รายงานการประชุมคณะทางานด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2/2563
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
----------------------------------------คณะทางานผู้เข้าร่วมการประชุม
1. นายวิรัตน์ ปราบทุกข์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
2. นางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ
รองผู้อานวยการสถาบัน ด้านบริหารจัดการ
3. นายสุรนันท์ ศรีวิพัฒน์
4. นางสาวศศิธร พานัก
5. นางสาวกรรณิกา ศรีลัย
6. นางสาวสุธาสินี ชัยชนะ
7. นางสาวรุ้งนภา สุ่นสุข
8. นางปฏิภาณี อะมัง
9. นายครองยศ อุตอิ่นแก้ว
10. นางสาวรัตนา แก้วเสน
11. นางชัชโรธร ดาราพงษ์
12. นางสาวนิโลบล อ่าเอี่ยม
13. นางสาวพิชยา เมืองมา
คณะทางานผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ)
1. นายเมธี พยอมยงค์
ผู้อานวยการสานักอานวยการ
2. นางสุพิศ ชาญวารินทร์
3. นางสาวทิพย์สุดา ธนัญชัย
4. นางสาวพิชญากานต์ หน่อแก้วมูล
5. นางสาวอนุชญา ฝั้นแปง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาววชิรา เลาหกุล
2. นางพีรญา เตชะรัง
3. นางสาวนภาพร มณฑานพรัตน์

ที่ปรึกษา
ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ที่ปรึกษาคณะทางาน ได้แจ้งต่อ ที่ประชุมให้คณะทางานและ
ผู้รับผิดชอบหลักในการประเมิน ITA ของสถาบัน ต้องทาความเข้าใจในรายละเอียดของหลักการและวัตถุประสงค์
ของการประเมิน เพื่อที่จะสามารถนามาเชื่อมโยงกับงานต่างๆของสถาบัน แล้วนามาสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่ของ
สถาบั น ทราบและเข้ าใจถึ งความส าคัญ ของหลั กความโปร่ งใสและสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือ ในการทางานได้

