 

ก
ก.ค. 
63 

ส
ส.ค. 
63 

ก
ก.ย. 
63 

1. ปรับปรุงคณะท างาน 1 เร่ือง 
            

ฝ่ายเลขาฯ 

2. การปรับปรุงเว็บไซต์ 1 เร่ือง 
             

 - การเชื่อมโยงข้อมูลสถิติการให้บรกิาร
อุทยานกับส านักพัฒนา 

1 เร่ือง 
  

           

อุทยานฯ และส านกั
พัฒนา ศูนย์ขอ้มูล 

 - ปรับปรุงตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ป ี2563 
   

           

ศูนย์ข้อมูล+ฝ่าย
เลขาฯ 

3. การป้องกันการทุจริต 1 เร่ือง 
            

 
- ทบทวนเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
และ No Gift Policy 

1 ฉบับ 
  

           

ฝ่ายเลขาฯ+
ผู้อ านวยการสถาบัน 
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กิจกรรม เป้าหมาย 

ช่วงเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ม
ต.ค. 
62 

D
พ.ย. 
62 

ธ
ธ.ค. 

62 

ม
ม.ค. 
63 

ก
ก.พ. 
63 

มี
มี.ค. 
63 

เ
เม.ย. 
63 

พ
พ.ค. 
63 

ม
มิ.ย. 
63 

ก
ก.ค. 
63 

ส
ส.ค. 
63 

ก
ก.ย. 
63 

- การจัดท าแผนความเส่ียงด้านการทุจริต   
ปี 2563 1 ฉบับ 

     

3
 ท า
แผน 

 ส่
ส่ง

แผน 
  

ราย 
งาน
ผล 

 

คณะท างาน+หน่วย
ตรวจสอบภายใน 

- การสื่อสาร สร้างความตระหนัก และมอบ
นโยบายด้านการทุจริตโดยผูบ้ริหารแก่
เจ้าหน้าที่สถาบัน 

3 ครั้ง 
  

           

ฝ่ายเลขาฯ+
ผู้อ านวยการสถาบัน 

4. การปรับปรุงตามตัวชี้วัดผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน (IIT)    

           

 

- สื่อสารและสร้างความเข้าใจเกีย่วกับแผน-
ผลการใช้งบประมาณ 

1 ครั้ง 
  

           

คณะท างาน+
ผู้อ านวยการสถาบัน 

- ระบบการแจ้งร้องเรียนการทุจริต (การ
แจ้งและการจัดการเรื่องร้องเรียน) 

1 ระบบ 
  

           

กลุ่มงานนิติการ+
ศูนย์ข้อมูล 

- การจัดท าขั้นตอนและเอกสารการยืมคืน
ทรัพย์สินของสถาบันส าหรับเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันและบุคคลภายนอก  รวมทั้งการ
สื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่เจา้หน้าที่
สถาบัน 

1 ฉบับ 

  
           

คณะท างาน+กลุ่ม
งานพัสด ุ

5. การเตรียมการผู้ประเมินผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งภายในและภายนอก    

           

 

- การคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสียภายในและ
ภายนอก 

2 ฉบับ 
  

           

คณะท างาน 

- จัดอบรมความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับเกณฑ์
ตัวชี้วัดปี 2563 

1 ครั้ง 
  

           

คณะท างาน+บุคคล 

- การสื่อสารเพื่อสร้างความเขา้ใจและการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก    

           

คณะท างาน+
ผู้อ านวยการสถาบัน 

6. การประเมิน ITA ปี 2563 
              

- ประเมิน IIT และ EIT 
             

คณะท างาน 

- ตอบแบบส ารวจ OIT 
             

คณะท างาน 
7. การติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหารและคณะท างาน 

4 ครั้ง 
            

คณะท างาน 

หมายเหตุ  สีฟ้า หมายถึง การด าเนินงานตามตัวชี้วัดส านักงบประมาณ 
             สีชมพู หมายถึง การด าเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. 

