
รายงานการประชุมหัวหน�าหน�วยงาน 
ครั้งท่ี 2/2564  

วันท่ี 16 กุมภาพันธ  2564 
ณ ห�องประชุมองค การอุตสาหกรรมป%าไม� (301) 

 
 

ผู�เข�าประชุม 
1. ผู�อํานวยการองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�    (นางพรเพ็ญ  วรวิลาวัณย�) 
2. รองผู�อํานวยการองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�    (นายสุกิจ  จันทร�ทอง) 
3. รองผู�อํานวยการองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�   (นายประสิทธิ์  เกิดโต) 
4. ผู�อํานวยการสํานักบริหารกลาง     (นายธีระยุทธ  กลัดพรหม) 
5. ผู�อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน      (นายวิรัติ  ปรากฏดี) 
6. ผู�อํานวยการสํานักบัญชีและการเงิน    (นางสมบัติ  เฉ่ือยฉํ่า) 
7. ผู�อํานวยการสํานักนโยบายแผนและยุทธศาสตร�   (นายถนอมศักด์ิ  เฉียบแหลม) 
8. ผู�อํานวยการสํานักกฎหมาย     (นายชํานาญ  เหมะรัชตะ) 
9. ผู�อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาการจัดการป�าไม�เศรษฐกิจอยCางยั่งยืน (นายประวุฒิ  จีนา) 
10. ผู�อํานวยการสํานักธุรกิจการตลาด    (นายสุชาติ  ทับเคลียว) 
11. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคกลาง  (นายจอง  มงคลสกุลฤทธิ์) 
12. ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค�การอุตสาหกรรมป�าไม� (นายธีระพงษ�  โคตะยันต�) 
 

ผู�ไม�มาประชุม 
     รองผู�อํานวยการองค�การอุตสาหกรรมป�าไม� (นายชาญณรงค�  อินทนนท�)         ติดราชการ 
 

ผู�เข�าประชุม (Conference) 
1. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคเหนือบน  (นายภพปภพ  ลรรพรัตน�) 
2. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคเหนือลCาง  (วCาท่ีพันตรี อภิชาติ  จินดามงคล) 
3. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายสมศักด์ิ  วิเชียรชัยชาญ) 
4. ผู�อํานวยการสํานักองค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคใต�    (นายชนุดม  เพชรสังข�) 
5. ผู�อํานวยการสํานักสถาบันคชบาลแหCงชาติ ในพระอุปถัมภ�ฯ  (นายสุรัตน�ชัย  อินทร�วิเศษ) 
6. ท่ีปรึกษาผู�เชี่ยวชาญด�านสัตวแพทย�    (นายสัตวแพทย� สิทธิเดช  มหาสาวังกุล) 
 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
1. หัวหน�างาน (ระดับ 6) สํานักบริหารกลาง      (นายจิรภัทร  วงศ�กล�า) 
2. พนักงาน (ระดับ 4) สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการป�าไม�เศรษฐกิจอยCางยั่งยืน (นายสิทธิกรณ�  ศรีสมวงศ�) 
3. พนักงาน (ระดับ 3) สํานักบริหารกลาง    (วCาท่ีร�อยตรี หญิง อารยา  พวงรอด) 
 
 

ผู�เข�าร�วมประชุม (Conference) 
1. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (นายประกาศิต  ปริมา) 
2. หัวหน�าฝ�าย (ระดับ 8) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคใต�     (นายสันติรักษ�  สาลี) 
3. ผู�จัดการ (ระดับ 7) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายประสิทธิ์  วิปุละ) 
4. ผู�จัดการ (ระดับ 7) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (นางภัทร�ธีนันท�  มงคลสกุลฤทธิ์) 
5. ผู�จัดการ (ระดับ 7) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายนพดล  ดลรัตน�) 
 

