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รายงานการประชุมคณะทํางานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครัง้ ที่ 1/2560
วันพุธที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมสํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
.......................................................................................
ผู้มาประชุม
1) นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์
2) นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์
3) น.ส.ธีระพร อ่าวอุดม
4) นายพิเศรษฐ ลือชานิมิตจิตร
5) นางสาวเพ็ญพินิช บุตรพึ่ง

รองอธิบดีกรมป่าไม้
ประธานคณะทํางาน
ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง
รองประธานคณะทํางาน
ผู้แทนสํานักส่งเสริมการปลูกป่า
คณะทํางาน
ผู้แทนสํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
คณะทํางาน
ผู้แทนสํานักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า
คณะทํางาน
6) นางสาวถนัดสม นุกูล
ผู้แทนสํานักจัดการป่าชุมชน
คณะทํางาน
7) นายสิชล เสือปรางค์
ผู้แทนสํานักโครงการพระราชดําริและ
กิจการพิเศษ
คณะทํางาน
8) นางสาวรัตนา สอาดนัก
ผู้แทนสํานักการอนุญาต
คณะทํางาน
9) นางยุวดี ดีงามเลิศ
ผู้แทนสํานักแผนงานและสารสนเทศ
คณะทํางาน
10) นายจุมพฎ ชอบชนะ
ผู้แทนสํานักกฎหมาย
คณะทํางาน
11) นางสาวปิยกมล กลัดพ่วง
ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะทํางาน
12) นางสาวศุภาพิชญ์ จําปาเงิน
ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน
คณะทํางาน
13) ร.ต.อ.หญิงวิยดา โล่ห์พิทักษ์สันติ ผู้แทนผู้อํานวยการส่วนฝึกอบรม (สบก.)
คณะทํางาน
14) นายศุภสิทธิ์ ชุนเชาวฤทธิ์
ผู้อํานวยการส่วนพัสดุ (สบก.)
คณะทํางาน
15) นายเศกสรรค์ ทิพย์สุข
หัวหน้างานคุ้มครอง กลุ่มงานคุ้มครองฯ
คณะทํางานและ
เลขานุการ
16) นางชนิลทิพย์ วงศ์ศรีวฒ
ั นกุล
หัวหน้างานส่งเสริมฯ กลุ่มงานคุ้มครองฯ
คณะทํางาน
17) นายพลกฤษณ์ นาคศิริ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
คณะทํางาน
18) นางเมธี วงศ์ศรีเพ็ง
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
คณะทํางาน
19) นางสาวอารีรัตน์ อนันตสุข
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
คณะทํางาน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1) นายทัฬหนิจ สิงหเสนี
2) นายทรงกลด แก้วสุทธิ

บุคลากร
บุคลากร

กลุ่มงานคุ้มครองฯ
กลุ่มงานคุ้มครองฯ
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3) นางสาววิภาดา บุดดาเวียง
4) นางสาวสุรียพ์ ิชญ์ อารีมิตร
5) นางสาวประภัทร์พร จัน่ ผ่อง
6) นางสาวมณฑิรา คํารอด
7) นางสาวรัญตภรณ์ ชํานาญศรีสินเพชร

บุคลากร
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเผยแพร่
นักวิชาการป่าไม้

ผู้ไม่มาประชุม
1) ผู้แทนสํานักจัดการที่ดินป่าไม้
2) นางเมธี วงศ์ศรีเพ็ง
3) พันจ่าอากาศตรีสธุ รรม สุวรรณพันธ์