 
  นอกจากนี้ในการเตรียมการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับการตอบ
แบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีข้อมูลตามตัวชี้วัดที่สถาบันต้องด าเนินการและมีผู้รับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้  

ตัวชี้วัด ประเด็นการตรวจ ผู้รับผิดชอบ 

9. การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  

 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2562 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการตรวจ ผู้รับผิดชอบ 

10. การป้องกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

  

 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร   

   O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ปรับให้เป็นผู้บริหารคนปัจจุบัน กลุ่มงานนิติการ 

   O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมความ
โปร่งใสของสถาบันของผู้บรหิาร 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
/ คณะท างาน 

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต   
   O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดท าแผนประเมิน

ความเสีย่งการทุจรติประจ าปี 2563 (3 
มี.ค.63) 

 

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   

  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

มติที่ประชุม  
ขอให้ผู้รับผิดชอบให้แต่ละข้อ จัดท าข้อมูลแล้วส่งให้คณะท างานพร้อมทั้งประกาศลงในเว็บไซต์

สถาบันภายในเดือนเมษายน เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลไปตอบแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)        
ในระบบ ITAS ต่อไป 
 
เรื่องท่ี 5 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แล้ว ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมท่ีสถาบันรับผิดชอบด าเนินการและมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 
32 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวนทั้งสิ้น   
16 กิจกรรม และ 
 2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวนทั้งสิ้น 16 กิจกรรม  
มติที่ประชุม  
 ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามแผน เพ่ือที่กลุ่มงานนิติการ จะได้รวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินงานแล้วรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป ในรอบ 
6 เดือน และ 12 เดือน 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2563  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงคข์องโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณ 2563 

ผลลัพธ์ 
เชิงปรมิาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.

63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

1 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรและคุณธรรมจริยธรรมใน
การท างาน  

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของสถาบันมีความรู้เกีย่วกับ
หลักธรรมาภิบาล และการต่อต้านการ
ทุจริต 

สวพส. 2 ครั้ง เจ้าหน้าที่ของสถาบันมีความรู้
เกี่ยวกบั  หลักธรรมาภิบาล 
และการต่อตา้นการทุจริต 

1,558,500 

 

  

2 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้อง
กับการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานมีความรู ้
ความเข้าใจเกีย่วกบักฎหมาย ระเบยีบ 
หรือข้อบังคับที่ใช้ในการปฏบิัติงาน และ
สามารถป้องกันการประท าผิดวินัยได้ 

สวพส. 4 ครั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู ้
ความเข้าใจเกีย่วกบักฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และสามารถ
ป้องกันการประท าผิดวินยัได้ 

-    

3 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
ยกยอ่งเป็นผู้ประพฤติปฏบิัติตน
ชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตของ
กระทรวง เสนอส านักงาน ป.ป.ช 

เพื่อยกย่องชมเชยบุคลากรภายใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความ
ประพฤติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจรติ 
และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ 

สป.กษ. และทุกหน่วยงาน 

 

1 ครั้ง มีบุคลากรของกระทรวงได้รับ
การยกย่องชมเชยในความ
ประพฤติตนชอบด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 

105,800    

4 กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์เพือ่
สร้างจิตส านึกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

เพื่อปลุกจิตส านกึในการปอ้งกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที ่และเสริมสร้างภาพลักษณ์
ให้สถาบันเป็นองค์กรธรรมาภบิาลและ
ปลอดการทุจริต 

สวพส. 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่มีจิตส านึกในการ
ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที ่
และสถาบันเป็นองค์กรธรรมาภิ
บาลและปลอดการทุจริต 

-    

5 กิจกรรมการพัฒนาความรู้เฉพาะ
ทางให้แก่ผู้ปฏบิัติงานด้านพัสด ุ 
การตรวจสอบภายใน วินัย และ
นิติการ 

เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้
เฉพาะด้าน     เพื่อการปอ้งกันการทจุริต 

สป.กษ., ตส.,กป., มม.
,สปก.,อสป.,อตก.,สวก.
,สวพส.,กข.,กยท.,กวก. 