2
นอกจากนี้ รองผู้อานวยการสถาบัน ด้านบริหารจัดการ ประธานคณะทางาน ได้กล่าวถึงหลักการและความสาคัญ
ของการประเมิน ITA โดยการประเมิน ITA จะเป็นเครื่องมือที่ทาให้องค์กรมีความยั่งยืนด้วยการทางานที่มี
ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิผ ล แต่ทั้ งนี้ ก ารดาเนิน งานต้องเริ่ มต้น จากนโยบายของผู้ บริ ห ารที่มีค วามชัด เจน
มีการนาองค์กรธรรมาภิบาลและถ่ายทอดนโยบายสู่ผู้ปฏิบัติ ให้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง ผู้ปฏิบัติง านของสถาบัน
ต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนหรือระเบียบที่กาหนดและมีความพร้อมรับผิดชอบ รวมถึงมีการประเมินผลการทางาน
และปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
เรื่องที่ 2.1 การดาเนินงานเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
ปฏิทินการประเมินที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด ดังนี้
1. เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 ผู้ดูแลระบบการประเมินของสถาบันได้ ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
ระบบ ITAS และนาเข้าข้อมูลจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสถาบัน จานวน 201 คน และ
รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ บุคคลหรือหน่วยงานที่มาติดต่อหรือขอรับบริการตามภารกิจของสถาบัน
จานวน 289 คน โดยจานวนดังกล่าวจะนาไปกาหนดจานวนขั้นต่าของผู้ทาแบบวัดการรับรู้สาหรับการประเมิน
ITA โดยผู้ทาแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 30 คน และผู้ทาแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 30 คน เช่นเดียวกัน
2. เดือนมิถุนายน 2563 ดาเนินการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในระบบ ITAS
และส่งให้รองผู้อานวยการสถาบัน ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมิน ตรวจสอบและ
อนุมัติข้อมูลก่อนส่งให้สานักงาน ป.ป.ช.
3. เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 ดาเนินการเก็บข้อมูลตามแบบสารวจ IIT และ EIT ดังต่อไปนี้
1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์ของสานักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการประเมิน ITA จานวน
2 เรื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่
2) สร้างการรับรู้และชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมิน ITA พร้อมทั้งเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ของสถาบัน
ร่วมทาแบบสารวจ IIT ในที่ประชุมประจาเดือนของแต่ละสานัก ดังนี้
- สานักอานวยการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563
- สานักวิจัย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563
- อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563
- สานักยุทธศาสตร์และแผน และสานักพัฒนา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
3) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA ให้กับเกษตรกร พร้อมทั้ง
ขอความร่วมมือจากเกษตรให้ร่วมทาแบบสารวจ EIT เมื่อวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2563 ในพื้นที่ดาเนินงาน
5 แห่ง ได้แก่
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋
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เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทาแบบสารวจ IIT และ EIT มีเจ้าหน้าที่ของสถาบันเข้าร่วมทาแบบ
สารวจ IIT ทั้งสิ้น 179 คน และมีเกษตรกรร่วมทาแบบสารวจ EIT จานวน 33 คน นอกจากนี้ คณะที่ปรึกษาจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายจากสานักงาน ป.ป.ช. ให้ดาเนินการตรวจประเมินได้ดาเนินการเก็บ
แบบสารวจ EIT เพิ่มเติมอีกจานวน 72 คน รวมจานวนผู้ทาแบบสารวจ EIT ทั้งสิ้น 105 คน
4) เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 คณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดาเนินการ
ตรวจแบบ OIT พร้อมทั้งให้คะแนนและประมวลผล
นอกจากนี้ สถาบันยังได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุงและเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน ITA ดังนี้
1) การแสดงเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้อานวยการสถาบัน ได้แก่ ประกาศสถาบัน เรื่อง
เจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การประกาศแสดงเจตจานง
ไม่รับของขวัญในช่วงเทศกาล (No Gift Policy) รวมถึงการมอบนโยบายการต่อต้านการทุ จริตของผู้อานวยการ
สถาบันในการประชุมประจาเดือนของสถาบัน
2) การปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบันเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและรายงานข้อมูลผู้รับบริการของสถาบัน
ได้แก่ จานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และจานวนผู้เข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยรายงานจาแนกเป็น
รายเดือน
3) จัดทาสื่อวีดิทัศน์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับงานด้านพัสดุจานวน 2 เรื่อง ได้แก่ การยืมและการโอน
พัสดุครุภัณฑ์ และการตรวจรับและการเบิกพัสดุครุภัณฑ์
4) จัดประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
5) ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบเรื่ อ งร้ องเรี ยน โดยมี คาสั่ ง จัด ตั้ งศู น ย์ รับ เรื่ องร้ อ งเรี ยน และจั ด ทาแนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
เรื่องที่ 2.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
เมื่อวัน ที่ 28 กันยายน ๒๕๖๓ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมิน ITA ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสถาบันได้คะแนนการประเมิน 89.48 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ที่ได้ 89.14 คะแนน จัดอยู่ในระดับ A และผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นที่ 21 ซึ่งกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
นอกจากนี้ เมื่อจัดลาดับผลคะแนนในระดับต่างๆ สามารถจัดลาดับคะแนนการประเมินของสถาบันได้ ดังนี้
- ในระดับประเทศ สถาบันจัดอยู่ในลาดับที่ 504 จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการ
ประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน
- ในระดับหน่วยงานประเภทองค์การมหาชน สถาบันจัดอยู่ในลาดับที่ 22 จากหน่วยงาน
ประเภทองค์การมหาชนทั้งสิ้น 55 หน่วยงาน
- ในระดับกระทรวง สถาบันจัดอยู่ในลาดับที่ 3 จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ทั้งสิ้น 23 หน่วยงาน
ผลการประเมินรายตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 หัวข้อ
การป้องกันการทุจริต ได้ 100 คะแนน ซึ่งมาจากการวัดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และตัวชี้วัด
ที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 4 หัวข้อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้ 77.53 คะแนน ซึ่งมาจากการสารวจ
การรับรู้ของเจ้าหน้าที่
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(แผนภูมิแสดงรายละเอียดคะแนนแยกตามตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับคะแนนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงและข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
ประเด็นที่ต้องปรับปรุงมาจากข้อคาถามที่ได้ผลคะแนนน้อย โดยในตัวชี้วัดการประเมินที่ 1 – 5
มาจากการประเมินการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบงาน พฤติกรรมการทางาน
และระดับการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ต่อระบบงานของสถาบัน ตัวชี้วัดการประเมินที่ 6 – 8 มาจากการประเมินการ
รับรู้ของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการดาเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงการทางานของ
สถาบัน
ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
๑. ขั้นตอนและระยะเวลา รวมถึงความเท่าเทียม
กันในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
๒. พฤติกรรมการทางานทีม่ ุ่งผลสาเร็จของงาน มี
ความพร้อมรับผิดชอบ และให้ความสาคัญกับ
งานมากกว่าธุระส่วนตัว
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
๑. การรับรู้ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
๒. การใช้จ่ายงบประมาณที่คานึงถึงความคุ้มค่า
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์
๓. ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
การใช้งบประมาณด้วยการสอบถาม ทักท้วง
หรือร้องเรียน
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
๑. ความเป็นธรรมของผู้บังคั บบัญชาในการการ
มอบหมายงาน