ไปราชการ
ไปราชการ

กลุ่มงานคุ้มครองฯ
กลุ่มงานคุ้มครองฯ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ
คําสั่งกรมป่ าไม้ ที่ 2939/2560 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 แต่งตั้ ง
คณะทํางานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยให้มีหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้ เป็นหัวหน้าคณะทํางาน ผู้แทนจากหน่วยงานระดับสํานักทุกสํานักในส่วนกลาง
กรมป่ า ไม้ ผู้ แ ทนกลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร ผู้ แ ทนกลุ่ ม ตรวจสอบภายใน ผู้ อํ า นวยการส่ ว นฝึ ก อบรม
ผู้อํานวยการส่วนพัสดุ ผู้อํานวยการส่วนเสริมสร้างวินัย และข้าราชการประจํางานคุ้มครองจริยธรรม
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เป็นคณะทํางาน โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
1) วิเคราะห์แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์สําหรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเตรียมความพร้อม
ในฐานะหน่วยงานที่ต้องรับการประเมิน
2) กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์ในแต่ละประเด็น
3) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 ความเป็นมาของการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูก
กําหนดเป็นมาตรการเสริมเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจ ริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) โดยในปี พ.ศ. 2557 สํานั ก งาน
ป.ป.ช. ได้เริ่มดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นการ
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นําร่อง ในลักษณะขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐให้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 259 หน่วยงาน ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2558 สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก และได้ขยายขอบเขตหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการไป
ทั่ ว ประเทศ รวมจํ า นวน 8,197 หน่ ว ยงาน รั ฐ บาลได้ เล็ งเห็ น ถึ งความสํ า คั ญ ของระบบการประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ โดยเมื่ อ วั น ที่ 5 มกราคม 2559
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ตามที่สํานักงาน
ป.ป.ช. เสนอ และนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่
24 มกราคม 2560 ให้ส่วนราชการระดับกรมที่มีผลการประเมิน ITA ต่ํากว่า 75 คะแนน ต่อเนื่องกัน 2
ปี รายงานปั ญ หาอุ ป สรรคข้ อ ขั ด ข้ อ ง พร้อ มทั้ งเสนอแนวทางในการยกระดั บ ผลการประเมิ น ITA ของ
หน่วยงาน
ปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้ถูกยกระดับให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนและถูกกําหนดเป็นตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทั้งนี้ ในการประชุมเมื่อวันที่
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
2.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.2.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1) การจัดอันดับผลคะแนนระดับกรม กรมป่าไม้ได้คะแนน ITA เท่ากับ
ร้อยละ 75.56 คะแนนแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ เท่ากับร้อยละ 84.09 คะแนนแบบสํารวจทัศนคติของ
เจ้าหน้าที่ เท่ากับร้อยละ 64.51 และคะแนนแบบสํารวจของผู้มารับบริการ เท่ากับร้อยละ 80.18 ซึ่งอยู่ใน
อันดับที่ 135 ของจํานวน 147 หน่วยงาน
2) ข้อเสนอแนะจากการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception – Based)
โดยการวิเคราะห์ดัชนีและตัวชี้วัดที่เป็นจุดบกพร่องจากข้อคําถามการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception –
Based) จากแหล่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้) พบว่า ดัชนีที่เป็นจุดบกพร่องมี
จํานวน 3 ดัชนี ได้แก่
(1) ดัชนีความพร้อมรับผิด
(1.1) ตัวชี้วัดความพร้อมรับผิด ประเด็นที่ต้องปรับปรุงคือ หน่วยงาน
ควรมีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
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(1.2) ตัวชี้วัดเจตจํานงสุจริต ประเด็นที่ต้องปรับปรุงคือผู้บริหารของ
หน่วยงานควรสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้น
ในหน่วยงาน
(2) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
(2.1) ตั ว ชี้ วั ด การสร้ า งวั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต ในหน่ ว ย ประเด็ น ที่ ต้ อ ง
ปรับปรุงคือ
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานควรมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการ
ทํางานที่ดีมีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันเสมอ
- เจ้าหน้าที่ที่ทําการทุจริตในหน่วยงานยังคงลอยนวลและยัง
ได้รับการยอมรับในหน่วยงานอยู่
(2.2) ตัวชี้วัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
ประเด็นที่ต้องปรับปรุงคือแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถ
ยับยั้งการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ดัชนีคุณธรรมการทํางาน ; ตัวชี้วัดคุณธรรมในการบริหารงาน
ประเด็นที่ต้องปรับปรุงคือ
- กระบวนการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายเลื่อนระดับ การ
พิจารณาความดีความชอบหรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในหน่วยงาน ยังคงมีการยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์
เส้นสายหรือผลประโยชน์อื่นๆ แอบแฝง
- ระบบการธํารงรักษาคนดีคนเก่ง ควรเสริมสร้าง แรงจูงใจให้
เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอย่างจงรักภักดี
- ระบบการพัฒนาบุคลากร ควรคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทนุ การศึกษา อย่างโปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
- ผู้ดํารงตําแหน่งในระดับหัวหน้างานในหน่วยงานควรมีการ
มอบหมายงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
- ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน
2.2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1) หน่วยงานไม่เห็นความสําคัญในการร่วมดําเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานฯ
2) การสื่อสารระหว่างตัวแทนหน่วยงานที่เข้าประชุมและเจ้าหน้าทีข่ อง
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดทําแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
3) ทัศนคติในเชิงลบที่มีต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
มติทีป่ ระชุม รับทราบ
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2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2.3.1 หลักการประเมิน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็น
การประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ อันได้แก่
- การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
- ระบบงาน โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความ
โปร่งใส
- ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
- วัฒนธรรมในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
- การป้องกันการทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน
- ผลการปฏิ บัติงานในภาพรวม ที่ ส ะท้ อ นได้จ ากการรับ รู้ของผู้ ที่มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ย
ภายใน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 3 เครื่องมือ คือ แบบสํารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และแบบสํารวจความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
2.3.2 แนวทางการประเมินในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่ยึดกรอบการประเมิน
และดัชนีการประเมินแบบเดิมตามที่ได้มีการประเมินมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีการปรับปรุง
แนวทางประเมิน ดังนี้
1) ข้ อ คํ า ถามตามแบบสํ า รวจพื้ นฐานเชิ งประจั ก ษ์ ปรั บ ปรุงข้ อ คํ า ถามตาม
ประเด็นการประเมินเดิมในลักษณะให้เป็นมาตรการในเชิงระบบมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีการ
กําหนดระบบการปฏิบัติงานที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
2) ข้อคําถามตามแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และแบบ
สํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีการปรับปรุงโดยยึดวัตถุประสงค์ของการประเมินในแต่
ละตัวชี้วัดเช่นเดิม แต่มีการลดข้อคําถามที่ผู้ตอบอาจไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจนและเกิดภาระการ
ตอบที่มากเกินไป รวมทั้งปรับปรุงข้อความให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
3) การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง มีการปรับปรุงโดยศึกษาภารกิจของหน่วยงานที่
รับการประเมิน เพื่อกําหนดลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม
และมีลักษณะความเป็นตัวแทน ที่ดีมากยิ่งขึ้น
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2.3.3 ปฏิทินการปฏิบัติงาน
วัน เดือน พ.ศ.
ต.ค. – พ.ย. 60