ร้อยละ 80 ของผู้
ปฏิบัต ิ

งานเฉพาะด้านเขา้
ร่วมกิจกรรม 

บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้
เฉพาะด้านเพือ่การปอ้งกันการ
ทุจริต 

1,070,000    

6 กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ป้องกัน
การกระท าผิดวินัยและต่อต้าน
การทุจริตระหวา่งหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง  

เพื่อให้เจ้าหน้าทีแ่ลกเปลี่ยนเรียนรู้ปอ้งกัน
การกระท าผิดวินัยและต่อต้านการทุจรติ
ระหว่างหนว่ยงานในสังกัดกระทรวง  

สป.กษ. และทุกหน่วยงาน 2 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ป้องกันการกระท าผิดวินยัและ
ต่อต้านการทุจริตระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง  

45,000    



15 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงคข์องโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณ 2563 

ผลลัพธ์ 
เชิงปรมิาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.

63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

7 กิจกรรมการรายงานข้อมูลการ
ด าเนินการทางวินยั แพ่ง อาญา 
และมติข้อสั่งการ 

เพื่อให้มีการรายงาน ติดตามการ
ด าเนินการทางวินยั แพ่ง อาญา และมติ
ข้อสั่งการอยา่งต่อเนื่อง 

สป.กษ. และทุกหน่วยงาน 12 ครั้ง มีการรายงาน ติดตามการ
ด าเนินการทางวินยั แพ่ง อาญา 
และมติข้อสั่งการ 
อย่างต่อเนื่อง 

2,000    

8 กิจกรรมการเปิดเผยขอ้มูลการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัด
จ้างฯ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540 เช่น 
ประกาศจัดซื้อจัดจา้ง รายงานผล
การจัดซ้ือจัดจา้งตามแบบ สขร.1 

เพื่อให้การจัดซ้ือจัดจ้างของสถาบันมี
ความโปร่งใสและเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือ
จัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารฯ พ.ศ. 2540 

สวพส. ร้อยละ 100 การจัดซ้ือจัดจา้งของสถาบันมี
ความโปร่งใสและเป็นไปตาม 
พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 
2560 และ พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารฯ พ.ศ. 2540 

-    

9 กิจกรรมประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

เพื่อให้หน่วยงานมีระดับคะแนนคุณธรรม
และ      ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
สูงมาก 

ทุกหน่วยงานในสังกัด กษ.  85 คะแนน หน่วยงานมีระดับคะแนน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานสูงมาก 

35,000    

10 กิจกรรมบูรณาการท างานด้าน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
โดยการจัดประชุมเพื่อ
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กษ.   

เพื่อให้มีการประสานการท างานด้าน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

สป.กษ. และทุกหน่วยงาน 2 กิจกรรม มีการประสานการท างานด้าน
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง 

10,000    

11 กิจกรรมการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

เพื่อให้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายดา้น
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

สป.กษ. และทุกหน่วยงาน 1 กิจกรรม มีการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ด้านป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง 

20,000    



16 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงคข์องโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณ 2563 

ผลลัพธ์ 
เชิงปรมิาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.

63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

12 กิจกรรมคณะท างานด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ สวพส. และ
ขับเคลื่อนการท างานตาม
แผนปฏิบัติการ 

เพื่อให้การด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสถาบันเป็นไป
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาต ิ

สวพส. 1 กิจกรรม มีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติฯ 
และยกระดับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนนิงานของ สวพส. และการ
ติดตามผลการด าเนนิงาน 

 -    

13 กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการ
เร่ืองร้องเรียน 

เพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนและการจัดการ
ข้อร้องเรียน 

ปศ., สปก.,พด.,อ.ส.ค.ฝล.
,ชป,สปก,สวพส.,กสก.,กวก. 

