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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ได้ให้นโยบายและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้ 

งานของสถาบันบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการทบทวนการท างาน 
ที่ผ่านมาทุกระบบและวิเคราะห์การด าเนินงานให้มีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA แล้วจึงพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีความโปร่งใสและเป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สถาบันมีความมุ่งหมายที่จะยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส จากเดิมที่เป็นการประเมิน ITA ตามหลักเกณฑ์
ตัวชี้วัดให้เป็นการน าหลักเกณฑ์การประเมิน ITA มาพัฒนาปรับปรุงงานของสถาบันในทุกกระบวนงานให้มี
มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนั้นเมื่อมีการทบทวนการท างานแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะทราบถึงวิธีการท างานที่ต้องใช้ ความรู้
หรือบุคลากรที่จ าเป็นกับงาน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสามารถทราบได้ว่าจะท าให้กระบวนการท างานต่างๆ  
มีความสอดคล้องกับการประเมิน ITA อย่างไร   

นอกจากนี้ขอให้ทุกส านักน ากระบวนการท างานทุกระบบมาวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน 
(Workflow) เช่น กระบวนการส่งเสริมเกษตรกร การก าหนดโจทย์วิจัย การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็ นต้น  
โดยให้วิเคราะห์ว่าในแต่ละขั้นตอนของการท างานนั้นมีความโปร่งใสอย่างไรและมีความเป็นธรรมเพียงพอหรือไม่ 
แล้วน ามาเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติที่มีอยู่เพ่ือที่จะคิดหาแนวทางได้ว่าจะท าให้การด าเนินงานนั้นมีความโปร่งใส
มากขึ้นได้อย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์ Workflow นี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นช่องว่างหรือความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดการทุจริตในขั้นตอนการท างาน และสามารถร่วมกันก าหนดแนวทางหรือมาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริต
และน าไปสู่การพัฒนากระบวนการท างานของสถาบันได้   

รองผู้อ านวยการสถาบัน ด้านบริหารจัดการ ประธานคณะท างาน ได้ก าหนดแนวทางการยกระดับ
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของผู้อ านวยการสถาบัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 

1. การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมิน ITA และข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจประเมินเพ่ือยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ไปสู่ระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ต้องขอขอบคุณคณะท างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือพัฒนางานจนผลคะแนนอยู่ในระดับที่ดีขึ้น  

2. การวางแผนการด าเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการด าเนินงานให้สูงกว่ามาตรฐานของ
หลักเกณฑ์การประเมิน ITA และสามารถสะท้อนผลการด าเนินงานเพ่ือน าภาพลักษณ์องค์กรด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส และพัฒนาเป็น ITA Model ของ สวพส.  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
เรื่องที่ 2.1 ผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรมและ 
              ความโปร่งใสของสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินงาน
ตามตามแผนปรับปรุงการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบัน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงข้อมูล OIT และปรับปรุงเว็บไซต์ 
  1.1 กิจกรรมการแสดงออกหรือการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต 
   - No Gift Policy 
   - เข้าร่วมประชุมคณะท างานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และมอบนโยบาย 
  1.2 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
   - การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. ในการปฏิบัติด้วย 

  หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
  1.3 ปรับปรุงข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ให้เป็นปัจจุบัน เช่น  

- ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
- ประกาศเลื่อนขั้นเงินเดือน  
- ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาและดูงานในต่างประเทศ  

กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงตามตัวชี้วัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT)  
2.1 จัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดท าประกาศหลักเกณฑ์    
     เกี่ยวกบัการยืม-คืนทรัพย์สินของราชการ 

กิจกรรมที่ 3 การเตรียมการประเมินส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
  3.1 การคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอย่างเข้มข้น 
  3.2 สื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรในพ้ืนที่   

กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุงกระบวนการท างานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบัน 
4.1 กิจกรรม happy workplace โดยการส ารวจและวิเคราะห์ความสุขของคนในองค์กร 
     และปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน 

 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะท างาน 

1. การปรับปรุงเว็บไซต์ 
     ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถาบันผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันในปีที่ผ่านมาไม่พบปัญหา
แต่อย่างใด ประกอบกับในขณะนี้ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ส านักยุทธศาสตร์และแผน ได้ปรับปรุงเว็บไซต์โดยได้
จัดหมวดหมู่ข้อมูลเพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูล การค้นหาหรือการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ  
ท าได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น หมวด PMQA คุณธรรมและความโปร่งใส Green office การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน เป็นต้น นอกจากนี้ ในการด าเนินงานในระยะต่อไปจะให้ความส าคัญกับการจัดการข้อมูล เกี่ยวกับการ
จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์กัญชง (Hemp) บนเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ ระบบการซื้อ 
เมล็ดพันธุ์ ระบบการติดตามผลการพิจารณา เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อหรือผู้ที่สนใจ
กับนักวิจัย โดยมุ่งเน้นการจัดการข้อมูลที่ดีและมีการสื่อสารที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น    

2. ช่องทางการติดต่อสอบถามของผู้รับบริการ 
    สถาบันได้จัดให้มี chat box บริเวณมุมล่างด้านขวาของหน้าเว็บไซต์เพ่ือเป็นช่องทางการติดต่อ

สอบถามอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งช่องทางดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกับ Facebook Messenger ของสถาบัน แต่ปัญหา 
ที่พบเห็นจากการติดต่อผ่านช่องทางดังกล่าว คือ มีผู้เข้ามาติดต่อและแจ้งข้อซักถามเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ 
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นอกเวลาราชการ ท าให้ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้ามาตอบข้อซักถามได้ทันที  ดังนั้น สถาบันควรจัดให้มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบหรือมีกระบวนการจัดการข้อซักถามผ่านทางช่องทาง chat box ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
เช่น มีข้อความโต้ตอบอัตโนมัติ หรือการส่งประเด็นข้อซักถามไปยังผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น   

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
ในการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สถาบันควรชี้แจงรายละเอียดผล 

การประเมินรวมถึงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นและควรแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผ่านทาง
เว็บไซต์เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่ทั้งนี้ ต้องอยู่ในกรอบ
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น  

ส าหรับการจัดท าหลักเกณฑ์การจัดท าตัวชี้วัดและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์จะน าเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหารของสถาบันเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้วจะแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบต่อไป และคณะท างานได้มีความเห็นให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากร
มนุษย์แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบผ่านช่องทางและวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมนอกเหนือจากการแจ้งผ่านหนังสือแจ้งเวียน  
 4. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
     กรณปีัญหาการตรวจรับพัสดุที่ล่าช้า ขณะนี้ยู่ระหว่างกลุ่มงานพัสดุรวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ผ่านมาเพ่ือน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของการตรวจรับพัสดุล่าช้า   
     การยืมคืนทรัพย์สินของราชการ กลุ่มงานพัสดุควรวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานที่มีอยู่ 
เพ่ือน ามาปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์การยืมคืนทรัพย์สินของสถาบันให้สมบูรณ์และครอบคลุมกับบริบทการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ และควรสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน 
ได้อย่างถูกต้อง 
 5. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
       นอกจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามกลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนดแล้ว 
สถาบันยังได้น าประเด็นความเสี่ยงการทุจริตมารวมไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันด้วย 
โดยให้ทุกส านักท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนการท างานเพื่อน ามาจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยง 
ในการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต คณะท างานมีความเห็นให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามและ
ตรวจสอบสถานการณ์ความเสี่ยงการทุจริตเป็นระยะ เช่น การติดตามผลรอบ 6 เดือน เป็นต้น เพ่ือป้องกันช่องว่างที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่  
 6. การสื่อสารและสร้างการรับรู้แก่ให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ 
     สถาบันควรมีการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการเข้าใจหลักการท างานของ
สถาบันที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะการสื่อสาร
ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพ้ืนที่ให้ เข้าใจและสามารถสอดแทรกหลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมเข้าไป 
ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถสะท้อนหลักความโปร่งใสผ่านกระบวนการท างานของสถาบัน 
ตัวอย่างเช่น กระบวนการจัดท าแผนชุมชนเป็นกระบวนงานที่สะท้อนหลักการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการร่วม
วางแผนและแสดงความคิดเห็น หรือการก าหนดโจทย์วิจัยซึ่งต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เป็นต้น  
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นอกจากนี้สถาบันควรส่งเสริมให้ชุมชนหรือผู้รับบริการอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงานของสถาบัน
เพ่ือสร้างความโปร่งใส เช่น การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมใช้ข้อมูล เป็นต้น    
 7. การเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของสถาบันผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน  
      สถาบันควรเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมที่ท าร่วมกับชุมชนหรือผู้รับบริการผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบันให้มากขึ้นนอกเหนือจากการเผยแพร่ผ่านทาง Facebook เพียงช่องทางเดียว เช่น กิจกรรมของส านักวิจัยหรือ
ส านักงานพัฒนาที่ท าร่วมกับเกษตรกรและชุมชน หรือกิจกรรมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่ท าร่วมกับชุมชน 
โรงเรียนหรือเยาวชน เป็นต้น  
 
มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงาน และเห็นชอบให้ด าเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะ 
    
เรื่องที่ 1. 2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมิน ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 8,300 หน่วยงาน และสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ได้คะแนนการประเมิน 94.71 คะแนน อยู่ในระดับ A (เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ที่ได้คะแนน 89.48 คะแนน) จัดอยู่ในล าดับที่ 4 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอันดับที่ 20  
ของหน่วยงานภาครัฐประเภทองค์การมหาชน  

ผลการประเมินจ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน 
 

เครื่องมือการประเมิน ปี 2563 ปี 2564 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
- ประเมินจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ปฏิบัติงานมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

83.68 91.19 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
- ประเมินจากเกษตรกร/ผู้รับบริการของสถาบันและอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

84.58 91.19 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
- ประเมินจากการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถาบัน 

97.50 100 
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1. การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
 

 

เป็นการประเมินการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ประเด็นการประเมินประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะประกอบด้วย 6 ข้อค าถาม ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มีเจ้าหน้าที่ของสถาบันร่วมท าแบบ IIT จ านวน 62 คน โดยมีผลการประเมินตามตัวชี้วัดเรียงจากมาก 
ไปน้อย ดังนี้ 

1) ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ คิดเป็น 93.41 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
- ประเด็นที่เป็นจุดแข็งของการด าเนินงาน พิจารณาจากข้อค าถามที่มีผลคะแนน

มากกว่า 95 คะแนน จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ เจ้าหน้าที่ไม่มีพฤติกรรมเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ 
อ่ืนใดที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือการให้บริการ และพฤติกรรม
เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือการรับจากญาติหรือบุคคลที่ให้กันตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี มีผลคะแนนเท่ากับ 99.46 คะแนน และพฤติกรรมการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือ 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต มีผลคะแนนเท่ากับ 97.85 คะแนน   