12 ธ.ค. 60

กิจกรรม/ขั้นตอน
หน่วยงานรับผิดชอบ
จัดทําคําสั่งกรมป่าไม้ แต่งตั้งคณะทํางานประเมินคุณธรรม กลุ่มงานคุ้มครองฯ
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
พ.ศ. 2561
จัดประชุมชี้แจงและมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการ กลุ่มงานคุ้มครองฯ
จัดทําแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ในแต่ละตัวชี้วัดย่อย
ทุกหน่วยงานจัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานฯ ของทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน

26 ธ.ค. 60

จัดประชุมชี้แจงผู้ประสานงานของทุกหน่วยงาน

กลุ่มงานคุ้มครองฯ

จัดทําแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

- รวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกตามแบบฟอร์มที่กําหนด
- ประสานงานจัดส่งให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ
ในรูปแบบ digital file
- จัดส่งให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ อย่างเป็นทางการ
ในรูปแบบเอกสาร
จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ทุกหน่วยงาน

พ.ย. 60

4 ม.ค. – 20 เม.ย.
61
ภายใน 20 ก.พ. 61

1 มี.ค. – 31 พ.ค
61
ภายใน 20 เม.ย. 61

ทุกหน่วยงาน

จัดส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์พร้อมเอกสารให้กลุ่ม หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
งานคุ้มครองฯ
21 เม.ย. - 18 พ.ค. ตรวจสอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์และประสาน
กลุ่มงานคุ้มครองฯ
61
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อทําการแก้ไข
29 พ.ค. 61
นําเสนอผลการจัดทําแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
หน่วยงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
31 พ.ค. 61

จัดส่งแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ให้โครงการ ITA

กลุ่มงานคุ้มครองฯ

2 ก.ค. 61

แจ้งคะแนนแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์เบื้องต้น

กลุ่มงานคุ้มครองฯ

หน่วยงานส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนแบบ
สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