6. ผู�จัดการ...- 
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6. ผู�จัดการ (ระดับ 7) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคใต�   (นายวรวิทย�  ดิสโร) 
7. ผู�จัดการ (ระดับ 7) องค�การอุตสาหกรรมป�าไม�ภาคใต�   (นายคีรี  เถือนเหมือน) 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
 ผู�อํานวยการ อ.อ.ป. (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย�) ประธานที่ประชุม ได�แจ�งให�ที่ประชุมทราบและ 
ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. การพิจารณาความดีความชอบ ประจําปL 2563 ส.บง. ได�แจ�งผลประกอบการ ประจําปL 2563  
ในภาพรวมของ อ.อ.ป. เรียบร�อยแล�ว สําหรับการดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของ อ.อ.ป. 
ประจําปL 2563 ส.นผ. อยูCระหวCางการดําเนินการ ในเรื่องนี้ จึงขอให� ส.นผ. เรCงรัดการดําเนินการให�แล�วเสร็จ 
โดยเร็ว เพ่ือให�มีการกําหนดกรอบร�อยละของวงเงินในการพิจารณาความดีความชอบ ประจําปL 2563 ท้ังนี้ เพ่ือเปMน
ขวัญและกําลังใจให�กับผู�ปฏิบัติงาน กรณีท่ี อ.อ.ป. ได�พิจารณาความดีความชอบ ประจําปL 2563 เรียบร�อยแล�ว 
ขอให� ส.บง. พิจารณาเสนอ อ.อ.ป. เพ่ือขอความเห็นชอบให�ทุกหนCวยงานจCายตกเบิกให�กับผู�ปฏิบัติงานภายในเดือน
มีนาคม 2564 ตCอไป 
 2. สถานการณ�การแพรCระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) สCงผลกระทบตCอการจําหนCาย
สินค�าและผลิตภัณฑ�ของ อ.อ.ป. เนื่องจากสินค�าและผลิตภัณฑ�ของ อ.อ.ป. เปMนสินค�าท่ีไมCมีความจําเปMนตCอการ
ดํารงชีวิต ในปL 2564 อ.อ.ป. มีสภาพคลCองทางการเงินดีข้ึนจากปL 2563 โดยมีเงินสดรับลCวงหน�าจากการดําเนินงาน
พัฒนาท่ีดินกรรมสิทธิ์ และการดําเนินงานโครงการจําหนCายไม�ยูคาลิปตัสสวนป�าลCวงหน�า ในเรื่องนี้ ขอให�ทุก
หนCวยงานดําเนินงานตามแผนธุรกิจของ อ.อ.ป. ปL 2564 โดยยังคงมาตการเข�มงวดในเรื่องการลดคCาใช�จCาย เพ่ือให�
สอดคล�องกับปริมาณการผลิตและการจําหนCายท่ีลดลง ดังนี้ 
  1) ขอให� ออป.กลาง และ ออป.เหนือลCาง จัดทําโครงการบริการรับจ�างปลูกไม�เศรษฐกิจ ประจําปL
2564 เพ่ือเพ่ิมรายได�ให�กับ อ.อ.ป. อีกชCองทางหนึ่ง และขอให�รองผู�อํานวยการ อ.อ.ป. (นายสุกิจ จันทร�ทอง) กํากับ
การดําเนินงานในเรื่องนี้ด�วย 
  2) ขอให� ออป.ภาคทุกภาค เรCงรัดดําเนินการบันทึกภาพแมCไม�ทุกชนิดท่ีมีการจัดเก็บเมล็ดไม�ไว� 
และจัดสCงให� ส.บก. (ฝ�ายกิจกรรมสัมพันธ�) เพ่ือเปMนการสร�างภาพลักษณ�ความนCาเชื่อถือ เปMนหลักประกันอยCางดี
สําหรับลูกค�าท่ีต�องการผลิตภัณฑ�กล�าไม� และเพ่ือใช�สําหรับเปMนข�อมูลในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ�ของ อ.อ.ป.
ตCอไป  
  3) ขอให� ออป.ใต� ดําเนินการเก่ียวกับการขออนุญาตเพ่ิมเติมชนิดไม�ไผCในสวนป�า และการทําไม�ไผC
ของสวนป�านบปริง อําเภอกะปง จังหวัดพังงา ให�เปMนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ� และข�อกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ท้ังนี้
ขอให�เสนอ อ.อ.ป. เพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบกCอนการดําเนินงานตCอไปด�วย 
  4) บริษัท แบล็ค ไอโวรี่ คอฟฟLU (Black Ivory Coffee) ได�ให�ความสนใจเข�ารCวมจัดทําโครงการ
กาแฟช�างไทยกับ ส.คช. โดยบริษัทฯ ซ่ึงถือวCาเปMนสุดยอดกาแฟท่ีมีเอกลักษณ�เฉพาะตัว และมีราคาแพงท่ีสุดในโลก
ในเรื่องนี้ ขอให� ส.คช. หารือผู�เชี่ยวชาญด�านสัตวแพทย� มหาวิทยาลัยเชียงใหมC หรือมูลนิธิช�างตCาง ๆ เพ่ือรCวมศึกษา
ผลกระทบจากการได�รับกาแฟผCานระบบทางเดินอาหารของช�าง เพ่ือเปMนการปbองกันมิให�เกิดผลกระทบตCอ
ภาพลักษณ�ของ ส.คช. และ อ.อ.ป. ในอนาคต 
 

3. การทบทวน...- 
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 4. ในปL 2564 ขอให� ออป.ภาคทุกภาค วางแผนและปรับปรุงการดําเนินงานด�านการผลิตและจําหนCาย
สินค�า/ผลิตภัณฑ�ของ อ.อ.ป. ใหมC และขอให�รับเปMนนโยบายในการบริหารจัดการสินค�าคงคลัง ในปL 2564 ให�มี
ปริมาณท่ีลดลงเปMนจํานวนตํ่ากวCา 100 ล�านบาท รวมท้ังนโยบายการผลิตสินค�า/ผลิตภัณฑ�ใหมCท่ีมีการดําเนินการ
ในรูปแบบ Make to order เทCานั้น อยCางเครCงครัดด�วย 
 5. ท่ีประชุมได�รับทราบแนวทางการดําเนินงานของ ผอส.ออป.ใต� (นายชนุดม เพชรสังข�) เกี่ยวกับ 
การดําเนินงานตามรูปแบบของตลาดไม�ของประเทศมาเลเซีย โดยขอให� ออป.ใต� ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ� 
ข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องในเรื่องดังกลCาว และดําเนินการให�เปMนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ� และข�อบังคับที่เกี่ยวข�อง
ตCอไป 
 6. ปfจจุบัน อ.อ.ป. ได�รับเรื่องร�องเรียน กรณีท่ีนักทCองเท่ียวกลุCมหนึ่งได�มีการสCงเสียงดังอึกทึกอันเปMน
การรบกวนนักทCองเที่ยวคนอื่น ๆ ในเรื ่องนี้ จึงขอให� ส.ธต. พิจารณาทบทวนระเบียบ หลักเกณฑ� ข�อบังคับ 
ท่ีเก่ียวข�องกับการเข�าใช�บริการห�องพักของ อ.อ.ป. เพื่อเปMนการปbองกันผลกระทบตCอภาพลักษณ�การดําเนินงาน
ของ อ.อ.ป. ด�านการทCองเท่ียวท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตตCอไปด�วย  
 7. หนCวยงานท่ีมีการดําเนินงานในเรื่องของการซ้ือมาขายไปไม�แปรรูป ขอให�ดําเนินการตามกฎหมาย
ข�อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ�ตCาง ๆ ท่ีเก่ียวข�องโดยเครCงครัด กรณีท่ีมีการรับมอบ/สCงมอบไม�แปรรูปให�แตCงต้ัง
คณะกรรมการรับมอบ/สCงมอบ โดยมีการดําเนินการรับมอบ/สCงมอบ ณ สถานท่ีท่ีหนCวยราชการกําหนดในหนังสือ
ตCอไป 
 8. ขอให� ส.นผ. ปรับตัวเลขคCาใช�จCายการดําเนินธุรกิจด�านอุตสาหกรรมไม�ให�สอดคล�องกับตัวเลข
ปริมาณการจําหนCายด�วย และหารือ ส.บง. เพ่ือขอปรับตัวเลขกําไร - ขาดทุน และปรับตัวเลขเปbาหมายแผนการ
ดําเนินธุรกิจ ปL 2564 ซ่ึงเปMนการดําเนินงานท่ีไมCรวมตัวเลขกําไรจากการพัฒนาท่ีดินกรรมสิทธิ์ของ อ.อ.ป. เพ่ือใช�
สําหรับเปMนข�อมูลในการนําเสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุมเดือนมีนาคม 2564 ตCอไปด�วย 
มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของ อ.อ.ป. ประจําปL 2564 (มกราคม 2564) และขอให�หนCวยงาน
ท่ีเก่ียวข�องรับข�อคิดเห็นท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการในสCวนท่ีเก่ียวข�องตCอไป 
 
