
 

                                                                                                             
 
 
 

              
                        

บรรยายโดย  
1. นางมาลินี คุณะดิลก จ าปาทอง  กรมพัฒนาที่ดนิ 
2. นายสิทธิชัย ล้อตระกูล  ส านักงานกองทนุฟื้นฟูและพฒันาเกษตรกร  
3. นางสาวยุวธิดา เพชรชิต  การยางแห่งประเทศไทย  
4. นางสาวนริสา รักนวล  วิทยาการจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดสัมมนา 
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายส าราญ สาราบรรณ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้ านการทุจริต กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จ านวน 60 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานละ 2 คน ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ
ปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนตัวอย่างวิธีการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานส าหรับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 
Meeting ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ให้มีผลการประเมิน ITA ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน ซึ่งมีวิทยากรหลายๆหน่วยงานมาร่วมเสนอความ
คิดเห็น และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับองค์กรของตน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปความรู้จากการสัมมนา 
เร่ือง การพัฒนาศักยภาพการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 
Meeting 
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วิทยากรในการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ITA คือ 1. นางมาลินี คุณะดิลก จ าปาทอง 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน
ได้บรรยายแนวทางพัฒนาการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในของหน่วยงานภาครัฐ ITA               
ในเรื่องการพิจารณาวิเคราะห์ผลคะแนนประเมิน ITA ของปี
ที่ผ่านมา และวางมาตรการด าเนินการและติดตามผลการ
ด าเนินการ โดยคณะท างาน ITA ของกรมพัฒนาที่ดิน       
จัดฝึกอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต                       
ซึ่งมีเนื้อหาด้านหลักธรรมาภิบาล และการประเมิน ITA  
เพ่ือให้บุคลากรีความรู้ เข้าใจ และสามารถน ามาใช้ในการ
เสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน ในการประเมิน ITA  

ได้มีการประชาสัมพันธ์ และส่ง Qr code 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  EIT  ตอบแบบ
วัดการรับรู้ ซึ่งต้องตรวจสอบ ติดตามให้
ครบตามจ านวนที่ ส านักงาน ป.ป.ช . 
ก าหนด และเนื่ องจากระดับคะแนน
ประเมินในปี 2563 ไม่ผ่านเกณฑ์ ท าให้
ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้ามาติดตาม
การด าเนินการประเมิน ITA ในทุกขั้นตอน
อย่างใกล้ชิด โดยกรมพัฒนาที่ดิน แต่งตั้ง
คณะท างาน ก ากับดูแล ดูแล มีการประชุม
ชี้แจงการประเมิน ITA ให้บุคลากรรับทราบผลคะแนนประเมินที่ผ่านมา และการวิเคราะห์สาเหตุในหัวข้อที่เป็น
จุดอ่อน  เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการประเมิน ITA  ในส่วนของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก EIT ได้แจ้งไปยังหน่วนยงานในพื้นที่เพ่ือขอให้ผู้ที่ walk in เข้ามาขอรับบริการประเมิน EIT และ

ขอข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนการขอรับปัจจัยการผลิต
ต่างๆจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และในส่วน ของ OIT แบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีการแต่งตั้งคณะท างาน 
ซึ่งมีผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธาน 
และรองอธิบดีด้านบริหารที่ปรึกษา ได้การจัด
ประชุมและตรวจสอบ OIT และสร้าง Banner ได้
ที่หน้าเว็บไซต์กรมโดย เฉพาะ ท าให้ในปี 2564 
กรมพัฒนาที่ดินผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนน 
94.47 คะแนน 

กิจกรรมถอดความรู้องค์กรคุณธรรม 
แผนส่งเสริมคุณธรรม 2565 กองการเจ้าหน้าท่ี 



 
2. นายสิทธิชัย ล้อตระกูล ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและ

พัฒนาเกษตรกร บรรยาย เรื่อง ความคล่องตัว  นโยบาย และ
การนปรับปรุ งการบริหาร  ที่ เกิ ดจากการประเมิน  ITA                
โดยมีความเห็นว่า ITA ท าให้รู้จุดอ่อนขององค์กร มีการควบคุม
การบันทึกข้อมูล และการด าเนินงานในส่วนของเว็บไซต์            
ซ่ีงต้องดูแลหมั่นอัพเดตข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน และมี
ข้อมูลตรงกับข้อค าถามทั้ง 43 ข้อ ต้องมีความยืดหยุ่น และ
คล่องตัวสูงในการปรับปรุงเว็บไซต์   

 
3. นางสาวยุวธิดา เพชรชิต การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) บรรยาย เรื่องการตอบข้อค าถามการ

ประเมิน ITA  โดย IIT และ EIT  โดยมีผู้ดูแลคอยให้ค าปรึกษาตีความข้อค าถามในการตอบข้อมูลให้ถูกต้อง                 
ตรงตามวัตถุประสงค์ของค าถาม ส่วนการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล OIT อุปสรรคหลัก คือ การเปิดเผย
ข้อมูลในข้อ O19 เรื่องของงบประมาณที่อาจจะมีความล่าช้าในการที่ต้องรอ สตง. ตรวจสอบข้อมูลท าให้เผยแพร่
ข้อมูลได้ไม่ทันก าหนด และ รวมปัญหาช่องทางการร้องเรียน ซึ่งยังไม่สามารถท าการร้องเรียนได้นอกเวลาท าการ  
มีจุดที่ต้องเร่งแก้ไข คือ EIT ซึ่งยังต้องปรับปรุงให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตให้มากขึ้น เน้นย้ า และเพ่ิม
ความเข้มข้นมากขึ้น และการประสานความร่วมมือในส่วนภูมิภาคที่ท างานร่วมกับเกษตรกรโดยตรง แนวทาง                 
การด าเนินการ ITA ในปี 65 ของ กยท. ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรรับรู้ ความเข้าใจถึงองค์ประกอบของ 
ITA และการตอบข้อค าถามให้มากข้ึน จัดท าสื่อวิดีโอเผยแพร่ในเว็บไซต์ และ Facebook สอดแทรกการให้ความรู้
เรื่อง ITA ในทุกกิจกรรม ในทุกการประชุม 
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4. นางสาวนริสา รักนวล วิทยาการจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยาย เรื่อง โครงการขับเคลื่อนกิจกรรม 
ซึ่งอาจจัดรูปแบบ Zoom ในปี 2565 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดประชุมผู้บริหาร อธิบาย แจ้งผลการประเมิน 
ข้อเสนอแนะจุดบกพร่อง การท าแผนการขับเคลื่อน การอบรมเป็น Video conference  ได้แต่งตั้งคณะท างาน
ขับเคลื่อนวางแผนกลยุทธ์ พิจารณาแนวทาง แก้ไขจุดบทพร่อง  ในการตอบแบบวัด IIT กรมส่งเสริมสหกรณ์                      
ได้วางกลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้บริหารที่ 2. ผอ.กอง/ส านัก 3. หัวหน้ากลุ่มฝ่าย ซึ่งมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี 
รับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง สร้างกลุ่มไลน์เกิดการมีส่วนร่วม และมีการขับเคลื่อนให้มีผล
ด าเนินงาน จัดท าแผนปฏิบัติการ 43 ข้อค าถาม 

 
 ทั้งหมดนี้ เป็นข้อสรุปและการแสดงความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ ในการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA  ที่หน่วยงานต่างๆ สามารถ
น าไปประยุกตเ์ป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ต่อไป 

                                   
 

จัดท าโดย นางสาวอัญชนาภรณ์ เอมดิษฐ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  กองการเจ้าหน้าที่  

23 มีนาคม 2565   

กิจกรรมถอดความรู้องค์กรคุณธรรม 
แผนส่งเสริมคุณธรรม 2565 กองการเจ้าหน้าท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน 