- ประเด็นที่อยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถพัฒนาต่อไป พิจารณาจากข้อค าถามที่มีผลคะแนน
ตั้งแต่ 85.00 – 94.99 คะแนน จ านวน 2 ประเด็น ได้แก่ การปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นไป
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด มีผลคะแนนเท่ากับ 89.62 คะแนน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกับงานมากการธุระส่วนตัว และพร้อมรับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาด  
มีผลคะแนนเท่ากับ 89.51 คะแนน  

- ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของการด าเนินงาน พิจารณาจากข้อค าถามที่มีผลคะแนนต่ ากว่า 
85 คะแนน จ านวน 1 ประเด็น ได้แก่ การปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต่อผู้มาติดต่อทั่วไปและ 
ผู้มีติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียม มีผลคะแนนเท่ากับ 84.53 คะแนน 
      
 

88.53 84.19 84.99 
77.53 83.19 

93.41 92.26 90.32 87.20 92.76 

การปฏิบัติหน้าที่ การใช่จ่ายงบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัยพ์สินของราชการ การป้องกันการทุจริต 

คะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) : ตัวชี้วัดท่ี 1 - 5 

2563 2564 
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2) ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต คิดเป็น 92.76 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
- ประเด็นที่เป็นจุดแข็งของการด าเนินงาน พิจารณาจากข้อค าถามที่มีผลคะแนน

มากกว่า 95 คะแนน จ านวน 2 ประเด็น ได้แก่ การให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต  
มีผลคะแนนเท่ากับ 99.47 คะแนน และการทบทวนนโยบายหรือมาตรการการป้องกันการทุจริตและการจัดท า
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีผลคะแนนเท่ากับ 96.77 คะแนน   

- ประเด็นที่อยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถพัฒนาต่อไป พิจารณาจากข้อค าถามที่มีผลคะแนน
ตั้งแต่ 85.00 – 94.99 คะแนน จ านวน 4 ประเด็น ได้แก่ การเฝ้าระวังและการตรวจสอบการทุจริตรวมถึง 
การลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต มีผลคะแนนเท่ากับ 93.25 คะแนน การน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
ไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริต มีผลคะแนนเท่ากับ 92.02 คะแนน การแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน มีผลคะแนนเท่ากับ 89.84 คะแนน และความเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการด าเนินงานเกี่ยวกับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเมื่อพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น (การร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน ความม่ันใจต่อการ
ด าเนินงานและความปลอดภัย) มีผลคะแนนเท่ากับ 85.19 คะแนน  
     3) ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ คิดเป็น 92.26 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- ประเด็นที่เป็นจุดแข็งของการด าเนินงาน พิจารณาจากข้อค าถามที่มีผลคะแนน
มากกว่า 95 คะแนน จ านวน 2 ประเด็น ได้แก่ การใช้จ่ายงบประมาณทีไ่ม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มีผลคะแนนเท่ากับ 98.94 คะแนน และสถาบันไม่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ มีผลคะแนนเท่ากับ 
96.27 คะแนน   

- ประเด็นที่อยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถพัฒนาต่อไป พิจารณาจากข้อค าถามที่มีผลคะแนน
ตั้งแต่ 85.00 – 94.99 คะแนน จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ การใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ มีผลคะแนนเท่ากับ 94.68 คะแนน การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้  
มีผลคะแนนเท่ากับ 91.72 คะแนน และการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณผ่านการสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน มีผลคะแนนเท่ากับ 90.05 คะแนน 

- ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของการด าเนินงาน พิจารณาจากข้อค าถามที่มีผลคะแนนต่ ากว่า 
85 คะแนน จ านวน 1 ประเด็น ได้แก่ การรับรู้ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
มีผลคะแนนเท่ากับ 81.89 คะแนน 
     4) ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ คิดเป็น 90.32 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- ประเด็นที่เป็นจุดแข็งของการด าเนินงาน พิจารณาจากข้อค าถามที่มีผลคะแนนมากกว่า 
95 คะแนน จ านวน 1 ประเด็น ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาไม่มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยง
ต่อการทุจริต มีผลคะแนนเท่ากับ 99.47 คะแนน   

- ประเด็นที่อยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถพัฒนาต่อไป พิจารณาจากข้อค าถามที่มีผลคะแนน
ตั้งแต่ 85.00 – 94.99 คะแนน จ านวน 4 ประเด็น ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาไม่มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ใปท าธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มีผลคะแนนเท่ากับ 94.65 คะแนน การบริหารงานของบุคคล (การแทรกแซงของผู้มี
อ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง และการเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง) มีผลคะแนนเท่ากับ 93.06 คะแนน  
การมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของงาน  
มีผลคะแนนเท่ากับ 85.63 คะแนน 
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- ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของการด าเนินงาน พิจารณาจากข้อค าถามที่มีผลคะแนนต่ ากว่า 
85 คะแนน จ านวน 1 ประเด็น ได้แก่ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรม มีผลคะแนนเท่ากับ 83.50 คะแนน 
     5) ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ คิดเป็น 87.20 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- ประเด็นที่เป็นจุดแข็งของการด าเนินงาน พิจารณาจากข้อค าถามที่มีผลคะแนน
มากกว่า 95 คะแนน จ านวน 2 ประเด็น ได้แก่ บุคคลภายนอกน าทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยมีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง มีผลคะแนนเท่ากับ 96.79 คะแนน และบุคลากรในหน่วยงานไม่น าทรัพย์สินของราชการไปใช้ 
เป็นการส่วนตัวหรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มีผลคะแนนเท่ากับ 96.27 คะแนน   