 วาระท่ี 3.3 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
ITA ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงาน 
1. เรื่องเดิม 
 สํานักงานคณะกรรมการปbองกันและปราบปรามการทุจริตแหCงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได�พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวก ภายใต�ชื่อ “การประเมินคุณธรรมและความโปรCงใสในการดําเนินงานของหนCวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” เพ่ือเปMนมาตรการปbองกันการทุจริตและเปMนกลไก
ในการสร�างความตระหนักให�หนCวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยCางโปรCงใสและมีคุณธรรม อ.อ.ป. ได�เข�ารCวมการ
ประเมินดังกลCาวด�วย ต้ังแตCปL 2558 จนถึงปfจจุบัน 
2. การดําเนินงาน 
 สํานักงาน ป.ป.ช. ได�สCงปฏิทินและคูCมือการประเมินคุณธรรมและความโปรCงใสในการดําเนินงานของ
หนCวยงานภาครัฐ ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให� อ.อ.ป. ใช�เปMนประกอบการประเมินฯ ให�บรรลุเปbาหมาย
ท่ีกําหนดไว�  และเพ่ือให�การประเมินคุณธรรมและความโปรCงใสในการดําเนินงานของหนCวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปMนไปด�วยความเรียบร�อยภายในระยะเวลา
ท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด  ส.นผ. จึงได�มีการดําเนินการ 

1) จัดทํา...- 
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 1) จัดทําข้ันตอนการดําเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรCงใสในการดําเนินงาน
ของหนCวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ 
อ.อ.ป. ท่ีมีความสอดคล�องปฏิทินและคูCมือการประเมินฯ 
 2) วิเคราะห�ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรCงใสในการดําเนินงานของหนCวยงานภาครัฐ ประจําปL 
งบประมาณ 2563 และมาตรการสCงเสริมคุณธรรมและความโปรCงใสภายในหนCวยงาน ประจําปLงบประมาณ 2564 
เพ่ือนํามาใช�เปMนแนวทางการดําเนินงาน 
3. ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

1) ให�ทุกหนCวยงานดําเนินการตามข้ันตอนการดําเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปรCงใสในการดําเนินงานของหนCวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปL
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อ.อ.ป. ท่ีมีความสอดคล�องปฏิทินและคูCมือการประเมินฯ และรายงานผลการดําเนินงาน 
ท่ีเก่ียวข�อง ภายในเดือนมีนาคม 2564 
 2) เห็นชอบผลการวิเคราะห�ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรCงใสในการดําเนินงานของหนCวยงาน
ภาครัฐ ประจําปLงบประมาณ 2563 และมาตรการสCงเสริมคุณธรรมและความโปรCงใสภายในหนCวยงาน ประจําปL
งบประมาณ 2564 โดยขอให�ทุกหนCวยงานรายงานผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข�อง ภายในเดือนมีนาคม 2564 
 3) ให� ส.วป. ออกแบบเว็บไซต�เพ่ือรองรับการนําข�อมูลของ อ.อ.ป. ท่ีพึงเผยแพรCตCอสาธารณะตาม
แนวทาง ITA ข้ึนบนเว็บไซต�หลักของ อ.อ.ป. โดยให�สามารถเข�าถึงข�อมูลได�งCาย และท่ีอยูCของไฟล� (URL) จะต�อง
ข้ึนต�นด�วย www.fio.co.th เทCานั้น สําหรับข�อมูลตCาง ๆ ส.นผ. และสํานักท่ีรับผิดชอบจะได�ประสานสCงให� ส.วป. 
โดยตรงภายในกรอบระยะเวลาที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ทั้งนี้ ขอให� ส.วป. ตรวจสอบเว็บไซต�หลังจากที่นํา
ข�อมูลออกเผยแพรC เพ่ือให�สามารถเข�าถึงข�อมูลดังกลCาวได�ตลอดระยะเวลาการประเมิน 
 4) ให�ทุกหนCวยงานให�ความรCวมมือในการประเมิน ซ่ึงผู�ประเมิน และหรือ ส.นผ. จะได�ประสานเพ่ือ
ดําเนินการในสCวนท่ีเก่ียวข�องเปMนระยะ ๆ 
ข�อคิดเห็นท่ีประชุม 
 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรCงใสในการดําเนินงานของหนCวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) มีความสําคัญตCอการดําเนินงานของหนCวยงานของรัฐ กรณีท่ีหนCวยงานของ
รัฐถูกร�องเรียนจากผู�มีสCวนได�สCวนเสียภายนอกหนCวยงาน สํานักงาน ป.ป.ช. จะนําคะแนนจากการประเมินดังกลCาว
มาประกอบในการพิจารณาความร�ายแรงของข�อร�องเรียนด�วย ดังนั้น จึงขอให�ทุกหนCวยงานให�ความสําคัญและทํา
ความเข�าใจ รวมท้ังสื่อสารและประชาสัมพันธ�ให�ผู�ปฏิบัติงานในสังกัดทราบถึงความสําคัญของการประเมินดังกลCาว
ข�างต�นด�วย 
มติท่ีประชุม 

1. เห็นชอบให�ทุกหนCวยงานดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปรCงใสในการดําเนินงานของหนCวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อ.อ.ป. ท่ีมีความสอดคล�องปฏิทินและคูCมือการประเมินฯ และรายงานผลการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวข�อง ภายในเดือนมีนาคม 2564 
 2. เห็นชอบผลการวิเคราะห�ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรCงใสในการดําเนินงานของหนCวยงาน
ภาครัฐ ประจําปLงบประมาณ 2563 และมาตรการสCงเสริมคุณธรรมและความโปรCงใสภายในหนCวยงาน ประจําปL
งบประมาณ 2564 โดยขอให�ทุกหนCวยงานรายงานผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข�อง ภายในเดือนมีนาคม 2564 
 