ข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
๑. ควรมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอน
ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ
อย่างชัดเจน
๒. สร้ า งระบบการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ให้บริการ ณ จุดให้บริการ
๑. ค ว ร มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผย
และพร้อมรับการตรวจสอบ
๓. จัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
สม่าเสมอ

๑. จั ด ท ารายละเอี ย ดของต าแหน่ ง งาน (job
description) และเกณฑ์การประเมินผล
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๒. ความเป็ น ธรรมของในการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน
๓. ความเป็ นธรรมในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อ
เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ศึ ก ษาดู ง าน หรื อ ให้
ทุนการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
๑. ขั้น ตอนและความสะดวกในการขออนุญาต
เพื่อยืมคืนทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
๒. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการที่ถูกต้อง
๓. การกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการเพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ มี ก ารน า
ทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
๑. การดาเนินการต่อการทุจริตของหน่วยงานทั้ง
การเฝ้าระวัง การตรวจสอบการทุจริต และ
การลงโทษทางวินัย
๒. การนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้ง
ภายในภายนอกไปปรับปรุงการทางาน
๓. ความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ต่อการทุจริตที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น และการด าเนิ น การต่ อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น
รวมถึงความปลอดภัยในการส่งข้อร้องเรียน
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
๑. ขั้นตอนและระยะเวลา รวมถึงความเท่าเทียม
กันในการให้บริการของเจ้าหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๑. ช่องทางและความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
ของสถาบัน
๒. ค ว า ม ชั ด เ จ น ใ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ที่
สาธารณชนควรทราบ
๓. ความชัดเจนของเจ้าหน้าที่ในการชี้แจงและ
ตอบข้อซักถาม
๔. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต

ข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย
๒. การเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๑. ให้ จัดทาคู่ และระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ
๒. สร้ า งระบบการก ากั บ ดู แ ละและติ ด ตาม
ตรวจสอบการยืมคืนทรัพย์สิน

๑. จัดทามาตรการการป้องกันและมีระบบการ
ตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน
และเปิดเผย
๒. เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่และประชาชนมีส่วน
ร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น และติ ด ตาม
ตรวจสอบการด าเนิน งานของหน่ ว ยงานได้
อย่างสะดวก
๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและ
ขั้นตอนการให้บริการด้านต่างๆอย่างทั่วถึง
๒. ส่งเสริมการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านให้ เ จ้ า หน้ า ที่ อ ย่ า ง
สม่าเสมอ
๑. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์ให้ง่ายต่อการเข้าถึง
๒. ควรมี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
ข่าวสารอย่างชัดเจนละต่อเนื่อง
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ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทางาน
๑. การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
๒. การปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารด าเนิ น งานหรื อ การ
ให้บริการของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
๓. การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามาส่วนร่วม
ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการด าเนิ น งาน
หรือการให้บริการ

ข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา
๑. สร้างกระบวนการปรึกษาหารือกันระหว่า ง
ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรเพื่ อ ร่ ว มกั น ทบทวน
ปัญหาอุปสรรคในการทางานอย่างเป็นระบบ
๒. ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมี
ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ให้
ค า แ น ะ น า ใ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร
ดาเนินงาน