- ประเด็นที่อยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถพัฒนาต่อไป พิจารณาจากข้อค าถามที่มีผลคะแนน
ตั้งแต่ 85.00 – 94.99 คะแนน จ านวน 1 ประเด็น ได้แก่ การก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
มีผลคะแนนเท่ากับ 85.60 คะแนน 

- ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของการด าเนินงาน พิจารณาจากข้อค าถามที่มีผลคะแนนต่ ากว่า 
85 คะแนน จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ การขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีผลคะแนนเท่ากับ 
83.48 คะแนน การรับรู้ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มีผลคะแนน
เท่ากับ 80.81 คะแนน และความสะดวกของขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีผลคะแนนเท่ากับ 80.27 คะแนน 

2. การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  

 

   เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการตามภารกิจของสถาบัน ประเด็น
การประเมินประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงการ
ท างาน ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะประกอบด้วย 5 ข้อค าถาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้รับบริการตามภารกิจของสถาบันร่วมท าแบบ EIT จ านวน 99 คน โดยมีผลการประเมินตามตัวชี้วัดเรียงจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ 

 

88.42 

80.14 
85.18 

93.68 
91.30 

88.57 

คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงการท างาน 

คะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) : ตัวชี้วัดที่ 6 - 8 

2563 2564 
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   1) ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน คิดเป็น 93.68 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
- ประเด็นที่เป็นจุดแข็งของการด าเนินงาน พิจารณาจากข้อค าถามที่มีผลคะแนน

มากกว่า 95 คะแนน จ านวน 1 ประเด็น ได้แก่ ผู้รับบริการไม่เคยมีประสบการณ์การถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ  
การให้บริการ มีผลคะแนนเท่ากับ 98.99 คะแนน   

- ประเด็นที่อยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถพัฒนาต่อไป พิจารณาจากข้อค าถามที่มีผลคะแนน
ตั้งแต่ 85.00 – 94.99 คะแนน จ านวน 4 ประเด็น ได้แก่ การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มีผลคะแนนเท่ากับ 92.65 คะแนน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการ 
แก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงเจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการหรือให้บริ การอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มีผลคะแนนเท่ากับ 92.31 คะแนน และการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด มีผลคะแนนเท่ากับ 92.15 คะแนน  

   2) ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร คิดเป็น 91.30 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
- ประเด็นที่เป็นจุดแข็งของการด าเนินงาน พิจารณาจากข้อค าถามที่มีผลคะแนน

มากกว่า 95 คะแนน จ านวน 1 ประเด็น ได้แก่ ช่องทางการรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน
หรือการให้บริการ มีผลคะแนนเท่ากับ 98.99 คะแนน   

- ประเด็นที่อยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถพัฒนาต่อไป พิจารณาจากข้อค าถามที่มีผลคะแนน
ตั้งแต่ 85.00 – 94.99 คะแนน จ านวน 4 ประเด็น ได้แก่ ช่องทางให้ผู้ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่  
มีผลคะแนนเท่ากับ 90.91 คะแนน การชี้แจงและตอบค าถามของหน่วยงานเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานอย่างชัดเจน มีผลคะแนนเท่ากับ 90.32 คะแนน การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานผ่านช่องทาง 
ที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย และไม่ซับซ้อน มีผลคะแนนเท่ากับ 88.31 คะแนน และการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล 
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มีผลคะแนนเท่ากับ 87.99 คะแนน 
     3) ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน คิดเป็น 88.57 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- ประเด็นที่เป็นจุดแข็งของการด าเนินงาน พิจารณาจากข้อค าถามที่มีผลคะแนน
มากกว่า 95 คะแนน จ านวน 1 ประเด็น ได้แก่ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานหรือการให้บริการให้มี
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น มีผลคะแนนเท่ากับ 98.99 คะแนน   

- ประเด็นที่อยู่ในเกณฑ์ดีและสามารถพัฒนาต่อไป พิจารณาจากข้อค าถามที่มีผลคะแนน
ตั้งแต่ 85.00 – 94.99 คะแนน จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานหรือการ
ให้บริการ มีผลคะแนนเท่ากับ 88.99 คะแนน การปรับปรุงการด าเนินงานหรือการให้บริการให้มีความโปร่งใส  
มีผลคะแนนเท่ากับ 88.97 คะแนน และเจ้าหน้าที่ของสถาบันมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ให้ดีขึ้น มีผลคะแนนเท่ากับ 88.32 คะแนน 

- ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของการด าเนินงาน พิจารณาจากข้อค าถามที่มีผลคะแนนต่ ากว่า 
85 คะแนน จ านวน 1 ประเด็น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา  
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มีผลคะแนนเท่ากับ 
77.58 คะแนน 
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ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ 
 เจ้าหน้าที่ผู้ตอบแบบ IIT 

1. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก สื่อสารและสร้างการรับรู้อย่างทั่วกัน
และสม่ าเสมอ เช่น ระเบียบข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึงการสื่อสารเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต 

2. ด้านบริหารจัดการภายในสถาบัน เช่น  
- การบริหารงานบุคคลควรมีเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน  
- ควรเห็นความส าคัญกับการให้รางวัลแก่บุคลากรดีเด่นที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการท างาน    
  นอกเหนือจากค าชื่นชม เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานและเป็นแบบอย่างที่ดี 
  ให้เจ้าหน้าที่ในสถาบัน  
- การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการจัดซื้อนาน การสวัสดิการ การสร้างขวัญและก าลังใจ 