3. เห็นชอบ ...- 
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 3. เห็นชอบให� ส.วป. ออกแบบเว็บไซต�เพ่ือรองรับการนําข�อมูลของ อ.อ.ป. ท่ีพึงเผยแพรCตCอสาธารณะ
ตามแนวทาง ITA ขึ้นบนเว็บไซต�หลักของ อ.อ.ป. โดยให�สามารถเข�าถึงข�อมูลได�งCาย และที่อยูCของไฟล� (URL) 
จะต�องข้ึนต�นด�วย www.fio.co.th เทCานั้น สําหรับข�อมูลตCาง ๆ ส.นผ. และสํานักท่ีรับผิดชอบจะได�ประสานสCงให� 
ส.วป. โดยตรงภายในกรอบระยะเวลาท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ท้ังนี้ ขอให� ส.วป. ตรวจสอบเว็บไซต�หลังจาก 
ท่ีนําข�อมูลออกเผยแพรC เพ่ือให�สามารถเข�าถึงข�อมูลดังกลCาวได�ตลอดระยะเวลาการประเมิน 
 4. เห็นชอบให�ทุกหนCวยงานให�ความรCวมมือในการประเมิน ซ่ึงผู�ประเมิน และหรือ ส.นผ. จะได�
ประสานเพ่ือดําเนินการในสCวนท่ีเก่ียวข�องเปMนระยะ ๆ ท้ังนี้ ขอให�หนCวยงานท่ีเก่ียวข�องรับข�อคิดเห็นท่ีประชุมไป
พิจารณาดําเนินการในสCวนท่ีเก่ียวข�องตCอไปด�วย 

 
 วาระท่ี 3.4 เรื่อง การคัดเลือกพ้ืนท่ีสวนป%า เพ่ือจัดทําโครงการการจัดหาเงินกู�ระยะยาว เพ่ือการ
ปลูกสร�างสวนป%าเศรษฐกิจ 
1. เรื่องเดิม 
 ตามยุทธศาสตร�ของ อ.อ.ป. ปL พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 เสริมสร�างความแข็งแกรCงทาง
การเงินเพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว กลยุทธ�ท่ี 7 ฟvwนฟูฐานะองค�กรและเสริมสร�างความเข�มแข็งทางการเงิน จะต�อง
ดําเนินการจัดหาแหลCงเงินกู�ระยะยาวเพ่ือการปลูกสร�างสวนป�าไม�เศรษฐกิจของ อ.อ.ป. ในการนี้ อ.อ.ป. ได�มอบหมาย
ศูนย�วิจัยขีดความสามารถในการแขCงขัน สํานักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เปMนท่ีปรึกษาโครงการจัดหา
แหลCงเงินทุนโครงการพัฒนาสวนป�าไม�เศรษฐกิจของ อ.อ.ป. โดยท่ีปรึกษาได�ดําเนินการให�ท่ีปรึกษา และ อ.อ.ป.  
ได�ดําเนินการตามข้ันตอนการจัดหาเงินกู�ไปแล�วต้ังแตCปL 2560 แตCเนื่องจากมีข�อขัดข�องในเรื่องนโยบายของ
กระทรวงการคลังท่ีจะคํ้าประกันเงินกู�ให�กับ อ.อ.ป. และท่ีประชุมหัวหน�าหนCวยงาน ครั้งท่ี 11/2561 ได�มีมติให�ยุติ
เรื่องไว�กCอน นั้น 
2. การดําเนินงาน 
 ตามบันทึกข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงานระหวCาง ส.นผ. และ ส.บง. กับ อ.อ.ป. กําหนดให�ท้ัง 2 
หนCวยงานดําเนินการรCวมกัน ในการจัดทําโครงการออกพันธบัตรระยะสั้นหรือหาแหลCงเงินทุนระยะยาว เพ่ือพัฒนา
ธุรกิจของ อ.อ.ป. ท้ังนี้การจัดทําโครงการดังกลCาว เพ่ือให�ได�มาซ่ึงแหลCงเงินกู�ระยะยาว จะต�องจัดทําข�อมูลตCาง ๆ 
เสนอเปMนโครงการ ให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องได�พิจารณาตามลําดับ ดังนี้ 
 1) จัดทําโครงการจัดหาแหลCงเงินทุนโครงการพัฒนาสวนป�าไม�เศรษฐกิจของ อ.อ.ป. โดยการศึกษา
รายละเอียดครอบคลุมทุกประเด็นรอบด�าน ข�อมูล พ้ืนท่ี รายได� รายจCาย ความคุ�มคCาในการลงทุน เปMนต�น 
 2) นําเสนอโครงการให�ผู�อํานวยการ อ.อ.ป. อนุมัติ เพ่ือเสนอให�คณะกรรมการของ อ.อ.ป. และ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม พิจารณาตามลําดับ 
 3) นําเสนอโครงการ ขอรับความคิดเห็นจากหนCวยงานท่ีเก่ียวข�อง ประกอบด�วย สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ (สศช.) สํานักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง พิจารณาให�ความเห็น
 4. นําเสนอโครงการให�สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ พิจารณาบรรจุเข�าโครงการเงินกู�โครงการ 
โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน 
 5) ดําเนินการกู�เงินจากสถาบันการเงินท่ีเหมาะสม 
 จากข้ันตอนดังกลCาว การเริ่มดําเนินการในข้ันตอนแรกคือ การจัดทําโครงการ ส.นผ. ในฐานะ 
เปMนผู�ศึกษาข�อมูลเพ่ือเขียนโครงการ จะได�ศึกษาโครงการจัดหาแหลCงเงินทุนโครงการพัฒนาสวนป�าไม�เศรษฐกิจ
ของ อ.อ.ป. จากเลCมโครงการฯ ของท่ีปรึกษาโครงการ สํานักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เห็นวCา 
 

มีแนวทาง...- 



คะแนนเพิ่มขึ้น

ที่ ตัวชี้วัด ปี 2562 ปี 2563 (ลดลง) จากปีก่อน จุดอ่อน 
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่

จะต้องแก้ไข)

จุดแข็ง
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่จะต้อง

รักษาระดับคะแนน/พัฒนาให้ดีขึ้น)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส / 

แนวทางการดําเนินงาน ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

1 การป้องกันการทุจริต 100.00   100.00    -                 OIT : 

O34=100 O35=100 O36=100 

O37=100 O38=100 O39=100 

O40=100 O41=100 O42=100 

O43=100 คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์

เป้าหมาย

   หัวข้อประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเรื่อง การป้องกันการ

ทุจริต ในปี 2563 มีคะแนนอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์

เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในปี 2564 ให้ดี

ขึ้น จึงได้กําหนดแนวทางมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใส/แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

   1. หน่วยงานที่รับผิดชอบสอบทานและดําเนินการตาม

รายละเอียดและองค์ประกอบของรายการตัวชี้วัด เรื่อง การ

ป้องกันการทุจริตให้ครบถ้วน 

   2. หน่วยงานที่รับผิดชอบส่งข้อมูลให้ ส.วป. เพื่อนํา

เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ อ.อ.ป. 

