ผลการปรับปรุงการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


กิจกรรมการสร้างการรับรู้และความเข้าใจผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก (IIT)

1. เผยแพร่ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันและการจัดการเรื่องทุจริต
กลุ่ ม งานนิ ติ ก าร ส านั ก อ านวยการ จั ด ท าบทความทางกฎหมายและเผยแพร่ ใ ห้ แ ก่
ผู้ปฏิบั ติงานและผู้ ที่ส นใจ ผ่ านทางเว็บ ไซต์ www.hrdi.or.th/InternalRules และ Facebook ของสถาบัน
โดยในเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ได้เผยแพร่บทความทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่
“สินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน”
เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
www.hrdi.or.th/InternalRules/Detail/1480
“หลักฐานการกู้ยืมเงิน”
เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564
www.hrdi.or.th/InternalRules/Detail/1487
“ที่ดิน ส.ป.ก. ขาย หรือให้เช่า หรือให้บุคคลอื่น
เข้าทาประโยชน์ได้หรือไม่”
เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565
www.hrdi.or.th/InternalRules/Detail/1489
“ตัดกิ่งไม้ รากไม้ ดอกผล ของเพื่อนบ้านที่รุกลา
มีความผิดหรือไม่”
เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
www.hrdi.or.th/InternalRules/Detail/1496

“สัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”
เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565
www.hrdi.or.th/InternalRules/Detail/1508

2. การมีส่วนร่วมในการปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานและการให้บริการของสถาบัน (google form)
กลุ่มช่วยอานวยการ สานักยุทธศาสตร์และแผน ได้ดาเนินโครงการสารวจความคาดหวังและ
ความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของ สวพส. โดยจั ด ท าแบบส ารวจเพื่ อ สอบถามความคาดหวัง ของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ งานและผู้ รั บ บริ ก ารต่ อ การด าเนิ น งานของ สวพส. รวมถึ งปั ญ หาอุ ป สรรคและเสนอแนะในการ
ดาเนินงานจาก และนาผลการสารวจไปปรับปรุงการดาเนินงานและการให้บริการของ สวพส.
ในการนี้ เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มช่วยอานวยการ สานักยุทธศาสตร์และแผน
ได้ลงพื้นที่สารวจความเห็นของเกษตรกรและผู้รับบริการในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่า
แป๋ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และนามาประมวลผลพร้อมทั้งปรับปรุงแบบสอบถามเรียบร้อย เพื่อการ
เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่การทางานอื่นของ สวพส. ต่อไป

3. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทางบประมาณของ สวพส.
ส านั ก ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผน ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม สร้ า งการรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ท า
งบประมาณของ สวพส. ผ่านระบบ Online ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 มีผู้สนเข้าร่วมรับฟัง 165 คน โดย
สร้างความเข้าใจและการรับ รู้เกี่ยวกับ การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีและระบบการจัดทางบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) แก่เจ้าหน้าที่
สถาบั น เพื่อให้ มีความรู้และความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติบริห ารจัดการงบประมาณในการดาเนินงาน
เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายสถาบันและยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล โปร่งใส มีความ
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

จากการประชุมดังกล่าว เจ้ าหน้ าที่สถาบันมี ความรู้ความเข้าใจใน
การจัดทางบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้น
11.69% โดยผู้ เข้ า รั บ การอบรมมี ค วามเข้ า ใจเรื่ อ ง การเชื่ อ มโยง และ
การจัดทางบประมาณ เพิ่มขึ้น 15.24 % ผู้มีความเข้าใจเรื่อง แผนปฏิบัติ
การและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพิ่มขึ้น 76.47 %

4. การสร้างการรับรู้และความเข้าใจการยืมคืนทรัพย์สินของสถาบัน
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 กลุ่มงานพัสดุ สานักอานวยการ จัด การอบรมเรื่อง “การยืมคืน
ทรัพย์สินของสถาบัน ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินอย่างถูกต้อง

5. ประชาสัมพันธ์ช่องทางและการจัดการเรื่องร้องเรียน
คณะทางานประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สวพส. ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
เพื่อสรุปผลการดาเนินงานและหารือแนวทางการดาเนินงานและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการการรับ
เรื่องร้องเรียน

นอกจากนี้ ได้เพิ่มเมนูช่องทางการร้องเรียนลงใน “Line OA ของดีพื้นที่สูง” ซึ่งเป็นช่องทาง
หนึ่งในการสื่อสารระหว่าง สวพส. และผู้รับบริการ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ช่องทางและการจัดการเรื่องร้องเรียน
ของสถาบันอีกช่องทางหนึ่งและเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนของ สวพส. ได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น

1) เลือกเมนู “ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน”

2) เมื่อเลือกเมนู “ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน” แล้ว จะปรากฏรายละเอียดช่องทางการร้องเรียนของ
สวพส. ทั้ง 7 ช่องทาง
6. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้นา
กลุ่มงานนิติการ สานักอานวยการ ได้ดาเนินโครงการ “ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงาน ความรู้ด้านจริยธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการดาเนินงาน และให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย
เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรมในพื้นที่ ดาเนินงาน” ระหว่างวันที่ 14 - 17 มีนาคม 2565 ณ โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคาและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง จังหวัดน่าน
โดยในวันดังกล่าวได้ให้ความรู้กับเกษตรใน 3 หัวข้อ ได้แก่
1) การเคารพกฎหมายและการมีส่วนร่วม
2) ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
3) สิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

นอกจากนี้ ได้ จั ด เวที ให้ ค าปรึก ษาทางกฎหมายให้ กั บ เกษตรในพื้ น ที่ ซึ่ งจากการด าเนิ น
โครงการดังกล่าว มีเกษตรเข้ามาขอคาปรึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้
1) การทา MOU/สั ญ ญา ที่ มี ข้อสั ญ ญาที่ ไม่ เป็ น ธรรม และการบั งคับ ให้ ช ดใช้ค่ าเสี ยหาย
หากไม่ปฏิบัติตาม MOU
2) การขออนุญาตทาไม้ในเขตป่า และการทาไม้ในเขตจัดสรรที่ดินทากินตามนโยบาย คทช.
3) ปัญหาเรื่องทางจาเป็น กรณีที่ดินตาบอด
4) ข้อพิพาทเกี่ยวกับสถานะที่ดิน

7. ประชาสัมพันธ์ช่องทางและการเข้าถึงข้อมูลการดาเนินงานของสถาบัน
อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดการทาสื่อวีดีทั ศน์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านคุณธรรม
ความโปร่ งใสขององค์ก ร ช่ อ งทางเรื่ องร้ อ งเรีย น วัฒ นธรรมองค์ กร และการสื่ อ สารองค์ กร เพื่ อ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกผ่านช่องทางการสื่อสารของสถาบัน ได้แก่ Line HRDI
Connect, Line OA ของดีพื้นที่สูง, เว็บไซต์ และ Facebook โดยมีกาหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