3. ควรมีการประเมิน การก ากับติดตาม หรือรับฟังแนวทาง/ข้อเสนอเพ่ือการป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที รวมถึง
รับฟังแนวทางข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงแผนการป้องกันการทุจริตในองค์กร 

4. เจ้าหน้าที่ควรให้ความส าคัญกับวิธีปฏิบัติงาน และศึกษาท าความเข้าใจกับระเบียบ
ข้อบังคับ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกผู้ตอบแบบ EIT 
1. อยากให้พัฒนาช่องทางการติดต่อที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 
2. อยากให้มีการฝึกอบรมบุคคลและเกษตรกรเพ่ิมขึ้น รวมถึงจัดกิจกรรมหรือโครงการ

ร่วมกับชุมชนหรือพ้ืนที่ให้มากขึ้นเพราะความรู้ที่ได้รับเป็นประโยชน์กับผู้ร่วมกิจกรรม 
3. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้มากข้ึน และประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน 
4. อยากให้ด าเนินงานด้านเอกสารเร็วขึ้น 
5. สถาบันมีการด าเนินงานที่เที่ยงธรรม โปร่งใส เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีความ

รับผิดชอบ ขอเป็นก าลังใจให้เจ้าหน้าที่ และขอให้มีการประเมินแบบนี้ต่อไปเพ่ือการ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขการท างาน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานและเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมิน 

1. ด้านการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
         1.1 ส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่

เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณผ่านการสอบถาม/ทักท้วง/ร้องเรียน (ตัวชี้วัดการใช้จ่าย
งบประมาณ) 

              1.2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงการคัดเลือก  
ผู้เข้ารับการศึกษาดูงานหรือการให้ทุนการศึกษา (ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ)  
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              1.3 มีแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างการรับรู้และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามอย่างถูกต้อง (การใช้ การยืมคืน การตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน) (ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ) 

         1.4 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริต มีนโยบายและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม (นโยบาย/ประกาศเจตจ านง/no gift policy) (ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต) 

         1.5 ปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เช่น ปรับปรุงและประชาสัมพันธ์ช่องทาง
และกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน สร้างความมั่นและความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ในการแจ้งเรื่ องร้องเรียน
หากพบเห็นการทุจริตในสถาบัน รวมถึงการแจ้งเรื่องร้องเรื่องทั่วไปหรือแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่อ
การด าเนินงานของสถาบัน (ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต)  

2. ด้านการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
    2.1 เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางช่องทางที่หลายหลาย เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน    
    2.2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหรือช่องทางการร้องเรียนการทุจริต

ส าหรับผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ 
    2.3 ปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีและมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น น าเทคโนโลยีมาช่วยใน

การด าเนินงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการในการพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินงานของสถาบัน 
 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะท างาน 

1. การปรับปรุงการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมิน ITA 
      1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
       ประเด็นการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้วยความเท่าเทียมที่เกิดจาก
เจ้าหน้าที่บางคนอาจมีประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติ เช่น ถูกแซงคิวการด าเนินงานทางเอกสารการเงินหรือพัสดุ 
หรือการจัดตารางรถยนต์สถาบัน เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือผู้ให้บริการอาจมีเหตุผลและความจ าเป็น
ตามล าดับความเร่งด่วนของงาน ดังนั้น เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าวควรมีการชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นรวมถึงสร้าง
ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่เข้าใจมากข้ึน 
      1.2 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
       ประเด็นการรับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของสถาบันซึ่งมีเจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันบางส่วนไม่รู้และไม่เข้าใจแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี โดยมีสาเหตุ ดังนี้ 

1) แผนปฏิบัติการไม่มีความชัดเจนท าให้ต้องปรับแผนหลายครั้ง 
2) เจ้าหน้าที่เกิดความสับในเนื่องจากรายการแผนการใช้งบประมาณหรือรายการ

กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่แต่ละส านักบันทึกลงในแบบฟอร์มตั้งค าของบประมาณและรายการโครงการหรือกิจกรรมที่
ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปีไม่สอดคล้องกัน เช่น กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่บันทึกในแบบฟอร์มตั้งค าขอ
งบประมาณในยุทธศาสตร์หนึ่งไปปรากฏในอีกยุทธศาสตร์หนึ่งของแผนปฏิบัติการประจ าปี  
       เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันเข้าใจแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของสถาบันมาก
ยิ่งขึ้น คณะท างานจึงเห็นควรเสนอให้กลุ่มแผนงบงบประมาณ ส านักยุทธศาสตร์และแผน ด าเนินการสร้างการรับรู้
ให้เจ้าหน้าที่เข้าใจกระบวนการที่เกี่ยวกับงบประมาณประจ าปีของสถาบันทั้งระบบ ตั้งแต่การเขียนค าขอตั้ง
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งบประมาณไปจนถึงการใช้แผนการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมยกตัวอย่าง รวมถึงการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบัน และสื่อสารด้วยวิธีการและช่องทางที่เหมาะสมให้เจ้าหน้าที่ทราบ
มากขึ้นนอกเหนือจากการแจ้งในที่ประชุมประจ าเดือนของสถาบัน 
      1.3  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันได้มีประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมถึงประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม ศึกษา
ดูงานในต่างประเทศ แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของสถาบันอาจยังไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าว จึงเห็นควรให้
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส านักอ านวยการ และกลุ่มงานต่างประเทศ ส านักยุทธศาสตร์และแผน ชี้แจง
สร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เพ่ือสร้างความโปร่งใสและความเป็นธรรมในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