   3. ส.วป. นําข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ อ.อ.ป. 

โดยออกแบบให้เห็นได้ชัดเชน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ง่าย และที่อยู่ของไฟล์ (URL) จะต้องขึ้นต้นด้วย 

www.fio.co.th เท่านั้น พร้อมทั้งหมั่นตรวจสอบเว็บไซต์

หลังจากที่นําข้อมูลออกเผยแพร่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล

ดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาการประเมิน

   4. หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลส่งให้ ส.นผ. ภายใน 

มี.ค. 2564 พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ส.บก.

ส.นผ.

ส.วป.

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ปี 2563ผลคะแนนการประเมิน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 2563

และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2564



คะแนนเพิ่มขึ้น

ที่ ตัวชี้วัด ปี 2562 ปี 2563 (ลดลง) จากปีก่อน จุดอ่อน 
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่

จะต้องแก้ไข)

จุดแข็ง
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่จะต้อง

รักษาระดับคะแนน/พัฒนาให้ดีขึ้น)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส / 

แนวทางการดําเนินงาน ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ปี 2563ผลคะแนนการประเมิน

2 การเปิดเผยข้อมูล 100.00   95.28      (4.72) OIT :  

O9=0  เนื่องจาก ไม่

สามารถพิสูจน์ได้ว่า Social

 Network เชื่อมโยงกับหน้า

เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

O15=0 เนื่องจาก ข้อมูล

เชิงสถิติการให้บริการที่

นําเสนอ ไม่ใช่ข้อมูลสถิติ

ตามภารกิจของหน่วยงาน

O29=100 ที่ปรึกษามี

ข้อคิดเห็นว่า

ควรมีแนวทางการจัดการ

เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

กับการทุจริตและประพฤติ

มิชอบเพิ่มเติม

OIT : O1=100 O2=100 O3=100 

O4=100 O5=100 O6=100 O7=

100 O8=100 O10=100 O11=100

 O12=100 O13=100 O14=100 

O16=100 O17=100 O18=100 

O19=100 O20=100 O21=100 

O22=100 O23=100 O24=100 

O25=100 O26=100 O27=100 

O28=100 O31=100 O32=100 

O33=100 คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์

เป้าหมาย

   หัวข้อประเด็นการประเมินตัวชี้วัด เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล

 ในปี 2563 มีคะแนนอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในปี 2564 ให้ดีขึ้น จึงได้

กําหนดแนวทางมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใส/แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

   1. หน่วยงานที่รับผิดชอบสอบทานและดําเนินการตาม

รายละเอียดและองค์ประกอบของรายการตัวชี้วัด เรื่อง การ

เปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน 

   2. หน่วยงานที่รับผิดชอบส่งข้อมลูให้ ส.วป. เพื่อนํา

เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ อ.อ.ป. โดยหัวข้อที่ต้อง

ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามความคิดเห็นของที่

ปรึกษาก่อนนําส่ง คือ

 - หัวข้อประเด็นการประเมิน O9 ในปี 2563 ได้คะแนน 0 

เนื่องจาก ที่ปรึกษาเห็นว่า ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า Social 

Network เชื่อมโยงกับหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ดังนั้น

 ในปี 2564 จึงขอให้ ส.วป. ดําเนินการเชื่อม Social 

Network บนหน้าเว็บไซต์หลักของ อ.อ.ป.

ส.บก.

ส.ตส.

ส.นผ.

ส.วป.

ส.ธต.

O30=100

ที่ปรึกษามีข้อคิดเห็นว่า 

ช่องทางที่ให้ประชาชนแจ้ง

เรื่องร้องเรียนเป็นช่องทาง

การแจ้งเรื่องอื่นๆ ไม่ใช่

ช่องทางร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบโดยตรง

 - หัวข้อประเด็นการประเมิน O15 ในปี 2563 ได้คะแนน 0 

เนื่องจาก ที่ปรึกษาเห็นว่า ข้อมูลเชิงสถิติการใหบ้ริการที่

นําเสนอ ไม่ใช่ข้อมูลสถิติตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนั้นใน

ปี 2564 จึงขอให้ ส.ธต. ส่งข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการให้ 

ส.วป. เพื่อนําขึ้นเว็บไซต์หลักของ อ.อ.ป. โดยให้สามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และที่อยู่ของไฟล์ (URL) จะต้องขึ้นต้น

ด้วย www.fio.co.th เท่านั้น



คะแนนเพิ่มขึ้น

ที่ ตัวชี้วัด ปี 2562 ปี 2563 (ลดลง) จากปีก่อน จุดอ่อน 
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่

จะต้องแก้ไข)

จุดแข็ง
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่จะต้อง

รักษาระดับคะแนน/พัฒนาให้ดีขึ้น)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส / 

แนวทางการดําเนินงาน ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ปี 2563ผลคะแนนการประเมิน

 - หัวข้อประเด็นการประเมิน O29 ในปี 2563 ได้คะแนน 

100 อย่างก็ตาม ที่ปรึกษามีข้อคิดเห็นว่า ควรมีแนวทางการ

จัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบเพิ่มเติม ดังนั้นในปี 2564 จึงขอให้ ส.ตส. รับข้อคิดเห็น

ไปดําเนินการ และส่งข้อมูลให้ ส.วป. เพื่อนําขึ้นเว็บไซต์หลัก

ของ อ.อ.ป.

  - หัวข้อประเด็นการประเมิน O30 ในปี 2563 ได้คะแนน 

100 อย่างก็ตาม ที่ปรึกษามีข้อคิดเห็นว่า ช่องทางที่ให้

ประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องอื่นๆ 

ไม่ใช่ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง

 ดังนั้น ในปี 2564 จึงขอให้ ส.วป. รับข้อคิดเห็นไป

ดําเนินการ และนําขึ้นเว็บไซต์หลักของ อ.อ.ป. 

   3. ส.วป. นําข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ อ.อ.ป. 