2 – 10 ก.ค. 61

หมายเหตุ : ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานได้ปรับแก้ปฏิทินการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ให้สอดคล้องกับปฏิทิน
การปฏิบัติงานของสํานักงาน ป.ป.ท. ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการประเมินฯ แล้ว
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา :
การพิจารณาแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ปงี บประมาณ พ.ศ.2561 เพือ่
มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ
3.1. ดัชนีความโปร่งใส
3.1 (1) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
ข้อคําถาม
เกณฑ์การประเมิน
Eb1 (1) หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือ
กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่
ระบบในการดําเนินการกําหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของ
หน่วยงานซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วยงาน
มีลักษณะเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผูบ้ ริหารสูงสุด
ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ
มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานโดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ
วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูล
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
มีเนื้อหาแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ข้อมูลพืน้ ฐานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบนั
– โครงสร้างหน่วยงาน
– ภารกิจของหน่วยงาน
– ผู้บริหารหน่วยงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติราชการประจําปี และการติดตามประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)

มติทปี่ ระชุม มอบหมายให้สาํ นักแผนงานและสารสนเทศ (ศูนย์บริการประชาชน) เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด
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3.1 (2) ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม
ข้อคําถาม
EB2 (1) หน่วยงานมีการกําหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน

EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตาม
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน

เกณฑ์การประเมิน
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการให้ภาคประชาชนหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดําเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ
มีกรอบแนวทางการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
กลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานที่จะต้องให้ภาคประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ภาคประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ส่วนร่วมในการดําเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็นรายงาน รายงานการประชุม ภาพประกอบ หรือหลักฐาน
อื่นๆ ที่เหมาะสม
มีเนือ้ หาแสดงถึงตัวอย่างการดําเนินงานตามที่ระบุไว้ในกรอบแนวทาง
และขั้นตอน ตามข้อ EB2 (1)

มติทปี่ ระชุม มอบหมายให้สาํ นักจัดการป่าชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด
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3.1 (3) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อคําถาม
EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี (ที่ผ่านมา)

เกณฑ์การประเมิน
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจําปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็นรายงาน
มีเนื้อหาแสดงถึงผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีรายละเอียด
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ
EB3 (2) หน่วยงานมีการกําหนด
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือ
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ระบบในการดําเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง
ในการดําเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
มีลักษณะเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ
มีกรอบแนวทางการดําเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่มีหน้าที่ในการดําเนินการ
ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี
การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็น
ระบบ
การป้องกันผู้ท่มี ีหน้าที่ดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผูย้ ื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
EB3 (3) หน่วยงาน มีการเผยแพร่
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซือ้ จัดจ้างประจําปี
ประจําปีของหน่วยงาน ดังนี้
เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในแต่ละช่องทาง ดังนี้
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ)
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน (Link)
การปิดประกาศ ณ สถานที่ปดิ ประกาศของหน่วยงาน (ภาพถ่าย)
EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัด
บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอน
จ้างของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อ
จัดจ้าง ซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผน
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3.1 (3) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)
ข้อคําถาม

เกณฑ์การประเมิน
การจัดซื้อจัดจ้างประจําปี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
วิธีการซื้อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

มติทปี่ ระชุม มอบหมายให้สาํ นักบริหารงานกลาง (ส่วนพัสดุ) เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบตัวชี้วัด
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3.2 ดัชนีความพร้อมรับผิด
3.2 (1) ตัวชี้วัดการดําเนินงานตามภารกิจ
ข้อคําถาม
EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่
แผนปฏิบัติราชการประจําปี

EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
(ที่ผ่านมา)

EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่
การกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี

เกณฑ์การประเมิน
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจําปี ซึ่งมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
แผนงาน
โครงการ
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งจะต้องมี
รายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
มีเนือ้ หาแสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการในปีท่ผี ่านมา ดังนี้
ผลการประเมิน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่การกํา กับติดตาม
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ผลการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําปี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
ความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
การใช้จ่ายงบประมาณ