    1.4 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันได้มีประกาศสถาบันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการยืม
คืนทรัพย์สิน แต่เจ้าหน้าที่อาจจะยังไม่เข้าใจแนวปฏิบัติดังกล่าว จึงเห็นควรให้กลุ่มงานพัสดุ ส านักอ านวยการ 
ชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ปฏิบัติตามประกาศได้อย่าง
ถูกต้อง 
      1.5 ตัวชี้วัดที่ 5 การป้องกันการทุจริต 
       กรณีการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สถาบันควรประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียนให้มากขึ้นและจัดให้มีช่องทางเพ่ิมเติมส าหรับให้เจ้าหน้าที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของสถาบัน รวมถึงควรมีมาตรการหรือกติกาเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนว่าตนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียน  
       1.6 การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของสถาบัน 
ตามตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการด าเนินงาน  

 สถาบันควรเปิดโอกาสหรือมีช่องทางให้ผู้รับบริการของสถาบัน เช่น เกษตรกร 
ผู้รับบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ผู้ที่ท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับสถาบัน เป็นต้น 
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนางานของสถาบัน ซึ่งสัมพันธ์กับกิจกรรมการ
ส ารวจความคาดหวังของของผู้รับบริการตามแผนงาน PMQA ของสถาบัน โดยจะมีแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการต่อกระบวนการท างานของสถาบันและสอบถามถึงประเด็นที่สถาบันควรปรับปรุง โดยให้จัดท าในช่วง
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ สถาบันควรสะท้อนหรือเผยแพร่ผลการปรับปรุงงานตามผล
การส ารวจความพึงใจหรือการประเมิน PMQA ในแต่ละปีผ่านทางช่องทางต่างๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการหรือ
ผู้ที่สนใจได้ทราบว่าสถาบันเห็นความส าคัญกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและได้น าข้อคิดเห็นมา
พัฒนาปรับปรุงงานของสถาบันอยู่เสมอ ซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงงาน
ของสถาบันมากยิ่งขึ้น 
 2. ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าตารางวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อนจากผลการประเมิน ITA ของสถาบัน และ 
ให้คณะท างานร่วมกันกรอกรายละเอียดกิจกรรมหรือการด าเนินงานของสถาบันที่เป็นไปตามตัวชี้วัดและสิ่งที่
สถาบันควรจะด าเนินงานเพ่ิมเติมเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานและสามารถยกระดับการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
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มติที่ประชุม รับทราบผลการประเมิน ITA ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบัน และเห็นชอบให้
ด าเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะ 
   
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องท่ี 3.1 ปฏิทินการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการเตรียมการส าหรับการประเมิน 

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 64 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจ าปี 2565    
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ที ่ ระยะเวลา ขั้นตอน การด าเนินงาน  
1 วันที่ 1 มกราคม –  

28 กุมภาพันธ์ 
2565 

ลงทะเบียนการประเมินและ
น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกในระบบ ITAS 
 

1. ขอรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  

2. น าเข้าข้อมูลในระบบ และส่งให้ผู้บริหาร
ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล 

2 วันที่ 1 มีนาคม –  
31 พฤษภาคม 

2565 

เ ก็ บ ข้ อ มู ล ต า ม แ บ บ  IIT 
(เจ้าหน้าที่/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน) 

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ 
IIT รวมถึงชี้แจงแนวทางการประเมินให้
เจ้าหน้าที่ทราบ 

2. ก ากับติดตามให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตอบแบบ 
IIT ไม่น้อยกว่าจ านวนขั้นต่ าภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3 วันที่ 1 มีนาคม –  
31 พฤษภาคม 

2565 

เก็บข้อมูลตามแบบ EIT 1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ 
EIT รวมถึงลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรู้ให้เกษตรกรในพ้ืนที่ 

2. หน่วยประเมินวิเคราะห์และคัดเลือกผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเพ่ือเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่าจ านวน
ขั้นต่ าที่ก าหนด 

3. เปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการเข้า
มาตอบแบบวัด EIT ด้วยตัวเองผ่านทาง
เว็บไซต์   

4 วันที่ 1 มีนาคม –  
30 เมษายน 2565 

เก็บข้อมูลตามแบบ OIT  1. ผู้ดูแลระบบรายงานข้อมูลตามแบบ OIT  
2. ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลในระบบ 
(ข้อมูลต้อง/ควรจะแล้วเสร็จภายในมี.ค.65 และ
เสนอให้ผู้อ านวยการสถาบันเห็นชอบก่อนน า
ข้อมลูเข้าสู่ระบบ) 
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ที ่ ระยะเวลา ขั้นตอน การด าเนินงาน  
5 วันที่ 1 – 31 

พฤษภาคม 2565 
ให้คะแนนแบบวัด OIT  หน่วยตรวจประเมินด าเนินการตรวจสอบการ

เปิดเผยข้อมูลและพิจารณาให้คะแนนแบบ OIT 
6 วันที่ 1 – 15  

มิถุนายน 2565 
ชี้แจงเพ่ิมเติมแบบวัด OIT  หน่ ว ยตรวจประ เมินแจ้ ง ผลคะแนน  OIT  

ให้หน่วยงานทราบ หากหน่วยงานเห็นว่าผล
คะแนนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้ดูแลระบบ
สามารถแจ้งขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมต่อ
หน่วยตรวจประเมินได้ 