โดยออกแบบให้เห็นได้ชัดเชน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ง่าย และที่อยู่ของไฟล์ (URL) จะต้องขึ้นต้นด้วย 

www.fio.co.th เท่านั้น 

   4. หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลส่งให้ ส.นผ. ภายใน 

มี.ค. 2564 พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)



คะแนนเพิ่มขึ้น

ที่ ตัวชี้วัด ปี 2562 ปี 2563 (ลดลง) จากปีก่อน จุดอ่อน 
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่

จะต้องแก้ไข)

จุดแข็ง
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่จะต้อง

รักษาระดับคะแนน/พัฒนาให้ดีขึ้น)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส / 

แนวทางการดําเนินงาน ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ปี 2563ผลคะแนนการประเมิน

3 การปฏืบัติหน้าที่ 90.12    91.69      1.57 IIT : I1=84.94 I2=84.30 

I3=84.88 คะแนนต่ํากว่า

เกณฑ์เป้าหมาย

IIT : I4=98.46 I5=98.61 I6=98.92 

 คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมาย

   หัวข้อประเด็นการประเมินตัวชี้วัด เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ 

ในปี 2563 มีคะแนนอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในปี 2564 ให้ดีขึ้น จึงได้

กําหนดแนวทางมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใส/แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

    1. ทุกสํานัก ซักซ้อมความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ให้

ทราบถึงแนวทางปฏิบัติหน้าที่ที่ดี และช่องทางการเผยแพร่

ข้อมูลด้าน ITA บนเว็บไซต์ของ อ.อ.ป. รวมทั้งสื่อสารให้

ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเป็นกรณีพิเศษในหัวข้อที่มีคะแนน

ประเมินไม่ถึงร้อยละ 85 คือ

 - หัวข้อประเด็นการประเมิน I1 ในปี 2563 ได้คะแนน 

84.94 ต่ํากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ดังนั้น ในปี 2564 จึงขอให้

สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเพื่อรับทราบและ

ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อให้เป็นไปตามขั้นตอน

 และเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด

ทุกสํานัก

 - หัวข้อประเด็นการประเมิน I2 ในปี 2563 ได้คะแนน 

84.30 ต่ํากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ดังนั้น ในปี 2564 จึงขอให้

สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเพื่อรับทราบและ

ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มา

ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

 - หัวข้อประเด็นการประเมิน I3 ในปี 2563 ได้คะแนน 

84.88 ต่ํากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ดังนั้น ในปี 2564 จึงขอให้

สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเพื่อรับทราบและพึงมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสําเร็จของงาน ให้

ความสําคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และพร้อม

รับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

   2. หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลส่งให้ ส.นผ. ภายใน 

มี.ค. 2564 พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)



คะแนนเพิ่มขึ้น

ที่ ตัวชี้วัด ปี 2562 ปี 2563 (ลดลง) จากปีก่อน จุดอ่อน 
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่

จะต้องแก้ไข)

จุดแข็ง
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่จะต้อง

รักษาระดับคะแนน/พัฒนาให้ดีขึ้น)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส / 

แนวทางการดําเนินงาน ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ปี 2563ผลคะแนนการประเมิน

4 คุณภาพการดําเนินงาน 90.03    91.41      1.38 EIT : E1=89.33 E2=89.11 E3=

89.97 E4=99.54 E5=89.11 

คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมาย

   หัวข้อประเด็นการประเมินตัวชี้วัด เรื่อง คุณภาพการ

ดําเนินงาน ในปี 2563 มีคะแนนอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์

เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในปี 2564 ให้ดี

ขึ้น จึงได้กําหนดแนวทางมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใส/แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

   1. ทุกสํานัก ซักซ้อมความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ให้

ปฏิบัติงานโดยเน้นคุณภาพการดําเนินงาน รวมทั้งสื่อสารให้

บุคคลภายนอกทราบถึงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลด้าน ITA 

บนเว็บไซต์ของ อ.อ.ป. 

   2. หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลส่งให้ ส.นผ. ภายใน 

มี.ค. 2564 พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ทุกสํานัก



คะแนนเพิ่มขึ้น

ที่ ตัวชี้วัด ปี 2562 ปี 2563 (ลดลง) จากปีก่อน จุดอ่อน 
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่

จะต้องแก้ไข)

จุดแข็ง
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่จะต้อง

รักษาระดับคะแนน/พัฒนาให้ดีขึ้น)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส / 

แนวทางการดําเนินงาน ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ปี 2563ผลคะแนนการประเมิน

5 การใช้อํานาจ 87.03    88.58      1.55 IIT : I13=83.88 I14=

79.27 I15=83.34 คะแนน

ต่ํากว่าเกณฑ์เป้าหมาย

IIT : I16=94.87 I17=97.17 I18=

92.95 คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์

เป้าหมาย

   หัวข้อประเด็นการประเมินตัวชี้วัด เรื่อง การใช้อํานาจ ใน

ปี 2563 มีคะแนนอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในปี 2564 ให้ดีขึ้น จึงได้

กําหนดแนวทางมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใส/แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

    1. ทุกสํานัก ซกัซ้อมความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ให้

ทราบถึงแนวทางการใช้อํานาจอย่างเป็นธรรม และช่องทาง

การเผยแพร่ข้อมูลด้าน ITA บนเว็บไซต์ของ อ.อ.ป. รวมทั้ง

สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเป็นกรณีพิเศษในหัวข้อที่

มีคะแนนประเมินไม่ถึงร้อยละ 85 คือ

 - หัวข้อประเด็นการประเมิน I13 ในปี 2563 ได้คะแนน 

83.88 ต่ํากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ดังนั้น ในปี 2564 จึงขอให้

สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเพื่อรับทราบและเข้าใจถึง

การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม

ทุกสํานัก

 - หัวข้อประเด็นการประเมิน I14 ในปี 2563 ได้คะแนน 

79.27 ต่ํากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ดังนั้น ในปี 2564 จึงขอให้

สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเพื่อรับทราบและเข้าใจถึง

แนวทางการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับ

คุณภาพของผลงาน 

 - หัวข้อประเด็นการประเมิน I15 ในปี 2563 ได้คะแนน 

83.34 ต่ํากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ดังนั้น ในปี 2564 จึงขอให้

สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเพื่อรับทราบและเข้าใจถึง

แนวทางงการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน

 หรือให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 

   2. หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลส่งให้ ส.นผ. ภายใน 

มี.ค. 2564 พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)



คะแนนเพิ่มขึ้น

ที่ ตัวชี้วัด ปี 2562 ปี 2563 (ลดลง) จากปีก่อน จุดอ่อน 
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่

จะต้องแก้ไข)

จุดแข็ง
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่จะต้อง

รักษาระดับคะแนน/พัฒนาให้ดีขึ้น)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส / 

แนวทางการดําเนินงาน ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ปี 2563ผลคะแนนการประเมิน

6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.65    86.59      1.94 IIT : I27=79.97 I28=

