รายงานการประชุมคณะทางานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1/2564
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
--------------------------------------คณะทางานผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวิรัตน์ ปราบทุกข์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
2. นางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ
รองผู้อานวยการสถาบัน ด้านบริหารจัดการ
3. นายเมธี พยอมยงค์
ผู้อานวยการสานักอานวยการ
4. นายสุรนันท์ ศรีวิพัฒน์
5. นางสุพิศ ชาญวารินทร์
6. นางสาวศศิธร พานัก
7. นางสาวกรรณิกา ศรีลัย
8. นางสาวรุ้งนภา สุ่นสุข
9. นางสาวสุธาสินี ชัยชนะ
10. นางสาวทิพย์สุดา ธนัญชัย
11. นางปฏิภาณี อะมัง
12. นางสาวรัตนา แก้วเสน
13. นางชัชโรธร ดาราพงษ์
14. นางสาวนิโลบล อ่าเอี่ยม
15. นางสางพิชยา เมืองมา
คณะทางานผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ)
1. นายครองยศ อุตอิ่นแก้ว
2. นางสาวพิชญากานต์ หน่อแก้วมูล
3. นางสาวอนุชญา ฝั้นแปง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางวัชรี พรรณเรืองรอง
2. นางพีรญา เตชะรัง
3. นางปวิชญา สิทธิ
4. นางสาวสาริศา ศิริชมจันทร์
5. นางสาวชนกกาญจน์ สุริวงค์