7 วันที่ 16 – 30 
มิถุนายน 2565 

ยืนยันแบบวัด OIT หน่วยตรวจประเมินพิจารณาข้อชี้แจงเพ่ิมเติม
ของหน่วยงาน จากนั้นท าการแก้ไขหรือยืนยันผล
คะแนน 

8 วันที่ 1 – 31 
กรกฎาคม 2565 

สรุปผลและจัดท ารายงานผล
การประเมิน 

หน่ ว ยต ร วจประ เ มิ นด า เ นิ น กา ร ส รุ ป ผล 
การประเมิน พร้อมทั้ งจัดท าข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมประกอบรายงานผลการประเมิน 
 

9 วันที่ 1 – 31  
สิงหาคม 2565 

ประกาศและเผยแพร่ผลการ
ประเมิน 

หน่วยตรวจประเมินน าเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ พ่ื อ พิ จ า รณา
กลั่นกรอง และประกาศเผยแพร่ผลการประเมิน
ต่อสาธารณะ 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะท างาน 
1. ควรก าหนดแนวทางการประเมิน ITA เป็น 2 แนวทาง ได้แก่ 1) การประเมินโดยคัดเลือก

กลุ่มเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกเพ่ือท าแบบวัดการรับรู้ IIT และแบบวัดการรับรู้ EIT และ 2) การประเมินโดย
เจ้าหน้าที่ของสถาบัน รวมถึงเจ้าหน้าที่โครงการและจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้ทราบถึงระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบันและน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานของสถาบันทุกระบบ 
  2. ควรจัดท าสื่อคลิปวิดีโอเกี่ยวกับงานของสถาบันที่สะท้อนให้เห็นถึงหลักคุณธรรมและความ
โปร่งใสเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ รวมถึงผู้รับบริการและ
ประชาชนที่สนใจ โดยจัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
  3. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถาบันตามตัวชี้วัดในแบบ OIT คณะท างานควรมีท าแนว
ทางการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนและแจ้งให้ทุกส านักทราบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการจัดท ารายการข้อมูลที่ต้องเผยแพร่
บนเว็บไซต์และรายละเอียดของข้อมูล พร้อมทั้งระบุระยะเวลาการเผยแพร่และก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง    

มติที่ประชุม  รับทราบปฏิทินการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเห็นชอบให้ด าเนินการ
ตามความเห็นและข้อเสนอแนะ 
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เรื่องท่ี 3.2 แผนการปรับปรุงการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบัน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่มาของการจัดท าแผน 
1. ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อม่ัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ซึ่งจากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความเชื่อมั่นดังกล่าว มีประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่สถาบันต้องพัฒนา ดังนี้ 

สิ่งท่ีต้องพัฒนาด้านธรรมาภบิาล 
ส่ิงท่ีต้องพัฒนา 

ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. การด าเนินงานที่ต้องสอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน  
2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน หรือการชี้แจงงบประมาณประจ าปี 

1. การเพ่ิมช่องทางการร้องเรียน 
2. การแก้ไขปัญหากรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
3. การส่งเสริมกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบร่วมกับชุมชน เช่น การอบรมให้ความรู้ การ
แจ้งนโยบายหรือมาตรการการป้องกันการทุจริตให้
ผู้รับบริการทราบ 

เป้าหมาย 
1. สร้างความตระหนัก ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม 

และสร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการทุจริต 
2. ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสถาบันมากขึ้น 
3. ยกระดับผลการประเมิน ITA ของสถาบันให้ได้คะแนน 95 คะแนนขึ้นไป 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1. ผลการประเมิน ITA ของสถาบันไม่น้อยกว่า 95 คะแนน 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมีความเข้าใจและรับรู้การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ

สถาบันไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีความรู้ความเข้าใจและรับรู้การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ของสถาบันไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
4. ผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันไม่น้อย

กว่าร้อยละ 90 
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แผนการปรับปรุงการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ช่วงเวลา 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ต.ค. 

64 
พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก (IIT) (คลิป tiktok และสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ การประชุมส านัก/สถาบัน) 
แผนปรับปรุง  

ปี 2565 
 1.1 ผู้มีส่วนได้เสียภายใน                            

 1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
(สื่อออนไลน์ต่างๆประชุมส านัก/สถาบัน) 

1 เรื่อง                         กลุ่มแผนงานและ
งบประมาณ สผ. 

 2) การยืมคืนทรัพย์สินของสถาบัน 1 เรื่อง                         กลุ่มงานพัสด ุสอ. 
 3) ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ 
เกี่ยวกับการป้องกันและการจัดการเรื่อง
ทุจริต 

12 เรื่อง                         กลุ่มงานนิติการ สอ. 

 4) ช่องทางและการจัดการเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง 
                        

ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน 

 5) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร
ผู้น า 

2 พ้ืนท่ี 
   

      
      

กลุ่มงานนิติการ สอ. 

1.2 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  
แผนปรับปรุง  

ปี 2565 
 1) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุง/
พัฒนาการด าเนินงานและการให้บริการของ
สถาบัน (google form) 

1 เรื่อง                       คณะท างาน ITA+
กลุ่มช่วยอ านวยการ 
(PMQA หมวด 3) 

2) ประชาสัมพันธ์ช่องทางและการเข้าถึง
ข้อมูลการด าเนินงานของสถาบัน  
(Line HRDI +ของดีพื้นท่ีสูง / เว็บไซต์ /  
Facebook สถาบัน) 
 

1 ฉบับ/  
3 ช่องทาง 

                        กลุ่มงาน
ประชาสมัพันธ์+
คณะท างาน ITA 



17 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ช่วงเวลา 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ต.ค. 