สาหรับตัวชี้วัดการประเมินที่ 9 และ 10 มาจากการประเมินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถาบัน
ซึ่งมีตัวชี้วัดย่อยทั้งหมด 43 ข้อ และจากผลการประเมิน พบว่ามีเพียง 1 ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่ได้คะแนน
คือ หัวข้อการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งสถาบันได้ส่งแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแสดงถึงการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน
แต่คณะที่ปรึกษามีความเห็นว่า ไม่พบข้อมูลการดาเนินงานจากหลักฐานดังกล่าว
นอกจากนี้ คณะที่ปรึกษาได้มีความเห็นต่อการเปิดเผยข้อมูลของสถาบัน ว่า สถาบันสามารถสะท้อน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการ
เข้าถึง แต่ทั้งนี้ ควรต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุง
ระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ที่มีต่อการดาเนินงานของสถาบัน มีดังต่อไปนี้
1) ควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ได้มีสิทธิต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน
2) ควรมีสวัสดิการเจ้าหน้าที่โครงการ
3) ลดการทุจริต โดยการตรวจสอบ
4) ควรมีการตรวจสอบให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นและอยากให้การทางานเร็วขึ้น
5) ควรจะลดระเบียบข้อปฏิบัติในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างลง เพื่อความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์
6) ยึดหลักธรรม ศีล 5 ในการทางาน
7) ควรคัดเลือกผลงานของแต่ละคน เพื่อที่จะมาเป็นเกณฑ์ประเมิน โดยไม่ตัดสินจากความคิดส่วนตัว
เช่น ทาดี 10 ครั้ง ทาผิด 1 ครั้ง แต่เอาความผิดที่ทามาคิดต่อการประเมินผลงานและขึ้นเงินเดือน
8) ปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินงานและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
9) ทาตามระเบียบของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด
10) หากหน่วยงานมีความเป็นธรรมในทุกๆที่ ทุกๆทางมีความยุติธรรมเชื่อว่าการปฏิบัติงานจะเป็นไป
ในทางที่ดีและมีความสุขมีความเสมอภาคและช่วยเหลือกัน
11) พัฒนาและติดตามการทางานของบุคคลากร ให้มีประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มมากขึ้น
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12) จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแบบกระจาย ไม่ ซื้ อ กั บ กลุ่ ม เดี ย ว อนุ มั ติ กิ จ กรรมและงบประมาณ ให้ ต รงกั บ
ความต้องการของพื้นที่ เช่น ปัญหาที่ต้องแก้ไข และปัญหาเร่งด่วน ควรอนุมัติงบประมาณที่มากกว่าเดิมโดยมองถึง
ความคุ้มทุนและเนื้องาน
นอกจากนี้ ผลการสารวจความสุขในการทางานของเจ้าหน้าที่ผู้ตอบแบบ IIT จานวน ๑๗๙ คน พบว่า
มีเจ้าหน้าที่ที่มีความสุขในการทางานมาก คิดเป็นร้อยละ 0.56 (ประมาณ 1 คน) มีเจ้าหน้าที่ที่มีความสุ ข
ในการทางานน้อย คิดเป็นร้อยละ 56.42 (ประมาณ 101 คน) และมีเจ้าหน้าที่มีความสุขในการทางานน้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 43.02 (ประมาณ ๗๗ คน)
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการตามภารกิจของสถาบันซึ่งเป็นผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีดังต่อไปนี้
1) อยากให้หน่วยงานมีการส่งเสริมการประเมินผล
2) เมื่อลดประมาณการเบิกจ่าย อยากให้แจ้งให้กรรมการกลุ่มรับทราบ
3) อยากให้ทาแผนข้อมูลไม่ซับซ้อน
4) พัฒนาเกี่ยวกับถนน
5) จัดงานสัมมนาและเพิ่มองค์ความรู้ให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
6) อยากให้เพิ่มเจ้าหน้าที่
มติที่ประชุม รับทราบผลการดาเนินงานและผลการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 3.1 แผนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันและการเตรียม
ความพร้อมสาหรับการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากการวิเคราะห์จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการประเมิน คณะทางานคุณธรรมฯ ได้จัดทาร่าง
แผนการปรับปรุงการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบัน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่
๑) การปรับปรุงข้อมูลตามตัวชี้วัดตามแบบ OIT และปรับปรุงเว็บไซต์
๒) การปรับปรุงข้อมูลตามตัวชี้วัดตามแบบ IIT และ EIT
๓) การเตรียมการประเมินผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
๔) การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารและคณะทางาน
ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมย่อย โดยระบุระยะเวลาการดาเนินงานและผู้รับผิดชอบ ดังนี้
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(ร่าง) แผนการปรับปรุงการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