ที่ปรึกษา
ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่บุคคล
เลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รองผู้อานวยการสถาบัน ด้านการบริหารจัดการ ประธานคณะทางาน ได้แจ้งวัตถุประสงค์ และ
สาระสาคัญของการประชุมในครั้งนี้ โดยเป็นการรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อนและ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส การรายงานผลการประเมิน ITA Pre-test ของเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
โครงการ โดยเทียบเคียงกับผลการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้คณะทางาน
ได้ร่วมกันวางแผนเพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทางานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบัน
ในการนี้ ผู้อานวยการสถาบัน วิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ที่ปรึกษาคณะทางาน ได้ มอบนโยบายและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน โดยหัวใจสาคัญของการประเมิน ITA คือ การทางานด้วยความโปร่งใส
ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 3 ส่วน ได้แก่
1. การกาหนดมาตรการ ระบบการทางาน หรือแนวปฏิบัติในการทางานต่างๆ ต้องคานึงถึงเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดตามตัวชี้วัดการประเมิน มาตรการที่กาหนดขึ้นต้องเพียงพอและไม่สร้างความยุ่งยากให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานมากจนเกินไป ทั้งนี้ อาจเทียบเคียงจากแนวปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสของบุคลากรของสถาบัน ให้มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริต คานึงถึง
ประโยชน์ ส่ ว นรวมและประโยชน์ ข ององค์กร ตามพระราชดารัส ของในหลวงรัช กาลที่ 9 “ทำงำนกับฉั น
ไม่มีอะไรจะให้ นอกจำกกำรมีควำมสุขร่วมกันในกำรทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น ” และยึดมั่นในหลักจิตอาสา
ตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อที่จะสามารถตอบสนองเป้าหมายการทางานของสถาบันในการ
แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูงให้มีความอยู่ดีมีสุข
3. การทางานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็น บุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการตามภารกิจของสถาบัน
ให้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมคิด ร่วมรู้ ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ เช่น การทาแผนชุมชน หรือ
การกาหนดให้มีผู้นาชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้พื้นที่ เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
เรื่องที่ 2.1 ผลการดาเนินงานขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากการประชุ มคณะทางานด้านคุ ณธรรม จริย ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนินงานของ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ ก ารมหาชน) ครั้ ง ที่ 2/2563 เมื่ อ วั น ที่ 20 ตุ ล าคม 2563
ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
หรือการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมกันนี้คณะทางานได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลการ
ประเมินเพื่อกาหนดประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและจัดทาแผนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างคุณธรรมและความ
โปร่ งใสของสถาบั น เพื่อปรั บ ปรุ งการทางานและเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมิน ITA ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลการดาเนินงานตามแผน ดังนี้
1. กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ บ ริ ห ารในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต โดยผู้ อ านวยกา รสถาบั น
ได้มีนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อแสดงเจตจานงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่
2. การปรับปรุงและจัดทาประกาศสถาบันฯ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มี
ความสอดคล้ องกับ แผนการวิจัย และพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563 – 2570) และเพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลกร ระยะ 8 ปี ซึ่งสอดรับกับแผน IDP รายบุคคล
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3. การจัดทาประกาศสถาบันฯ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการคานวณ และประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน ทั้งนี้ ได้มีการชี้แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันทราบแล้วในการประชุมประจาเดือนของสถาบันในเดือนพฤศจิกายน 2563
4. การจั ดประกาศสถาบั น ฯ เรื่ อง หลั ก เกณฑ์การคัดเลื อกผู้ ได้ รับการอบรมและศึ กษาดูงาน
ในต่างประเทศ เพื่อให้สถาบันมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นธรรม
5. การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกลุ่มงานพัสดุ สานักอานวยการ ได้มีการ
ประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้า
ปัญหาการตรวจรับล่าช้า เป็นต้น แล้วนาแนวทางที่ได้ไปหารือร่วมกับสานักพัฒนาเพื่อปรับปรุงการทางานและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
6. การเตรี ย มการเพื่อประเมิ น การรับรู้ของผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยภายในและผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
ภายนอก โดยมีก ารเชิญชวนให้ เจ้ าหน้ าที่ของสถาบันรวมถึงเจ้าหน้า ที่โ ครงการร่ว มทาแบบประเมิน ITA
Pre-test ซึ่งเป็นการประเมินการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ตามเกณฑ์การประเมิน ITA และการทาแบบสารวจปัจจัย
ความสุขในการทางานของเจ้าหน้าที่ หรือ Happy workplace เพื่อนาผลที่ได้ไปวางแผนการเสริมสร้างการ
รับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และออกแบบกิจกรรมสร้างสุขต่อไป นอกจากนี้ได้มีการคัดเลือกรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของสถาบันเพื่อร่วมการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การดาเนินการในระยะต่อไป ได้แก่
1. การจั ดท าแนวปฏิบั ติ การยื มและคืนทรั พย์สิ นของสถาบัน และมี คลิ นิก สั ญจร เพื่อ สื่ อสาร
ทาความเข้าใจในแต่ละสานักและในพื้นที่
2. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การประเมิน ITA ให้กับเจ้าหน้าที่ และจัดกิจกรรมเพื่อ สนับสนุนการสื่อสารและสร้างวัฒนธรรม
องค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
3. การลงพื้ น ที่ เ พื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของสถาบั น และประชาสั ม พั น ธ์
การประเมิน ITA ให้กับเกษตรบนพื้นที่สูง
4. การจัดกิจกรรม Happy workplace โดยการออกแบบกิจกรรมจะมาจากผลการสารวจปัจจัย
ความสุขในการทางานและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่
ผลการประเมิน ITA Pre-test
การสารวจการรับรู้ของเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่โครงการเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสถาบัน โดยมีผู้ร่วมทาแบบประเมินทั้งสิ้น 130 คน และใช้แบบประเมินแบบเดียวกับการ
ประเมิน ITA ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ผลจากการสารวจพบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัด
ที่ 4 เรื่อง การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สะท้อ นให้ เห็ น ได้ ว่า เจ้ าหน้ าที่ ของสถาบั น ยั ง ขาดความรู้แ ละความเข้ าใจในการใช้ท รั พย์ สิ น ของราชการ
วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมคืนทรัพย์สิน รวมถึงการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ ทั้ ง นี้ เนื่ องจากสถาบั น ยั ง ไม่ มี แ นวปฏิบั ติ เกี่ ย วกั บ ขั้น ตอนการยื ม คืน ทรัพ ย์ สิ น ที่ ชัด เจน
กลุ่มงานพัสดุ สานักอานวยการ จึงต้องจัดทาแนวปฏิบัติสาหรับการยืมคืนทรัพย์สินของสถาบันขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นการยื ม และคื น ทรั พ ย์ สิ น ของสถาบั น และขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ
ร่างแนวปฏิบัติดังกล่าว
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แผนภูมิแสดงผล ITA Pre-test (สีฟ้า) เปรียบเทียบกับผลการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สีสม้ )

