
ผลการปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 กิจกรรมการสร้างการรับรู้และความเข้าใจผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก (IIT)  

1. เผยแพร่ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันและการจัดการเรื่องทุจริต 

กลุ่มงานนิติการ ส านักอ านวยการ จัดท าบทความทางกฎหมายและเผยแพร่ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่สนใจ ผ่านทางเว็บไซต์ 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 หรือให้บุคคลอ่ืน

เข้าท าประโยชน์ได้หรือไม่” 
เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 

 
www.hrdi.or.th/InternalRules/Detail/1489  
“ตัดกิ่งไม้ รากไม้ ดอกผล ของเพื่อนบ้านที่รุกล  า 

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/พัฒนาการด าเนินงานและการให้บริการของสถาบัน (google form) 

กลุ่มช่วยอ านวยการ ส านักยุทธศาสตร์และแผน ได้ด าเนินโครงการส ารวจความคาดหวังและ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สวพส. โดยจัดท าแบบส ารวจเพ่ือสอบถามความคาดหวังของ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการต่อการด าเนินงานของ สวพส. รวมถึงปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะในการ
ด าเนินงานจาก และน าผลการส ารวจไปปรับปรุงการด าเนินงานและการให้บริการของ สวพส.  

ในการนี้ เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มช่วยอ านวยการ ส านักยุทธศาสตร์และแผน 
ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจความเห็นของเกษตรกรและผู้รับบริการในพื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงป่า
แป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และน ามาประมวลผลพร้อมทั้งปรับปรุงแบบสอบถามเรียบร้อย เพ่ือการ
เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่การท างานอื่นของ สวพส. ต่อไป 

 

  
  

  
 

 



3. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณของ สวพส. 

  ส านักยุทธศาสตร์และแผน  ด าเนินการจัดประชุมสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการจัดท า
งบประมาณของ สวพส.  ผ่านระบบ Online ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 มีผู้สนเข้าร่วมรับฟัง  165 คน โดย
สร้างความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีและระบบการจัดท างบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) แก่เจ้าหน้าที่
สถาบัน เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติบริหารจัดการงบประมาณในการด าเนินงาน 
เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายสถาบันและยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล โปร่งใส มีความ
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

  
 
 
 

จากการประชุมดังกล่าว เจ้าหน้าที่สถาบันมีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท างบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
11.69%  โดยผู้ เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเรื่อง การเชื่อมโยง และ 
การจัดท างบประมาณ เพ่ิมขึ้น  15.24 % ผู้มีความเข้าใจเรื่อง แผนปฏิบัติ
การและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ิมข้ึน 76.47 %  
 
 

 
 



4. การสร้างการรับรู้และความเข้าใจการยืมคืนทรัพย์สินของสถาบัน 

  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 กลุ่มงานพัสดุ ส านักอ านวยการ จัดการอบรมเรื่อง “การยืมคืน
ทรัพย์สินของสถาบัน ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการใช้ทรัพย์สินอย่างถูกต้อง  

 
 

  
 
5. ประชาสัมพันธ์ช่องทางและการจัดการเรื่องร้องเรียน 

คณะท างานประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สวพส. ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและหารือแนวทางการด าเนินงานและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการการรับ
เรื่องร้องเรียน 

 



นอกจากนี้ ได้เพ่ิมเมนูช่องทางการร้องเรียนลงใน “Line OA ของดีพ้ืนที่สูง” ซึ่งเป็นช่องทาง
หนึ่งในการสื่อสารระหว่าง สวพส. และผู้รับบริการ เพ่ือประชาสัมพันธ์ช่องทางและการจัดการเรื่องร้องเรียน
ของสถาบันอีกช่องทางหนึ่งและเพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนของ สวพส. ได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น 

   
    

 

 

 

 

         

1) เลือกเมนู “ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน” 

 
 

           
 



2) เมื่อเลือกเมนู “ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน” แล้ว จะปรากฏรายละเอียดช่องทางการร้องเรียนของ 
สวพส. ทั้ง 7 ช่องทาง 
  
6. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้น า 

กลุ่มงานนิติการ ส านักอ านวยการ ได้ด าเนินโครงการ “ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การด าเนินงาน ความรู้ด้านจริยธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงาน และให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
เพ่ือสร้างชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรมในพ้ืนที่ด าเนินงาน” ระหว่างวันที่ 14 - 17 มีนาคม 2565  ณ โครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งค าและโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง จังหวัดน่าน 
โดยในวันดังกล่าวได้ให้ความรู้กับเกษตรใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 
  1) การเคารพกฎหมายและการมีส่วนร่วม 
  2) ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3) สิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

     

  นอกจากนี้ ได้จัดเวทีให้ค าปรึกษาทางกฎหมายให้กับเกษตรในพ้ืนที่ ซึ่งจากการด าเนิน
โครงการดังกล่าว มีเกษตรเข้ามาขอค าปรึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) การท า MOU/สัญญา ที่มีข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และการบังคับให้ชดใช้ค่าเสียหาย 
หากไม่ปฏิบัติตาม MOU 

2) การขออนุญาตท าไม้ในเขตป่า และการท าไม้ในเขตจัดสรรที่ดินท ากินตามนโยบาย คทช. 
3) ปัญหาเรื่องทางจ าเป็น กรณีท่ีดินตาบอด 
4) ข้อพิพาทเก่ียวกับสถานะที่ดิน 

     



7. ประชาสัมพันธ์ช่องทางและการเข้าถึงข้อมูลการด าเนินงานของสถาบัน 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดการท าสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านคุณธรรม
ความโปร่งใสขององค์กร ช่องทางเรื่องร้องเรียน วัฒนธรรมองค์กร และการสื่อสารองค์กร เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกผ่านช่องทางการสื่อสารของสถาบัน ได้แก่  Line HRDI 
Connect, Line OA ของดีพ้ืนที่สูง, เว็บไซต์ และ Facebook โดยมีก าหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน  