84.96 I30=81.24 คะแนน

ต่ํากว่าเกณฑ์เป้าหมาย

IIT : I25=90.18 I26=98.08 I29=

85.08 คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์

เป้าหมาย

   หัวข้อประเด็นการประเมินตัวชี้วัด เรื่อง การแก้ไขปัญหา

การทุจริต ในปี 2563 มีคะแนนอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์

เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในปี 2564 ให้ดี

ขึ้น จึงได้กําหนดแนวทางมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใส/แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

    1. ทุกสํานัก ซักซ้อมความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ให้

ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต และช่องทางการ

เผยแพร่ข้อมูลด้าน ITA บนเว็บไซต์ของ อ.อ.ป. รวมทั้ง

สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเป็นกรณีพิเศษในหัวข้อที่

มีคะแนนประเมินไม่ถึงร้อยละ 85 คือ

 - หัวข้อประเด็นการประเมิน I27 ในปี 2563 ได้คะแนน 

79.97 ต่ํากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ดังนั้น ในปี 2564 จึงขอให้

สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเพื่อรับทราบและเข้าใจถึง

แนวทางงการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน

ทุกสํานัก

 - หัวข้อประเด็นการประเมิน I28 ในปี 2563 ได้คะแนน 

84.96 ต่ํากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ดังนั้น ในปี 2564 จึงขอให้

สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเพื่อรับทราบและเข้าใจถึง

แนวทางการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต 

และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริตของหน่วยงาน

 - หัวข้อประเด็นการประเมิน I30 ในปี 2563 ได้คะแนน 

81.24 ต่ํากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ดังนั้น ในป ี2564 จึงขอให้

สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเพื่อรับทราบและเข้าใจถึง

ขั้นตอนกรณีพบเห็นการทุจริตในหน่วยงาน ว่า สามารถ

ร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผล

การร้องเรียนได้ โดยขอให้มั่นใจว่าจะมีการดําเนินการอย่าง

ตรงไปตรงมา และปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อตนเอง

   2. หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลส่งให้ ส.นผ. ภายใน 

มี.ค. 2564 พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)



คะแนนเพิ่มขึ้น

ที่ ตัวชี้วัด ปี 2562 ปี 2563 (ลดลง) จากปีก่อน จุดอ่อน 
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่

จะต้องแก้ไข)

จุดแข็ง
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่จะต้อง

รักษาระดับคะแนน/พัฒนาให้ดีขึ้น)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส / 

แนวทางการดําเนินงาน ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ปี 2563ผลคะแนนการประเมิน

7 การใช้งบประมาณ 84.74    86.14      1.40 IIT : I7=75.73 I12=76.17

 คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์

เป้าหมาย

IIT : I8=88.01 I9=93.23 I10=

94.29 I11=89.41 คะแนนเป็นไป

ตามเกณฑ์เป้าหมาย

   หัวข้อประเด็นการประเมินตัวชี้วัด เรื่อง การใช้

งบประมาณ ในปี 2563 มีคะแนนอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์

เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในปี 2564 ให้ดี

ขึ้น จึงได้กําหนดแนวทางมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใส/แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

    1. ทุกสํานัก ซักซอ้มความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ให้

ทราบถึงแนวทางการใช้งบประมาณที่ถูกต้อง คุ้มค่า และ

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลด้าน ITA บนเว็บไซต์ของ อ.อ.ป. 

รวมทั้งสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเป็นกรณีพิเศษใน

หัวข้อที่มีคะแนนประเมินไม่ถึงร้อยละ 85 คือ

 - หัวข้อประเด็นการประเมิน I7 ในปี 2563 ได้คะแนน 

75.73 ต่ํากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ดังนั้น ในปี 2564 จึงขอให้

สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเพื่อรับทราบแผนการใช้

จ่ายงบประมาณ ประจําปี ของหน่วยงาน

ทุกสํานัก

 - หัวข้อประเด็นการประเมิน I12 ในปี 2563 ได้คะแนน 

76.17 ต่ํากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ดังนั้น ในปี 2564 จึงขอให้

สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเพื่อรับทราบถึงการเปิด

โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณ โดยสามารถสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนได้

   2. หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลส่งให้ ส.นผ. ภายใน 

มี.ค. 2564 พร้อมปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)



คะแนนเพิ่มขึ้น

ที่ ตัวชี้วัด ปี 2562 ปี 2563 (ลดลง) จากปีก่อน จุดอ่อน 
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่

จะต้องแก้ไข)

จุดแข็ง
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่จะต้อง

รักษาระดับคะแนน/พัฒนาให้ดีขึ้น)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส / 

แนวทางการดําเนินงาน ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ปี 2563ผลคะแนนการประเมิน

8 การปรับปรุงการทํางาน 84.37    85.81      1.44 EIT : E13=84.93 E14=

79.51 คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์

เป้าหมาย

EIT : E11=89.11 E12=89.56 

E15=85.92 คะแนนเป็นไปตาม

เกณฑ์เป้าหมาย

   หัวข้อประเด็นการประเมินตัวชี้วัด เรื่อง การปรับปรุงการ

ทํางาน ในปี 2563 มีคะแนนอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์

เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในปี 2564 ให้ดี

ขึ้น จึงได้กําหนดแนวทางมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใส/แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

   1. ทุกสํานัก ซักซ้อมความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ให้มี

การปรับปรุง/พัฒนาการทํางานให้ดีขึ้น รวมทั้งสื่อสารให้

บุคคลภายนอกทราบถึงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลด้าน ITA 

บนเว็บไซต์ของ อ.อ.ป. รวมทั้งสื่อสารให้บุคคลภายนอกมี

ความเข้าใจเป็นกรณีพิเศษในหัวข้อที่มีคะแนนประเมินไม่ถึง

ร้อยละ 85 คือ

 - หัวข้อประเด็นการประเมิน E13 ในปี 2563 ได้คะแนน 

84.93 ต่ํากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ดังนั้น ในปี 2564 จึงขอให้

สื่อสารให้บุคคลภายนอกรับทราบถึงการที่องค์กรมีการนํา

เทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน/การให้บริการเพื่อให้เกิด

ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ทุกสํานัก

 - หัวข้อประเด็นการประเมิน E14 ในปี 2563 ได้คะแนน 

79.51 ต่ํากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ดังนั้น ในปี 2564 จึงขอให้