นอกจากนี้ จากผลการทาแบบประเมิน ITA Pre-test พบว่า ในแต่ละตัวชี้วัดมีข้อคาถามที่ได้
คะแนนน้อย ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ ข้อคาถามที่ได้คะแนนน้อย คือ ความเท่าเทียมกับของการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 เรื่อง การใช้งบประมาณ ข้อคาถามที่ได้คะแนนน้อย คือ การเปิดโอกาสให้เจ้ าหน้าที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้จ่ายงบประมาณ และการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของ
สถาบัน
ตัวชี้วัดที่ 3 เรื่อง การใช้อานาจ ข้อคาถามที่ได้คะแนนน้อย คือ ความเป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา
ในการคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ศึ ก ษาดู ง าน หรื อ ให้ ทุ น การศึ ก ษา รวมถึ ง ความเป็ น ธรรมของ
ผู้บังคับบัญชาในการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 4 เรื่อง การใช้ทรัพย์สินของราชการ ข้อคาถามที่ได้คะแนนน้อย คือ ความสะดวกของ
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมคืนทรัพย์สิน แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน และการกากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัว ชี้วัดที่ 5 เรื่อง การแก้ไขปั ญหาการทุจริต ข้อคาถามที่ได้คะแนนน้อย คือ ความเชื่อมั่นต่อ
ความปลอดภัยของผู้ส่งข้อร้องเรียน และความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน
จากการประเมินดังกล่าว คณะทางานสามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันยังขาด
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบันในหลายประเด็น ที่เป็นการดาเนินงานตามปกติของ
สถาบัน เช่น การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ การตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นต้น อีกทั้ง บางข้อคาถามของแบบประเมิน เป็นการสอบถามถึง
ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ต่อการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่และระบบงานของสถาบัน เช่น การปฏิบัติงานหรือ
ให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความเท่ า เที ย ม ความเป็ น ธรรมของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
การมอบหมายงาน การคัดเลือกผู้ได้รับการอบรมหรือศึกษาดูงาน หรือความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานต่อ
ข้อร้องเรียนการทุจริตของสถาบัน เป็นต้น
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ผลการประเมินความสุขในการทางาน
การประเมินความสุขในการทางานของเจ้าหน้าที่ เป็นการประเมินเพื่อค้นหาปัจจัยที่ผลต่อความสุข
ในการทางานของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ร่วมทาแบบประเมินทั้งสิ้น 130 คน และจากการสารวจพบว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่ อ ความสุ ข ในการท างานของเจ้ า หน้ า ที่ ม ากที่ สุ ด คื อ ความสั ม พั น ธ์ กั บ หั ว หน้ า งาน รองลงมาคื อ
ความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิ การสภาพแวดล้อมในการทางาน และความก้าวหน้า
ในอาชีพ