1 กิจกรรม มีระบบการจัดการเรื่องเรียน
ร้องเรียนและตอบสนองข้อ
ร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10,000     

14 ประกาศเจตจ านงของผู้บริหารใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
เพื่อมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส 

เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการด าเนินงาน 
เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม วัฒนธรรม
เร่ืองความซ่ือสัตย์สุจริตและป็นต้นแบบที่
ดีกับข้าราชการทุกระดับ 

สป.กษ. และทุกหน่วยงาน 1 กิจกรรม มีประกาศเจตจ านงผู้บริหารใน
การต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ 

5,000    

15 ประกาศนโยบายสกัดกั้นการ
กระท าที่สุ่มเสี่ยงต่อการรับสินบน
หรือผลประโยชน ์ทับซ้อน 

เพื่อสกัดกั้นการกระท าที่สุ่มเสี่ยงต่อการ
รับสินบนหรือผลประโยชน์ทบัซ้อน 

สป.กษ.,กสก.,สวพส.,มก
อช. 

1 ครั้ง มีประกาศนโยบายการใหห้รือ
รับของขวัญทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดในเทศกาล  ปี
ใหม่และโอกาสต่างๆ  

 -    

16 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลและแจ้ง
เวียนเกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตเชิงนโยบาย  

เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัการ
ป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย 

ทุกหน่วยงานในสังกัด กษ.    มีการเผยแพร่ขอ้มูลและแจ้ง
เวียนเกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตเชิงนโยบาย 

10,000    



 

 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงคข์องโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้

ปีงบประมาณ 2563 

ผลลัพธ์ 
เชิงปรมิาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.

63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.

63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.

63) 
1 โครงการจิตอาสา "กิจกรรมเสริมสร้าง

การบูรณาการงานของ สวพส." 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สถาบันมีจิตอาสา ท างาน
เพื่อส่วนรวม และท างานรว่มกันเป็นทีม 

สวพส. 1 ครั้ง  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตอาสาใน
การท างานเพื่อสว่นรวมและ
การท างานเป็นทีม 

     

2 โครงการฟังพระธรรมเทศนาเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่สถาบันมีความรู้ความเข้า 
และสามารถปฏิบัติตนตามหลกัคุณธรรม
จริยธรรม 

สวพส. ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู ้
ความเข้าใจและปฏิบัติตาม

หลักคุณธรรมจริยธรรม 

      

3 กิจกรรมการยกย่องข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจา้ง ประจ าดีเด่น (22 
หน่วยงาน) 

เพื่อยกย่องชมเชยบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ 

ทุกส่วน
ราชการใน
สังกัด กษ.  

22 กิจกรรม บุคลากรภายในหน่วยงาน
ได้รับการยกยอ่งชมเชยและ
เป็นแบบอยา่งที่ดี 

562,000    

4 กิจกรรมยกย่องเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตอาสา เพื่อยกย่องชมเชยเจ้าหนา้ที่ของสถาบัน
และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจและปลูก
จิตส านึกที่ด ี

สวพส. 1 กิจกรรม เจ้าหน้าที่ของสถาบันได้รับ
การยกย่องชมเชยและเป็น
แบบอยา่งที่ดี 

-    

5 ประกาศเจตจ านงของผู้บริหารในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อมุ่งสู่
องค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการด าเนินงาน 
เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม วัฒนธรรม
เร่ืองความซ้ือสัตย์สุจริตและเป็นแบบอยา่ง
ที่ดีให้แก่เจ้าหนา้ที่ของสถาบัน 

สวพส. 1 กิจกรรม มีประกาศเจตจ านงของ
ผู้บริหารในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

-    

6 กิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้
สามารถอนุรักษแ์ละฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธภิาพ 

สวพส. 44 แห่ง ชุมชนสามารถอนุรักษแ์ละ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได ้

     

7 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส ของ สวพส. 

เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่องสถาบันมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนกัถึงความส าคัญของการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติงาน 

สวพส. 4 ครั้ง บุคลากรของสถาบันมีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติงาน 

-    
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ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงคข์องโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้

ปีงบประมาณ 2563 

ผลลัพธ์ 
เชิงปรมิาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.

63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.

63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.