สื่อสารให้บุคคลภายนอกรับทราบถึงการที่หน่วยงานมีการ

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การ

ใหบ้ริการของหน่วยงานได้

   2. หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลส่งให้ ส.นผ. ภายใน 

มี.ค. 2564 พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)



คะแนนเพิ่มขึ้น

ที่ ตัวชี้วัด ปี 2562 ปี 2563 (ลดลง) จากปีก่อน จุดอ่อน 
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่

จะต้องแก้ไข)

จุดแข็ง
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่จะต้อง

รักษาระดับคะแนน/พัฒนาให้ดีขึ้น)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส / 

แนวทางการดําเนินงาน ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ปี 2563ผลคะแนนการประเมิน

9 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 83.97    85.54      1.57 IIT : I20=70.70 I21=

84.23 I23=81.04 คะแนน

ต่ํากว่าเกณฑ์เป้าหมาย

IIT : I19=94.70 I22=96.27 I24=

86.30 คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์

เป้าหมาย

   หัวข้อประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเรื่อง การใช้ทรัพย์สิน

ของทางราชการ ในปี 2563 มีคะแนนอยู่ในระดับสูงกว่า

เกณฑ์เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในปี 

2564 ให้ดีขึ้น จึงได้กําหนดแนวทางมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใส/แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

    1. ทุกสํานัก ซักซ้อมความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ให้

ทราบถึงแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง 

และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลด้าน ITA บนเว็บไซต์ของ 

อ.อ.ป. รวมทั้งสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเป็นกรณี

พิเศษในหัวข้อที่มีคะแนนประเมินไม่ถึงร้อยละ 85 คือ

 - หัวข้อประเด็นการประเมิน I20 ในปี 2563 ได้คะแนน 

70.70 ต่ํากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ดังนั้น ในปี 2564 จึงขอให้

สื่อสารให้ผู้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานเพื่อรับทราบถึงความ

สะดวกของขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ

ราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ทุกสํานัก

 - หัวข้อประเด็นการประเมิน I21 ในปี 2563 ได้คะแนน 

84.23 ต่ํากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ดังนั้น ในปี 2564 จึงขอให้

สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเพื่อรับทราบถึงกรณี

ผู้ปฏิบัติงานต้องการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้

ปฏิบัติงานจะต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง

 - หัวข้อประเด็นการประเมิน I23 ในปี 2563 ได้คะแนน 

81.04 ต่ํากว่าเกณฑเ์ป้าหมาย ดังนั้น ในปี 2564 จึงขอให้

สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเพื่อรับทราบถึงแนว

ปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่

ถูกต้อง

   2. หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลส่งให้ ส.นผ. ภายใน 

มี.ค. 2564 พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)



คะแนนเพิ่มขึ้น

ที่ ตัวชี้วัด ปี 2562 ปี 2563 (ลดลง) จากปีก่อน จุดอ่อน 
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่

จะต้องแก้ไข)

จุดแข็ง
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่จะต้อง

รักษาระดับคะแนน/พัฒนาให้ดีขึ้น)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส / 

แนวทางการดําเนินงาน ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ปี 2563ผลคะแนนการประเมิน

10 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.09    78.60      (5.49) EIT : E6=84.06 E7=

85.69 E8=68.06 E10=

65.28 คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์

เป้าหมาย

EIT : E9=89.90 คะแนนเป็นไปตาม

เกณฑ์เป้าหมาย

   หัวข้อประเด็นการประเมินตัวชี้วัด เรื่อง ประสิทธิภาพ

การสื่อสาร ในปี 2563 มีคะแนนอยู่ในระดับต่ํากว่าเกณฑ์

เป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในปี 2564 ให้ดี

ขึ้น จึงได้กําหนดแนวทางมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใส/แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

   1. ทุกสํานัก ซักซ้อมความเข้าใจผู้ปฏิบัติงานในสังกัด เพื่อ

รับทราบช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่สําคัญต่างๆ ขององค์กร

 แล้วนําไปสื่อสารต่อให้บุคคลภายนอกทราบถึงช่องทาง

ดังกล่าว รวมทั้งสื่อสารให้บุคคลภายนอกมีความเข้าใจเป็น

กรณีพิเศษในหัวข้อที่มีคะแนนประเมินไม่ถึงร้อยละ 85 คือ

ทุกสํานัก

 - หัวข้อประเด็นการประเมิน E6 ในปี 2563 ได้คะแนน 

84.06 ต่ํากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ดังนั้น ในปี 2564 จึงขอให้

สื่อสารให้บุคคลภายนอกรับทราบถึงการเผยแพร่ขอ้มูลของ

หน่วยงานที่มีการปรับปรุงเพื่อให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และ

มีหลากหลายช่องทาง

 - หัวข้อประเด็นการประเมิน E7 ในปี 2563 ได้คะแนน 

85.69 ต่ํากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ดังนั้น ในปี 2564 จึงขอให้

สื่อสารให้บุคคลภายนอกรับทราบว่า หน่วยงานมีการ

เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง

ชัดเจน

 - หัวข้อประเด็นการประเมิน E8 ในปี 2563 ได้คะแนน 

68.06 ต่ํากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ดังนั้น ในปี 2564 จึงขอให้

สื่อสารให้บุคคลภายนอกรับทราบว่า หน่วยงานมีช่องทางรับ

ฟังคําติชม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใช้

บริการ



คะแนนเพิ่มขึ้น

ที่ ตัวชี้วัด ปี 2562 ปี 2563 (ลดลง) จากปีก่อน จุดอ่อน 
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่

จะต้องแก้ไข)

จุดแข็ง
(หัวข้อประเด็นการประเมินที่จะต้อง

รักษาระดับคะแนน/พัฒนาให้ดีขึ้น)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส / 

แนวทางการดําเนินงาน ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ปี 2563ผลคะแนนการประเมิน

 - หัวข้อประเด็นการประเมิน E10 ในปี 2563 ได้คะแนน 

65.28 ต่ํากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ดังนั้น ในปี 2564 จึงขอให้

สื่อสารให้บุคคลภายนอกรับทราบว่า หน่วยงานมีช่องทางให้

ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้

   2. หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลส่งให้ ส.นผ. ภายใน 

มี.ค. 2564 พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

หมายเหตุ กําหนดการรายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส /  แนวทางการดําเนินงาน ปี 2564 ส่งให้ ส.นผ. ภายใน 31 มีนาคม 2564
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