64 
พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

2. การปรับปรุงข้อมลู OIT บนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน  งานปกต ิ

 2.1 การเปิดเผยข้อมูล                            

1) ข้อมูลพื้นฐานองค์กร + e-Service 
                          

กลุ่มยุทธศาสตร+์
ศูนย์ข้อมูลฯ 

 - การบริหารงาน แผน-ผลการ
ด าเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงาน สถิติการ
ให้บริการ65 (คู่มือ สถิติ ผลความพึงพอใจ
64) ถ้ามีปรับปรุงหรือเพิ่มเติม     

ผลความพึง
พอใจ64 +

แผน ปี 
2565                   

กลุ่มแผนงาน  
กลุ่มตดิตาม 

 สว. สพ. อุทยาน 
กลุ่มยุทธศาสตร ์

 2) การบริหารเงินงบประมาณ (แผน-
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี64-65 
แผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุปี 2565)   

 

ผล 2564+
แผน ปี 
2565 

      

รอบ 
6 

เดือน 
          

กลุ่มแผนงาน  
กลุ่มตดิตาม  
กลุ่มงานพัสด ุ

 3) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (นโยบาย ผลการด าเนินงานปี 
2564 หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล)     

ผลปี 2564+แผนป ี 
2565 

                

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

 4) การส่งเสริมความโปร่งใส (ช่องทาง 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ช่องทางและกิจกรรมการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีสว่นร่วมวางแผนและ
ด าเนินงาน)     

กิจกรรมการเปดิโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วมวางแผน

และด าเนินงาน 
              

ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน +

คณะท างาน ITA 

2.2 การป้องกันการทุจริต                            
1) การประเมินและการจัดการความ

เสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2565 
1 ฉบับ 

                    

กลุ่มงานนิติการ+
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 
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กิจกรรม เป้าหมาย 
ช่วงเวลา 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ต.ค. 

64 
พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

2) กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกัน
การทุจริต 2565 

1 ครั้ง 

                

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ +
คณะท างาน ITA 

3. การเตรียมการผู้ประเมินและสร้างการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอก งานปกติ 
 1) การคัดเลือกผูม้ีส่วนได้เสียภายใน

และภายนอก ท่ีท างานร่วมกับสถาบันอย่าง
เข้มข้น 

1 ครั้ง                 

        

คณะท างาน ITA +
ส านักต่างๆ 

 2) สร้างการรับรู้การด าเนินงานดา้น
คุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบัน 

1 ครั้ง                 

        

คณะท างาน ITA +
กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

 3) การสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับ
ผู้มีส่วนไดเ้สียภายนอก+ประเมิน EIT 

1 ครั้ง                 

        

คณะท างาน ITA 

4. การประเมิน ITA งานปกติ 

1) การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ                           กลุ่มงานนิติการ 
2) การนะเข้าข้อมูลผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย

ภายใน/ภายนอก 
  

  
              

        
กลุ่มงานนิติการ 

3) การเก็บรวบรวมข้อมลูตามแบบวัด 
IITและแบบวัด EIT 

  
  

              
        

กลุ่มงานนิติการ 

4) การรายงานข้อมูลตามแบบวัด OIT                           กลุ่มงานนิติการ 
5. การติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหารและคณะท างาน 

2 ครั้ง                         คณะท างาน ITA 
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ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะท างาน 
1. การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก ่ 
    1.1 การด าเนินการประเมิน ITA ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

เพ่ือให้สถาบันได้คะแนนการประเมิน ITA ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) 
    1.2 การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบัน 

        1) การพัฒนาการด าเนินงานให้มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  
     2) การยกระดับคุณภาพการด าเนินงานให้สูงกว่ามาตรฐาน โดยน าการวิ เคราะห์ 

workflow การท างานมาใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันตามที่ผู้อ านวยการ
สถาบันได้มอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานให้แก่คณะท างาน ทั้งนี้ ให้คณะท างานน า workflow 
กระบวนการท างานของแต่ละส านักมาวิเคราะห์ว่าในแต่ละขั้นตอนของการท างานนั้นมีความโปร่งใสอย่างไร และ
ต้องด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้ขั้นตอนการท างานมีความโปร่งใสเพ่ิมมากขึ้น    

2. ควรเผยแพร่กิจกรรมหรือผลการด าเนินงานของสถาบันที่ท าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกเพ่ือสะท้อนหลักการท างานของสถาบันที่มุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ การยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่านช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารของสถาบันให้มากขึ้น เช่น กิจกรรมจิตอาสา การท า
แผนชุมชน การร่วมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นต้น  

3. ควรให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และคณะท างานสื่อสารองค์กรร่วมกันจัดกิจกรรม 
ที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
และซื่อสัตย์สุจริต หรืออาจสอดแทรกกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวไว้ในกิจกรรมอ่ืนๆของสถาบัน 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการปรับปรุงการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเห็นชอบให้ด าเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
เลิกประชุมเวลา  13.00 น. 
 

 
นางสาวนิโลบล อ่ าเอ่ียม 

        คณะท างานและเลขานุการ 
                                                                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
 