63) 
8 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อยกยอ่ง

เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริตของกระทรวง เสนอ
ส านักงาน ป.ป.ช 

เพื่อยกย่องชมเชยบุคลากรภายใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความ
ประพฤติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจรติ 
และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ 

สป.กษ. 
และทุก
ส่วน

ราชการใน
สังกัด 

1 ครั้ง มีบุคลากรของกระทรวงได้รับ
การยกย่องชมเชยในความ
ประพฤติตนชอบด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 

5,000 
 

   

9 กิจกรรมการประเมินองค์กรคุณธรรม / 
โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส 

เพื่อส่งเสริมการสร้างคนดีเพื่อสังคมดีและ
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส   

สป.กษ. 
และทุก
ส่วน

ราชการใน
สังกัด 

1 กิจกรรม สถาบันสามารถประเมินตนเอง
ให้อยู่ในระดับองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ / เข้าร่วมโครงการ
องค์กรโปร่งใส 

-    

10 กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  22 หน่วยงานในสังกัด) 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

สป.กษ. 
และทุก
ส่วน

ราชการใน
สังกัด 

80 คะแนน ได้ระดับคะแนน ITA  80 
คะแนน 

400,000    

11 กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ป้องกันการ
กระท าผิดวินยัและต่อตา้นการทจุริต
ระหว่างหนว่ยงานในสังกัดกระทรวง  

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ปฏบิัติงาน
ด้านวินัยและป้องกันการทุจริต 

สป.กษ. 
และทุก
ส่วน

ราชการ 
ในสังกัด 

2 กิจกรรม ผู้ปฏิบัติงานได้รับการมีองค์
ความรู้ด้านวินยัและปอ้งกัน
การทุจริต 

45,000     

12 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของคน
และชุมชนในการพึ่งพาตนเองโดยการใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ตาม
โครงการเกษตรบนพื้นที่สูงได้รับการ
พัฒนาแบบโครงการหลวง 

ชุมชนและเกษตรกรบนพื้นที่สูงมีความ
เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองโดยน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและการ
ด ารงชีวิต 

สวพส. 300 
หมู่บ้าน 

ชุมชนและเกษตรกรบนพื้นที่
สูงได้รับการพัฒนาตาม
แนวทางโครงการหลวงและ
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงคข์องโครงการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช ้

ปีงบประมาณ 2563 

ผลลัพธ์ 
เชิงปรมิาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.

63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.

63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.

63) 
13 กิจกรรมส่งเสริมเทิดทูน สถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระ
มหากษัตยิ ์

สป.กษ. 
และทุก
ส่วน

ราชการ 
ในสังกัด  

15 กิจกรรม มีการจัดกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาต ิศาสนา และพระ
มหากษัตยิ ์

579,205    

14 กิจกรรมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ 

เพื่อเป็นการสืบสานพระราชพธิีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และเป็นขวญั
ก าลังใจแก่เกษตรกร 

สป.กษ. 
และทุก
ส่วน

ราชการ 
ในสังกัด  

1 กิจกรรม สืบสานพระราชพธิีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
และเป็นขวัญก าลังใจแก่
เกษตรกร 

7,150,464    

15 กิจกรรมสืบสานประเพณีและด ารงไว้ซ่ึง
วิถีวัฒนธรรมไทย เช่น วันขึ้นปีใหม่ และ
วันสงกรานต์ 

เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
ของไทย 

สป.กษ. 
และทุก
ส่วน

ราชการ 
ในสังกัด  

14 กิจกรรม บุคลากรร่วมกันสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
ของไทย 

437,500    

16 กิจกรรมกฐินพระราชทานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม 
และการมีส่วนรว่มในกิจกรรมของชุมชน
และวัด 

สป.กษ. 
และทกุส่วน
ราชการใน

สังกัด  

1 ครั้ง สืบสานประเพณีอันดีงาม และ
การมีส่วนร่วมในกจิกรรมของ
ชุมชนและวัด 

50,000        

 
ปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

************************************************** 
 

               นางสาวนิโลบล อ่ าเอ่ียม 
               นิติกร 3 

               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