นอกจากนี้ ผู้ ทาแบบประเมิน ได้มีข้อเสนอในการสร้างสุ ขในที่ทางาน โดยแบ่งออกเป็นหั ว ข้อ
ดังต่อไปนี้
ด้านหัวหน้างาน
๑. มอบหมายงานให้ ต รงกั บ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและกระจายงานตามหน้ า ที่ การสั่ ง การ
ต้องชัดเจน เป็นธรรม
๒. ประเมิ น ผลงานให้ เ ป็ น ธรรม การปรั บ ฐานเงิ น เดื อ นและอั ต ราเงิ น เดื อ นตามอายุ ง าน
ประสบการณ์ ความสามารถและผลงานเชิงประจักษ์
๓. ผู้บริหารควรมีการสื่อสารอย่างสร้างสุข การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจน และมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน
๔. ลดการประชุมลง ประชุมเฉพาะกิจกรรมที่สาคัญเน้นผลของงาน และการมีส่วนร่วมในการ
ทางาน การคิด การวางแผนและอื่นๆทุกๆด้านที่เกี่ยวข้อง
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
๑. ความมั่น คงในตาแหน่ งหน้ าที่การให้ ห รือจัดสวัส ดิการอย่างเหมาะสม เช่น เงิ นเพิ่มพิเศษ
สาหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องเหมาะสมและ มีสวัสดิการสาหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เช่น
ค่าทาฌาปนกิจศพ มีวันลาหยุด
๒. จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าการทางานอย่างชัดเจน
๓. สนับสนุนกิจกรรม พัฒนาบุคลากร การศึกษาดูงานที่เหมาะสมกับสายงานหรือหน้าที่รับผิดชอบ
เพื่อให้โอกาสเรียนรู้และพัฒนางาน
๔. มีร้านค้าสวัสดิการขนาดเล็กเพื่ออานวยความสะดวกจาหน่ายสินค้าที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน
ด้านสภาพแวดล้อม
๑. มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ หรือมีการจัดกีฬาที่หลากหลาย
๒. มีสถานที่ให้พักผ่อนหย่อนใจในช่วงเวลาทางาน หรือ co-working space สาหรับการทางาน
๓. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ทางานตาม green standard
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ด้านการทางานร่วมกัน
๑. ทีมงานที่มีคุณภาพ มีกระบวนการสร้างทีมเวิร์ค เพื่อให้เกิดการทางานที่เข้าใจซึ่งกันและกัน
และจริงใจต่อกัน เพื่อนาพาองค์กรให้ไปได้ไกลอย่างมั่นคงแข็งแรง
๒. ทางานที่ตนเองรักให้ดีที่สุด ต้องมีใจ ในการรักงานที่ทา ถึงจะทางานแบบมีความสุข
๓. สร้างมิตรภาพที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดีของเพื่อนร่ว มงาน ไม่พูดจาให้ ร้ายหรือแทงข้างหลั งกัน
ช่วยกันแก้ปัญหา ทางานเป็นทีม
ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อานวยการสถาบันและคณะทางาน
1. ในการปรั บ ปรุ ง ด าเนิ น งานด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของสถาบั น โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ
การประเมิน ITA ต้องวิเคราะห์โดยจาแนกออกเป็น 2 ประเด็น คือ
๑.1 ประเด็นหรือหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน และ
๑.2 หลักเกณฑ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เพื่อนาไปวางแผนการสร้างการรับรู้
กรณีการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือผู้รับบริการของสถาบัน ต้องมีการ
ชี้แจงที่ชัดเจนถึงความโปร่งใสในขั้นตอนและกระบวนการทางานของสถาบัน และกรณีการสร้างการรับรู้
ให้เจ้าหน้าที่ ให้มุ่งเน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสถาบัน เช่น ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือแนวปฏิบัติ
ต่างๆ เป็นต้น เจ้าหน้าที่ สามารถแยกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์โดยรวมของ
สถาบั น และต้ อ งเข้ า ใจว่ า หลั ก เกณฑ์ ต่ า งๆล้ ว นเป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ อ งค์ ก รด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสาเร็จ อีกทั้ง เนื่องจากหัวข้อการประเมิน ITA บางหัวข้อเป็นการสอบถามทัศนคติ
ของเจ้าหน้าที่ จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่ทาแบบประเมินตอบข้อคาถามโดยคานึงถึงภาพรวมของการดาเนินงาน
ของสถาบัน เหตุผลแวดล้อมและกรอบกติกา ประกอบกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยเอาความรู้สึกส่วนตัวเข้ามา
เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด
๒. การใช้ทรัพย์สินของราชการถือเป็นเรื่องที่มีความสาคัญมาก เจ้าหน้าที่ต้องใช้ทรัพย์สินของ
สถาบันอย่างคุ้มค่า และใช้ทรัพย์สินของสถาบันเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาผู้ยากจนบนพื้นที่สูง อีกทั้งต้องมี
การวางระบบการใช้และการกากับติดตามการใช้ทรัพย์สินด้วย
๓. เมื่อมีการกาหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ต้องจัดให้มีการสร้างการ
รับรู้หรือสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจถึงใจความสาคัญของเรื่องนั้นๆ และสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่ างถูกต้อง อีกทั้ง ควรมีการประเมิน ผลหรือทบทวนแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือแนวปฏิบั ติ
ที่กาหนดขึ้น เพื่อที่จะประเมิ น ว่าแนวทางที่กาหนดขึ้นมานั้นสามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
๔. ให้ นาเอาเอกลักษณ์ และภารกิจ ของสถาบันมาใช้เป็นหลั กในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
เน้นการจัดกิจกรรมที่ทาให้บุคลากรของสถาบันเข้าใจว่าวัฒนธรรมองค์กรของสถาบันคืออะไร ให้ความสาคัญ
กับจิตอาสาและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง และต้องทาให้วัฒนธรรมองค์กรสามารถสะท้อนความ
เป็นตัวตน เปรียบเสมือนเป็น DNA ขององค์กร นอกจากนี้ ควรปลูกฝังให้บุคลากรมีความสุขในการทางานจาก
การสร้างงานและมีความสุขกับผลสาเร็จของงานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ และสถาบันได้มีความพยายามที่จะให้
ผลตอบแทนแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ต ามผลส าเร็ จ ของงาน ตั ว อย่ า งเช่ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลให้ ไ ปศึ ก ษาดู ง านใน
ต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะมีการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยจะต้องคัดเลือกผู้ที่มีภาระหน้าที่หรือ
มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะไปศึกษาดูงานแล้ว สถาบันยังคัดเลือกบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการทางานและ
มีผลสาเร็จจากการปฏิบัติ ถือเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานให้เจ้าหน้าที่ด้วย