เป้าหมาย ต.ค.
63

1. การปรับปรุงข้อมูล OIT และปรับปรุงเว็บไซต์
- ประเมินความเสีย่ งการทุจริตประจาปี (กาหนดส่งแผน
1 ฉบับ
บริหารความเสี่ยงวันที่ 5 มีนาคม 64)
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2563
- ทบทวนนโยบายบุคคล และการดาเนินงานตามนโยบาย 1 ฉบับ
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1 ฉบับ
ประจาปี 2563
- กิจกรรมเสริมสร้าง Happy workplace
- อัพเดทระบบเรื่องร้องเรียนในเว็บ และข้อมูลเชิงสถิติ
1 ฉบับ
เรื่องร้องเรียน
- กิจกรรมการแสดงออกหรือการมีส่วนร่วมของผูบ้ ริหาร
1 ครั้ง
ในการป้องกันการทุจริต
- กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
1 ครั้ง
- ทบทวนเจตจานงสุจริต + No Gift Policy
1 เรื่อง
2. การปรับปรุงตามตัวชี้วัดผู้มีสว่ นได้เสียภายใน (IIT)
และภายนอก (EIT)
- จัดทาประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
2 เรื่อง
สถาบัน
- จัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
2 ครั้ง
การยืม-คืนทรัพย์สินของราชการ

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ม.ค.
64

ก.พ.
64

ช่วงเวลา
มี.ค. เม.ย.
64
64

พ.ค.
64

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
คณะทางาน+ศูนย์ข้อมูล
คณะทางาน+
ตรวจสอบภายใน
ฝ่ายพัสดุ
ฝ่ายบุคคล
ฝ่ายบุคคล
ฝ่ายบุคคล
ศูนย์ข้อมูลฯ+
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ฝ่ายบุคคล
ฝ่ายบุคคล
นิติการ+ ประชาสัมพันธ์
คณะทางาน+
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบุคคล+ผอ.
ฝ่ายพัสดุ
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กิจกรรม
3. การเตรียมการผู้ประเมินผู้มีสว่ นได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอก
- การคัดเลือกผู้มสี ่วนได้เสียภายในและภายนอก ที่ทางาน
ร่วมกับสถาบันอย่างเข้มข้น
- จัดอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ตัวชี้วัดปี
2564
- การสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้มสี ่วนได้เสีย
ภายนอก
4.การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร
และคณะทางาน