มติทปี่ ระชุม มอบหมายให้สาํ นักแผนงานและสารสนเทศ (ส่วนติดตามและ
ประเมินผล) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด
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3.2 (2) ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ข้อคําถาม
EB5 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ
กลไก หรือการวางระบบในการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการ
กับเจ้าหน้าที่ผมู้ ผี ลสัมฤทธิก์ ารปฏิบัติงาน
ต่ํา

เกณฑ์การประเมิน
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิก์ ารปฏิบัติงานต่ํา ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผูบ้ ริหารสูงสุด
ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ
มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา โดยจะต้องมีรายละเอียด
อย่างน้อย ดังนี้
หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
หลักเกณ ฑ์การพิจารณ าให้คุณ หรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัตงิ าน
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ
วิธีการ ขั้นตอน และผู้ท่เี กี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิก์ ารปฏิบัติงานต่ํา
มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

มติทปี่ ระชุม มอบหมายให้ สํานักบริหารกลาง (ส่วนการเจ้าหน้าที่) เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบตัวชี้วัด
3.2 (3) ตัวชี้วัดเจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อคําถาม
EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจํานง
สุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

เกณฑ์การประเมิน
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่เจตจํานงสุจริตของ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่เจตจํานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
ความมุง่ มั่นในการบริหารงานให้สําเร็จตามพันธกิจของหน่วยงาน
อย่างมีธรรมาภิบาล
มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

มติทปี่ ระชุม มอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ร่วมกับสํานัก
แผนงานและสารสนเทศ (ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด
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3.2 (4) ตัวชี้วัดการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อคําถาม
EB7 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ
กลไก หรือการวางระบบในการจัดการ
เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

เกณฑ์การประเมิน
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด
ดังนี้
มีลักษณะเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผูบ้ ริหารสูงสุด
ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ
มีกรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน โดยจะต้องมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
การตอบสอบต่อเรื่องร้องเรียน
มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

มติทปี่ ระชุม มอบหมายให้สํานักแผนงานและสารสนเทศ (ศูนย์บริการประชาชน)
3.3 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ; ตัวชี้วัด การรับสินบน
ข้อคําถาม
EB8 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ
กลไก หรือการวางระบบในการป้องกัน
การรับสินบน

เกณฑ์การประเมิน
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการป้องกันการรับสินบน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผูบ้ ริหารสูงสุด
ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ
มีกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน
มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

มติทีป่ ระชุม มอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ (งานคุ้มครองจริยธรรม)
3.4 ดัชนีวฒ
ั นธรรมในองค์กร
3.4 (1) ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
ข้อคําถาม
EB9 ห น่ว ย งาน มีก าร เส ริม ส ร้า ง
วัฒ นธรรม แล ะค่านิยม สุจริตแล ะ
การต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

เกณฑ์การประเมิน
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่าง
น้อย ดังนี้
มีลักษณะเป็นภาพหรือรายงาน
แสดงถึงการดํา เนินการหรือจัดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต

มติทีป่ ระชุม มอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ (งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม)
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3.4 (2) ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อคําถาม
เกณฑ์การประเมิน
EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
เกี่ยว กับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
มีลักษณะเป็นรายงาน
มีเนื้อหาแสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ
EB10 (2) หน่วยงานมีการกําหนด
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือ
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมี
ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียด ดังนี้
ในหน่วยงาน
มีลักษณะเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผูบ้ ริหารสูงสุด
ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ
มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

มติทีป่ ระชุม มอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ (งานคุ้มครองจริยธรรม)
3.4 (3) ตัวชี้วัด แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อคําถาม
EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทํา แผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ
แผนที่เกี่ยวข้อง

EB11 (2) หน่วยงานมีการกํากับติดตาม
การดําเนินงานตามแผนป้องกันและการ
ปราบปรามทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การประเมิน
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติการ
มีเนื้อหาแสดงถึงการดําเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม
ระยะเวลาที่จะดําเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
มีการเห็นชอบหรือลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงผลการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
มีลักษณะเป็นรายงาน
มีเนื้อหาแสดงถึงผลการกํากับติดตามการดําเนินงาน/ความก้าวหน้า
ของโครงการหรือกิจกรรมที่ระบุในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือแผนที่เกี่ยวข้อง
มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ

มติทีป่ ระชุม มอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ (งานคุ้มครองจริยธรรม)
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3.5 ดัชนีคณ
ุ ธรรมการทํางานในหน่วยงาน; ตัวชี้วัด มาตรฐานและความเป็นธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ
ข้อคําถาม
EB12 (1) หน่วย งาน มีการกํา ห น ด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

เกณฑ์การประเมิน
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดมาตรการ กลไก หรือ
ระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้
มีลักษณะเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผูบ้ ริหารสูงสุด
ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ
มีกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
วิธีการตรวจสอบ
ขั้นตอนการตรวจสอบ
มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
EB12 (2) หน่วยงาน มีการเผยแพร่
หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอํานวย
กระบวนการอํานวยความสะดวกหรือ
ความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน และ
การให้บริการประชาชน ด้วยการแสดง
ระยะเวลาที่ใช้ ดังนี้
ขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงาน
มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
ที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรือ
มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอํานวยความสะดวกหรือ
อนุญาต)
การให้บริการ ประชาชน ดังนี้

มติทีป่ ระชุม EB12(1) มอบหมายให้สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ส่วนด่าน
ป่าไม้) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด
EB12(2) มอบหมายให้สาํ นักการอนุญาต เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การนําเสนอผลการจัดทําแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
สําหรับหน่วยงานที่ได้ รับมอบหมายให้จัดทําแบบสํารวจหลั กฐานเชิงประจักษ์ ตาม
ระเบียบวาระที่ 3 ให้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและกรอกข้อมูลลงในแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ พร้อม
จัดส่งเอกสารหลักฐานให้ฝ่ายเลขานุการ คณะทํางาน (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้) ภายในวันที่
28 เมษายน 2561 และให้แต่ละหน่วยงานนําเสนอผลการดําเนินการของหน่วยงานในการจัดทําแบบ
สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ต่อที่ประชุมคณะทํางานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของกรมป่าไม้ ภายในเดือนมิถุนายน 2561 (กําหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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4.2 การเตรียมความพร้อมในฐานะหน่วยงานที่ต้องรับการประเมิน
ให้ทุกหน่วยงานเสนอรายชื่อผู้ประสานงานฯ ของแต่ละหน่วยงานให้ฝ่ายเลขานุการ
ทราบ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยผู้ประสานงานฯ มีหน้าที่ ดังนี้
1) ประสานงานในการจัดทําแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของตัวชี้วัดที่
หน่วยงานรับผิดชอบและรวบรวมส่งให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ภายในกําหนดเวลา
2) การจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน (เจ้ า หน้ า ที่ ก รมป่ า ไม้ ที่
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีอายุการทํางานไม่น้อยกว่า 1 ปี)
- ประสานงานนํ า ส่ ง ให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะทํ า งานฯ ตามแบบฟอร์ ม ของ
สํานักงาน ป.ป.ช. ในรูปแบบ digital file โดยให้ Download แบบฟอร์มจากหน้าเว็บของกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้ ผ่านทาง email address jtk2560@gmail.com ภายในกําหนดเวลา
- จั ดส่ งอย่างเป็นทางการให้กลุ่มงานคุ้ มครองจริยธรรมกรมป่ าไม้ ในรูปแบบ
เอกสาร ภายในกําหนด เวลา
3) การจัดเตรียมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงาน)
- ประสานงานนํ า ส่ ง ให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะทํ า งานฯ ตามแบบฟอร์ ม ของ
สํานักงาน ป.ป.ช. ในรูปแบบ digital file โดยให้ Download แบบฟอร์มจากหน้าเว็บของกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้ ผ่านทาง email address jtk2560@gmail.com ภายในกําหนดเวลา
- จัดส่งอย่างเป็นทางการให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ในรูปแบบ
เอกสาร ภายในกําหนด เวลา
4) ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ได้รับทราบเกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2561 รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจ และ
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานอันมีต่อการดําเนินงานของกรมป่าไม้ในทุกๆ ด้าน เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ สําหรับการตอบแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมป่าไม้
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.
.......................................................
(นางสาวสุรีย์พิชญ์ อารีมิตร)
นิติกร ประจํางานคุ้มครองจริยธรรม
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
ผู้จดรายงานการประชุม

..............................................................
(นายเศกสรรค์ ทิพย์สุข)
นิติกรชํานาญการพิเศษ หัวหน้างานคุ้มครองจริยธรรม
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