7
๕. การมอบหมายงานตามแผนพัฒ นาบุคลากรของสถาบั น มีจุ ดประสงค์เพื่อ ต้องการพัฒ นา
บุคลากรให้มีสหสาขาวิชา หมายถึง มีการทางานนอกสายงานเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตภายใต้หลักการ
Upskill และ Reskill
การ Upskill คือการยกระดับความสามารถในส่งที่ตนมีความชานาญ และการ Reskill คือการ
หาความรู้ในสิ่งใหม่ โดยในสังคมปัจจุบันกาลังมีความต้องการบุคลากรที่มี ความรู้หลากหลายวิชาเพื่อต่อยอด
งานที่ทา ดังนั้น การ Reskill จะมีความส าคัญมากที่สุดโดยบุคคลอาจไม่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ใน
สาขาวิชาที่เรียนมาเท่านั้น แต่อาจได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสาเร็จ
ลุล่วง ดังนั้น การมอบหมายงานจึงเป็นหลักวิชาการหนึ่งที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์
ของสถาบัน ซึ่งกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ทาการสารวจองค์ความรู้เพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนตาม
แผน 8 ปี โดยบุคลากรของสถาบันจะเป็นผู้มีสหสาขาวิชาโดยอาศัยการเรียนรู้งาน การหมุนเวียนงาน หรือการ
ทางานข้ามสายงาน
๖. ควรจัดการมอบรางวัลหรือประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องและสร้างขวัญและกาลังใจให้เจ้าหน้าที่
เช่น การยกย่องบุคลากรที่มี ความเสียสละ จิตอาสา เป็นต้น ทั้งนี้ ควรมีการกาหนดกติกาหรือหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ หรืออาจนาประเด็ นวัฒนธรรมองค์กรมากาหนดเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
บุคคล
มติที่ประชุม รับทราบผลการดาเนินงาน และเห็นชอบให้ดาเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะ
เรื่องที่ 2.2 ชี้แจงกาหนดการ กรอบการประเมิน และการเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังคงใช้หลักเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกับ
ปีที่ผ่านมาซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดการประเมิน 10 ตัวชี้วัด และ 3 เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินจะต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน
ขั้นไป) ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยมีกรอบระยะเวลาการดาเนินการ ดังนี้
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การประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นจากการประเมินในปีที่ผ่านมา
กล่าวคือ เมื่อหน่วยงานรายงานข้อมูลตามแบบ OIT และคณะที่ปรึกษาได้ทาการตรวจสอบและให้คะแนนแล้ว
คณะที่ปรึกษาจะแจ้งคะแนนให้ หน่วยงานทราบ และหากหน่วยงานเห็นว่าคณะที่ปรึกษาให้คะแนนไม่ถูกต้อง
หน่วยงานสามารถชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะที่ปรึกษาและยืนยันผลคะแนนตามแบบวัด OIT อีกครั้งหนึ่ง
ความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
1. ในเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม สถาบันต้องนาเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกลงในระบบ ITAS โดยกลุ่มงานนิติการ ได้ประสานข้อมูลดังกล่าวจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
1.1 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ จานวนบุคลากรของสถาบันตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับสถาบันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จานวนทั้งสิ้น 202 ราย พร้อมทั้ง
ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมทาแบบวัดการรับรู้ IIT สานักละ 10 คน
1.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ รายชื่อของบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ
หน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถาบัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากแหล่งข้อมูล เช่น เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนตามภารกิจของสถาบัน หน่วยงานของรัฐอื่นที่ทางาน
ร่วมกับสถาบัน หน่วยงานภาคี ผู้รับทุนอุดหนุนวิจัย หน่วยงานหรือผู้ที่มาศึกษาดูงานในอุทยานหลวงราชพฤกษ์
และผู้ที่ทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับสถาบัน รวมทั้งสิ้น 470 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
– รายชื่อจากสานักพัฒนา 167 รายชื่อ (เกษตรกร 125 รายและหน่วยงาน 42 แห่ง)
- รายชื่อจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 203 รายชื่อ (ร้านค้าที่ทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 150
แห่งและหน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน 53 แห่ง)
- รายชื่อร้านค้าที่ทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง จากกลุ่มงานพัสดุ สานักอานวยการ 50 รายชื่อ
- รายชื่อผู้รับทุนอุดหนุนวิจัยและเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม จากสานักวิจัย 50 รายชื่อ
2. ในเดือนมีนาคม – เมษายน สถาบันต้องดาเนินการรายงานข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ หรือ OIT ลงในระบบ ITAS โดยแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ OIT เป็นการประเมิน
ระดับการเปิดเผยข้อมูล โดยเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของสถาบัน (www.hrdi.or.th) เพื่อประเมินคุณภาพ
ของข้อมูลที่สถาบันเผยแพร่ต่อสาธารณะและระดับการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน ทั้งหมด 43 ข้อมูล ซึ่งจาก
การรวบรวมข้อมูลเพื่อการตอบแบบ OIT พบว่ามีข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งสิ้น 19 ข้อมูล ดังนี้
OIT
ข้อที่
11

ประเด็นจากการประเมิน

ข้อมูล

รายงานการกากับติดตามการ
ดาเนินงานประจาปี รอบ 6 เดือน
-แสดงความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียด
ความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า
การดาเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่
ใช้ดาเนินงาน เป็นต้น

ผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน

ประเด็นที่
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ กาหนดการ
ต้องปรับปรุง
หลักและที่ แล้วเสร็จ
(Action Plan)
เกี่ยวข้อง
(ข้อมูลยังไม่แล้ว
สานัก
ภายใน
เสร็จเนื่องจากยังไม่ ยุทธศาสตร์ เดือน เม.ย.
ครบระยะเวลารอบ และแผน
6 เดือน)
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30

31

ประเด็นจากการประเมิน
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
- แสดงผลการดาเนินงานตามแผน
ดาเนินงานประจาปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ดาเนินงาน เช่น ผลการดาเนิน
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จา่ ย
งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหาก
จากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
และเพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการ
เรื่องร้องเรียน เช่น จานวนเรื่อง
เรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่
อยู่ระหว่างดาเนินการ เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย
6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

ประเด็นที่
หน่วยงาน
ต้องปรับปรุง
(Action Plan)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ กาหนดการ
หลักและที่ แล้วเสร็จ
เกี่ยวข้อง

(ยังไม่มีข้อมูลใน
เว็บไซต์)

สานัก
ยุทธศาสตร์
และแผน

ภายใน
เดือน
มี.ค.

ช่องทางการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน และระบบแจ้ง
เรื่องร้องเรียน

สถาบันต้องเพิ่มช่อง กลุ่มงานนิติ
ทางการแจ้งเรื่อง
การ และ
ร้องเรียนการทุจริต ศูนย์ข้อมูล
บนเว็บไซต์ โดยแยก
และ
ต่างหากจากช่อง
สารสนเทศ
ทางการร้องเรียน นาเข้าข้อมูล
ทั่วไป

ภายใน
เดือน
มี.ค.

สถิติการดาเนินการเรื่อง
ร้องเรียน

ต้องเป็นการแสดง
กลุ่มงาน ภายในเดือน
ข้อมูลเรื่องร้องเรียน นิติการ และ
มี.ค.
ในระยะเวลาอย่าง ศูนย์ข้อมูล
น้อย
และ
6 เดือนแรกของ
สารสนเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. นาเข้าข้อมูล
2564 โดยอย่าง
น้อยต้องแสดง
ความก้าวหน้าของ
การดาเนินงาน เช่น
จานวนเรื่องรับ
จานวนเรื่องที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ

ข้อมูล

รายงานประจาปี 2563
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ประเด็นจากการประเมิน

ข้อมูล

35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรม
ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
- เป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ.
2564

- ผอ. เป็นที่ปรึกษา
คณะทางานคุณธรรมฯ
และเข้าร่วมการประชุม
คณะทางาน ครั้งที่
2/2563
- no gift policy

36

การประเมินความเสีย่ งการทุจริต
ประจาปี
- แสดงผลการประเมินความเสี่ยง
ของการดาเนินงานหรือการปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการ
ประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง
และระดับของความเสี่ยง มาตรการ
และการดาเนินงานในการบริหาร
จัดการความเสีย่ ง เป็นต้น
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ.
2564
การดาเนินการเพื่อจัดการความเสีย่ ง
การทุจริต
- แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรม
ที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน
กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน
- เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินงานที่

การประเมินความเสีย่ ง
ทุจริตและแผนบริหาร
ความเสีย่ งทุจริต

37

การดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต

ประเด็นที่
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ กาหนดการ
ต้องปรับปรุง
หลักและที่ แล้วเสร็จ
(Action Plan)
เกี่ยวข้อง
และจานวนเรื่องที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ
เป็นต้น
ข้อมูลในเว็บไซต์ยัง
ไม่ครบถ้วน

ศูนย์ข้อมูล ภายในเดือน
และ
มี.ค.
สารสนเทศ
การดาเนินงานหรือ นาเข้าข้อมูล
กิจกรรมต้องแสดง
ให้เห็นถึงการมีส่วน
ร่วมของ
ผู้อานวยการสถาบัน
ในการพัฒนา
ปรับปรุง และ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ข้อมูลในเว็บไซต์ยัง
กลุ่มงาน ภายในเดือน
ไม่ครบถ้วน
นิติการ
มี.ค.