เป้าหมาย ต.ค.
63

2 ฉบับ
1 ครั้ง
4 ครั้ง
2 ครั้ง

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ม.ค.
64

ก.พ.
64

ช่วงเวลา
มี.ค. เม.ย.
64
64

พ.ค.
64

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

คณะทางาน
คณะทางาน+ฝ่ายบุคคล
คณะทางาน
คณะทางาน
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ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อานวยการสถาบันและคณะทางาน
1. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบัน
ผู้ อ านวยการสถาบั น ได้ ใ ห้ ความส าคั ญ และมี ค วามมุ่ ง หวั ง ให้ บุ ค ลากรของสถาบั นไม่ มี พ ฤติ ก รรม
การทุจริต และระบบงานของสถาบันควรมุ่งเน้นความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
สร้างการรับรู้เพื่อสร้างกระบวนการตรวจสอบ
การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบันมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรของสถาบันตระหนัก
ถึง เรื่ อ งส าคั ญที่ควรรู้ และเป็ น ประโยชน์ ต่อการทางานรวมถึงประโยชน์ต่อตั ว เจ้าหน้าที่เ อง ต้อ งสื่ อสารและ
สร้างความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนของกระบวนงานให้บุคลากรของสถาบัน สามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ทางานด้วย นอกจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันจะต้องเข้าใจถึงการทางานบนหลักความโปร่งใสแล้ว เจ้าหน้าที่โครงการ
เกษตรกรผู้นาชุมชน และบุคคลหรือหน่วยงานที่รับบริการหรือเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสถาบัน ควรจะต้อง
ได้รับรู้ข้อมูลการดาเนินงานของสถาบันตามหลักความโปร่งใสด้ วยเช่นกัน และในกรณีการสร้างการรับรู้ให้แก่
เกษตรกรที่อาจมีข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี หรือภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร สถาบันต้องมีการ
ปรับหาช่องทางหรือวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
2. การวิเคราะห์ตัวชี้วัดการประเมิน
ให้คณะทางานศึกษาตัวชี้วัดและข้อคาถามที่ใช้สาหรับการประเมิน โดยละเอียดเพื่อกาหนดประเด็น
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันที่บุคลากรควรทราบและจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน แล้วนาประเด็นข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
กับการดาเนินงานที่มีอยู่ หากประเด็นใดที่สถาบันยังไม่มีการดาเนินงานหรือ ขาดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
สถาบันก็ต้องดาเนินการปรับปรุง แก้ไขให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน แต่หากประเด็นใดที่สถาบัน ดาเนินการ
แล้ว แต่บุคลากรของสถาบันยังขาดความเข้าใจหรือไม่ทราบว่าสถาบันได้มีการดาเนินงานในเรื่องดังกล่าว เช่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ช่องทางการร้องเรียน หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ
เป็นต้น คณะทางานต้องออกแบบวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพราะความไม่รู้หรือความไม่
เข้าใจนั้นจะทาให้เกิดช่องว่างในการปฏิบัติงาน และนาไปสู่ความไม่โปร่งใสและการทุจริตได้
3. การปรับปรุงระดับความสุขในการทางานของบุคลากร (Happy workplace)
ให้ดาเนินการสารวจความสุขและความทุกข์ในการทางานของบุคลากรในสถาบัน โดยการสอบถามถึง
สิ่งที่ทาให้บุคลากรมีและไม่มีความสุขในการทางาน ซึ่งในการสารวจดังกล่าวควรแบ่งออกตามช่วงอายุ ตาแหน่ง
หน้าที่การงาน ความรับผิดชอบในภาระงาน รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นในชีวิตประจาวัน เพื่อนามาวิเคราะห์
หาสาเหตุของความทุกข์และสิ่งที่เป็นความสุขในการทางานร่วมกันของคนในองค์กร และสามารถกาหนดหรือ
ออกแบบกิจกรรมหรือวิธีการในการเสริมสร้างความสุขในการทางานให้กับบุคลากรของสถาบันต่อไป
4. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีการวิเคราะห์ตามกรอบกระบวนงานโดยทาเป็น
Flowchart แสดงขั้นตอนการทางาน แล้วระบุการดาเนินงานหรือมาตรการที่มีอยู่ เพื่อหาจุดบกพร่ องหรือช่องว่าง
ในการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสและการทุจริต และสามารถกาหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่อ
ปิดช่องว่างหรือโอกาสการทุจริตได้
5. แผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5.1 ให้คณะทางานปรับปรุงรายละเอียดของ (ร่าง) แผนการปรับปรุงการดาเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะกิจกรรมการสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบันซึ่งต้องมาจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดการประเมิน
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5.2 ดาเนินการประเมินการรับรู้ของบุคลากรก่อนเริ่มการประเมิน ITA (Pre-Test) โดยใช้แบบสารวจ
ที่สานั กงาน ป.ป.ช. กาหนด เพื่อทราบระดับการรับรู้ของบุคลากรและสามารถนาไปปรับปรุง การดาเนินงาน
รวมถึงออกแบบวิธีการสร้างการรับรู้
5.3 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบันให้กับเกษตรกรมากขึ้น และให้ศูนย์เทคโนโลยี
และสารสนเทศ ดาเนินการพัฒนายกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้นาชุมชนและเยาวชนบนพื้นที่สูง โดยกาหนด
รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่
5.4 ให้มีการติดตามผลการดาเนินการสร้างการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงให้มีการทา workshop
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างกลไกหรือมาตรการการดาเนินงานที่มีความ
โปร่งใส
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักการของ (ร่าง) แผนการปรับปรุงการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้ฝ่ายเลขาคณะทางานปรับปรุงรายละเอียดของ
แผนและวางแผนการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมต่อไป
-------------------------------------ปิดประชุม เวลา 13.00 น.
นางสาวนิโลบล อ่าเอี่ยม นิติกร ผู้บันทึกรายงานการประชุม