ข้อมูลในเว็บไซต์ยัง
ไม่ครบถ้วน

กลุ่มงาน
นิติการ

ภายใน
เดือน เม.ย.
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38

39

40

ประเด็นจากการประเมิน
สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ดาเนินการเพื่อบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามข้อ O36
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ.
2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรม
ของหน่วยงานที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ.
2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แสดงแผนปฏิบตั ิการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต
หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน
- ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ
ช่วงเวลาดาเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
รายงานการกากับติดตามการ
ดาเนินการป้องกันการทุจริต
ประจาปี รอบ 6 เดือน
- แสดงความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตตามข้อ O39
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า
เช่น ความก้าวหน้าการดาเนินการ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดาเนินงาน เป็นต้น

ข้อมูล

จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์ด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส

ประเด็นที่
หน่วยงาน
ต้องปรับปรุง
(Action Plan)

ข้อมูลในเว็บไซต์ยัง
ไม่ครบถ้วน

ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
สถาบันต้องมีการ
ดาเนินงานหรือ
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ
และค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต
- แผนปฏิบัติการป้องกัน ข้อมูลในเว็บไซต์ยัง
และปราบปรามการทุจริต
ไม่ครบถ้วน
และประพฤติมิชอบ พ.ศ.
2564
- แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม พ.ศ. 2564

- รายงานผลการ
(ข้อมูลยังไม่
ดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ครบถ้วนเนื่องจาก
ป้องกันและปราบปราม ยังไม่ครบระยะเวลา
การทุจริต และประพฤติมิ
รอบ 6 เดือน)
ชอบ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการ
ดาเนินงานแผนปฏิบัติ
ส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ.
2564
รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ กาหนดการ
หลักและที่ แล้วเสร็จ
เกี่ยวข้อง

คณะทางาน
คุณธรรมฯ
และกลุม่
งานบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์

ภายใน
เดือน เม.ย.

กลุ่มงาน
นิติการ

ภายในเดือน
มี.ค.

กลุ่มงาน
นิติการ

ภายในเดือน
เม.ย.
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41

42

ประเด็นจากการประเมิน

ข้อมูล

- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการดาเนินการป้องกัน
- รายงานผลการ
การทุจริตประจาปี
ดาเนินงานแผนปฏิบัติการ
- แสดงผลการดาเนินงานตาม
ป้องกันและปราบปราม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การทุจริต และประพฤติมิ
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ชอบ พ.ศ. 2563
ดาเนินการ เช่น ผลการดาเนินการ
รอบ 12 เดือน
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จา่ ย
- รายงานผลการ
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ดาเนินงานแผนปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
ส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ.
เป้าหมาย เป็นต้น
2563
- ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
รายงานการประชุม
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
คณะทางานคุณธรรมฯ
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ครั้งที่ 2/2563 และ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
แผนการดาเนินงาน
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ปี พ.ศ. 2563
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์
เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่
มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน
ฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียด
ต่างๆ เช่น การกาหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบตั ิการ
กาหนดแนวทางการกากับติดตามให้
นาไปสู่การปฏิบตั ิและการรายงาน
ผล เป็นต้น

ประเด็นที่
หน่วยงาน
ต้องปรับปรุง
(Action Plan)

(ยังไม่มีข้อมูลบน
เว็บไซต์)

(ยังไม่มีข้อมูลบน
เว็บไซต์)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ กาหนดการ
หลักและที่ แล้วเสร็จ
เกี่ยวข้อง

กลุ่มงาน
นิติการ

ภายในเดือน
มี.ค.

คณะทางาน ภายในเดือน
คุณธรรมฯ
มี.ค.
และศูนย์
ข้อมูลและ
สารสนเทศ
นาเข้าข้อมูล
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ประเด็นจากการประเมิน

ข้อมูล

การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
- แสดงผลการดาเนินการตาม
มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดการนา
มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ
O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ.
2564

1. กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารในการ
ป้องกันการทุจริต
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์ด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
3. ทบทวนนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
4. จัดทาประกาศ
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
บุคคลเพื่อไปศึกษาดูงาน
5. สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
6. จัดทาแนวปฏิบัติในการ
ยืม-คืนทรัพย์สินของทาง
ราชการ
7. จัดการทดสอบการรับรู้
ของเจ้าหน้าที่ก่อนการ
ประเมิน (ITA Pre Test)
เพื่อทราบประเด็นที่ต้อง
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

ประเด็นที่
หน่วยงาน
ต้องปรับปรุง
(Action Plan)
(ยังไม่มีข้อมูลบน
เว็บไซต์)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ กาหนดการ
หลักและที่ แล้วเสร็จ
เกี่ยวข้อง
คณะทางาน ภายในเดือน
คุณธรรมฯ
เม.ย.
และศูนย์
ข้อมูลและ
สารสนเทศ
นาเข้าข้อมูล

ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดาเนินงานและยกระดับผลการประเมิน ITA
1. ความเชื่อมั่น ต่อการจั ดการเรื่องร้องเรียนและความปลอดภัยในการส่งข้อร้องเรียนของ
เจ้าหน้าที่เกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสถาบันอาจยังไม่ทราบกลไกการดาเนินงานหรือขั้นตอนการ
จัดการเรื่องร้องเรียนของสถาบั น และเงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องเรียนที่กาหนดให้ผู้ ร้องเรียนต้องระบุชื่อผู้
ร้องเรียน จึงอาจทาให้เจ้าหน้าที่เกิดความไม่มั่นใจและไม่กล้าส่งเรื่องร้องเรียน ดังนั้น เพื่ อประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการดาเนินงานของสถาบัน และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ควรจัดให้มีกล่องรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะแยกต่างหากจากกล่องรับเรื่องร้องเรียน โดยผู้ส่งไม่จาเป็นต้องระบุชื่อ
2. ความโปร่งใสถือเป็นหัวใจของการทางาน โดยเกิดจากองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่
2.1 ระบบการทางาน
หลักการทางานเพื่อความโปร่งใสที่เป็นจุดเด่นของสถาบัน คือ การมีส่วนร่วม ตั้งแต่การ
ร่ ว มคิด ร่ ว มวางแผน ร่ ว มทา โดยสถาบั น ได้ มีการจั ดทาแผนชุม ชน แผนรายหมู่ บ้า น และก าหนดกรอบ
การทางานร่วมกับเกษตรกร แล้วนามาจัดทาเป็นแผนกลยุทธ์ อีกทั้ง สถาบันยังยึดหลักให้ประชาชนและชุมชน
เป็นศูนย์กลางในการดาเนินการร่วมกันและสามารถติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของสถาบันได้ ดังนั้น
เมื่อสถาบันสามารถสะท้อนความโปร่งใสในการดาเนินงานได้ เกษตรกรและบุคคลภายนอกก็จะเกิดความ
เชื่อมั่นต่อสถาบันว่าจะมีผลการดาเนินงานและผลสาเร็จที่ดี มีความคุ้มค่า และบรรลุตามวัตถุประสงค์

14
2.2 บุคลากรของสถาบัน
ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ ควรมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติเชิงบวก
คิดอย่างเป็นระบบ โดยคานึงถึงประโยชน์ที่ องค์กรและส่วนรวมจะได้รับ มีจิตอาสา และปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่มี
ความสุขจากผลส าเร็จ ของงาน ซึ่งผลสาเร็ จที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อส่ว นรวมและประเทศชาติ
นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้เจ้ าหน้ าที่มีความโปร่งใสในการทางาน รู้หน้าที่และเคารพกฎกติกา โดยเฉพาะ
ประเด็นการใช้ทรัพย์สินของราชการ ควรมีการวางหลักเกณฑ์และแนวทางให้มีความโปร่งใส เพื่อให้เจ้าหน้าที่
มีการใช้ทรัพย์สินของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
3. ให้สร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมิน ITA และพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความ
เข้าใจงานในภาพรวมของสถาบัน โดยนาเอาตัวชี้วัดในการประเมินมาใช้เป็นประเด็นหลักในการสร้างการรับรู้
เช่น การใช้งบประมาณต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีความคุ้มค่า การใช้อานาจของเจ้าหน้าที่แต่ละระดับ
เป็ น ต้ น ซึ่ ง การด าเนิ น งานดั งกล่ า วสามารถพั ฒ นาเป็ น องค์ค วามรู้แ ละต่ อยอดเป็น งานวิช าการด้ า นการ
ปราบปรามการทุจริตของสถาบันต่อไป
4. ให้มีการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดงานหรือ
ภารกิจของสถาบัน เช่น การอบรมหรือสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนาไป
ถ่ายทอดให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการอบรมเกษตรผู้นาเพื่อพัฒนาเครือข่ายความโปร่งใสของ
สถาบันและสร้างภาวะผู้นาให้กับเกษตรกรในชุมชน
5. การสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรที่เป็นชนเผ่า ให้กลุ่มงานธุรการและประชาสัมพันธ์
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่สามารถสื่อสารภาษาชนเผ่า เพื่อจัดทาสื่อสาหรับสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานและความโปร่งใสของสถาบันในรูปแบบภาษาชนเผ่า
6. ควรจัดทาสื่อหรือแผ่นพับแนะนาสถาบันเกี่ยวกับ ภารกิจ เป้าหมาย และการดาเนินงานของ
สถาบันให้หน่วยงานภายนอก ร้านค้า หรือผู้ที่มาติดต่อกับสถาบันทราบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
องค์กรและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สถาบันเป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอกและมีความเข้าใจในภารกิจและ
การดาเนินงานของสถาบันมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบกรอบการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
ตามกรอบการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ให้ ค รบถ้ ว น และเห็ น ชอบให้ ด าเนิ น การตามความเห็ น และ
ข้อเสนอแนะ
---------------------------------ปิดประชุมเวลา 13.00 น.
นางสาวนิโลบล อ่าเอี่ยม นิติกร ผู้บันทึกรายงานการประชุม

