


 
 

รายงานการประชุม 
คณะทาํงานเพื่อการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของกรมปา่ไม้ 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
วันอังคารที่  25 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชมุสํานกัแผนงานและสารสนเทศ  อาคารเทียมคมกฤส  กรมปา่ไม้ 
.................................................................. 

ผู้มาประชุม 
1. นายจิระศักด์ิ  ชูความดี   หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   ประธานกรรมการ 
2. นายเศกสรรค์  ทิพย์สุข   (แทน) รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
           รองประธานคณะทํางาน 
3. ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา  คมขาํ  ผู้แทนสํานักจดัการป่าชุมชน  คณะทํางาน 
4. นายชาตรี  รักษาแผน   ผู้แทนสํานักส่งเสริมการปลกูป่า  คณะทํางาน 
5. นายพิเศรษฐ  ลือชานิมิตจติ ผู้แทนสํานักวิจยัและพัฒนาการป่าไม ้ คณะทํางาน 
6. นางสาวเครือมาศ  สขุพลอย  ผู้แทนสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าคณะทํางาน 
7. นางสาวช่อแพร  ทินพรรณ์  ผู้แทนสํานักแผนงานและสารสนเทศ คณะทํางาน 
8. นางวาสนา  ก่อผล   ผู้แทนสํานักจดัการที่ดินป่าไม้  คณะทํางาน 
9. นายณชัยกร  ผาทิพพาที  ผู้แทนสํานักการอนุญาต   คณะทํางาน 
10. นางสาววรรณา  มีเหม็ง  ผู้แทนสํานักกฎหมาย   คณะทํางาน 
11. นางสาววราภรณ์  มากสวาสด์ิ  ผู้แทนสํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ  
           คณะทํางาน 
12. นางสาวจุฬาวัลย์  พรหมสุวรรณ ผู้แทนสํานักเศรษฐกิจการป่าไม้  คณะทํางาน 
13. นางสาวมลธุดา  สุทธิพงศ์  ผู้แทนสํานักการป่าไม้ต่างประเทศ  คณะทํางาน 
14. นางสาวสพินนา  อ่อนเพ็ง  ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
           คณะทํางาน 
15. นางสาวปิยกมล  กลัดพ่วง  ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  คณะทํางาน 
16. นางสาวพรพิมล  จ้อยเล็ก  ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน  คณะทํางาน 
17. นางสาวจุฑารัชต์  บุญรตัน  ผู้แทนส่วนแผนงานและงบประมาณ สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
          คณะทํางาน 
18. นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์   ผู้แทนส่วนติดตามและประเมินผล สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
          คณะทํางาน 
19. นายพินิจศักด์ิ  กลิ่นมาลา  ผู้แทนศูนย์บรกิารประชาชน กรมป่าไม ้ คณะทํางาน 
20. นางสาวสุชาดา  เกษรเกิด  ผู้แทนส่วนพัสดุ สํานักบริหารกลาง  คณะทํางาน 
21. ส.ต.อ.หญิงวิยดา  โล่หพิ์ทักษ์สันติ ผู้แทนส่วนฝึกอบรม  สํานักบริหารกลาง คณะทํางาน 
22. นางเมธี  วงศ์ศรีเพ็ง   ผู้แทนส่วนการเจ้าหน้าที ่สํานักบริหารกลาง คณะทํางาน 
23. นางสาวจิรภา  จิตคงสง   ผู้แทนส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สํานักบริหารกลาง  
           คณะทํางาน 
 
 

24. นางสาวอารีรัตน์… 
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24. นางสาวอารีรัตน์  อนันตสขุ  (แทน) ผูแ้ทนส่วนเสริมสร้างวินัย สาํนักบรหิารกลาง  
           คณะทํางาน 
25. นางวราภรณ์  อ่วมพ่วง   หัวหน้าฝ่ายเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม ้
          คณะทํางาน 
26. นายเศกสรรค์  ทิพย์สขุ   หัวหน้าฝ่ายพิทกัษ์คุณธรรม จรยิธรรม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม ้
          คณะทํางานและเลขานุการ 
27. นางสุทิณัฏฐา  เสมาทอง  นิติกรปฏิบัติการ กลุม่งานคุม้ครองจริยธรรมกรมป่าไม ้
             คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
28. นางสาวกนกรัชต์  ประเสริฐ  นิติกร กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม ้
             คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชมุ 
1. นางสาวกาญจนา  เหมอืงทอง   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส่วนฝกึอบรม สาํนักบริหารกลาง 
2. นางสาวชวันธร  ศรีอรุณนิรนัดร  นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ สํานักบริหารกลาง 
3. นางสาวณพิชญา  วะเกิดเป้ง  เจ้าพนักงานธุรการ สํานักงานกฎหมาย 
4. นางสาวอมรรัตน์  ศรีนิลพันธ์ุ  นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
5. นางสุนิตา  หงนิพนธ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักแผนงานและสารสนเทศ 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

      ประธานกล่าวเปิดการประชุม และทีป่ระชุมได้พิจารณาเรือ่งต่างๆ ซึ่งมสีาระสําคญัสรุปได้ ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
   นายจิระศักด์ิ ชูความดีประธานการประชุม แจ้งคําสั่งกรมป่าไม้ ที่ 521/2563 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้มี
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เป็นหัวหน้าคณะทํางานฯผู้แทนจากหน่วยงานระดับสํานักทุกสํานักในสังกัด
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกรมป่าไม้ ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหารผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้แทนจากหน่วยงาน
ในสังกัดสํานักบริหารกลางและสํานักแผนงานและสารสนเทศ และข้าราชการประจําฝ่ายพิทักษ์คุณธรรม จริยธรรม 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ เป็นคณะทํางาน โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
  1) วิเคราะห์แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือตรียมความพร้อมในฐานะหน่วยงานที่รับการประเมิน 
  2) กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือการเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของกรมป่าไม้ สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

    มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 2…   



 

-3- 
 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องทีเ่สนอใหท้ีป่ระชุมทราบ 
  ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายเศกสรรค์ ทิพย์สุข หัวหน้าฝ่ายพิทักษ์คุณธรรม จริยธรรม 
คณะทํางานและเลขานุการ รายงานเรื่องให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังน้ี 
  2.1 ความเป็นมาของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดําเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
ตามลําดับ ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้มี
ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเคร่ืองมือการประเมินตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 
 2.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 สํานักงาน ป.ป.ช ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 17 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยกรมป่าไม้มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยการจัดอันดับผลคะแนน กรมป่าไม้ได้คะแนน  ITA  เท่ากับร้อยละ 84.43 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ใน
ลําดับที่ 16 จาก 16 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 

 
 

ที ่

 
 

ตัวชี้วัด 

คะแนนรายแบบสํารวจ  

คะแนนที่ได ้หลกัฐาน 
เชิงประจักษ ์

ทศันคติ
ของ

เจ้าหน้าที ่

ทศันคติของ
ผู้มารบั
บริการ 

1 การปฏิบัติหน้าที่ - 86.82 - 86.82 
2 การใช้งบประมาณ - 72.61 - 72.61 
3 การใช้อํานาจ - 79.50 - 79.50 
4 การใช้ทรัพย์สนิของทางราชการ - 75.04 - 75.04 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต - 72.87 - 72.87 
6 คุณภาพการดําเนินงาน - - 79.26 79.26 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร -  66.36 66.36 
8 การปรับปรุงการทํางาน -  66.60 66.60 
9 การเปิดเผยข้อมูล 100 - - 100 

10 การป้องกันการทุจริต 100 - - 100 
คะแนนรายแบบสํารวจ 100 77.37 70.74  

คะแนนการประเมินปี 2562 84.43 
 
 
 
 
 

2.3 การประเมิน… 
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 2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 
 2.3.1 ตัวช้ีวัดการประเมิน จําแนกเป็น 10 ตัวช้ีวัด 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อํานาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดําเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
 2.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จําแนกเป็น 3 เครื่องมือ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ของตนเอง ในตัวช้ีวัด ดังน้ี 
    (1) การปฏิบัติหน้าที่ 
    (2) การใช้งบประมาณ 
    (3) การใช้อํานาจ 
    (4) การใช้ทรพัย์สินของราชการ 
    (5) การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงาน
ที่ประเมิน ในตัวช้ีวัด ดังน้ี 
    (1) คุณภาพการดําเนินงาน 
    (2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
    (3) การปรับปรุงระบบการทํางาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวช้ีวัด ดังน้ี 
    (1) การเปิดเผยข้อมูล 
    (2) การป้องกันการทุจริต 
 2.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) การเก็บข้อมูลแบบ IIT สําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยหน่วยงานระบุจํานวน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในลงในระบบ ITAS 
 

(1) หน่วยงาน… 
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 (1) หน่วยงานนํา URL หรือ QR code ช่องทางการเข้าตอบแบบสํารวจ IIT ของหน่วยงาน 
ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน 
  (2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะเข้ามาตอบแบบสํารวจ IIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL 
หรือ QR code 
 2) การเก็บข้อมูลแบบ EIT สําหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยหน่วยงานระบุจํานวน
ประมาณการจํานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และกรอกรายช่ือตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน
ตามแบบฟอร์มและตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. หรือคณะที่ปรึกษาแนะนํา 
 การเก็บข้อมูลตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลจาก 3 วิธีการ ดังน้ี 
 (1) ให้หน่วยงานนํา URL หรือ QR code ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยีภายนอกของหน่วยงานที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน 
             (2) คณะท่ีปรึกษาการประเมินจะวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กําหนด
แนวทาง และดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักทางวิชาการ โดยอาจเก็บข้อมูลจากรายช่ือที่หน่วยงานจัดส่งข้อมูล
ในระบบ ITAS หรือ อาจขอรับข้อมูลเพ่ิมเติม หรืออาจขอเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามที่หน่วยงาน หรือแหล่งข้อมูล
ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 
  (3) ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถเขา้มาตอบแบบสํารวจ EIT 
 3) การเก็บข้อมูลแบบ OIT สําหรับหน่วยงาน 
   เก็บข้อมูลทั้งหมดโดยไม่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยหน่วยงานเข้าระบบ ITAS
เพ่ือตอบแบบตรวจฯ หน่วยงานละ 1 ชุด (*กําหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
 ประธานการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าอธิบดีกรมป่าไม้ ขอความร่วมมือทุกสํานัก 
ให้ความร่วมมือกับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ในการประสานและจัดเตรียมข้อมูลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น้ีด้วย 

 มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องทีเ่สนอใหท้ีป่ระชุมพิจารณา 
      ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายเศกสรรค์ ทิพย์สุข คณะทํางานและเลขานุการ นําเสนอ
ต่อที่ประชุม นายเศกสรรค์ฯ จึงได้มอบหมายนางสุทิณัฏฐา เสมาทอง คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้นําเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 
     3.1 การวิเคราะห์แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพ่ือมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบz 
     ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดิเผยขอ้มูล  
     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพืน้ฐาน 

ช่ือ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
O1 โครงสร้าง -แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ประกอบ 

ด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน 
เช่น สํานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย สว่น กลุ่ม เป็นต้น 

-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
-ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

O2... 
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ช่ือ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร -แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 

ประกอบ ด้วยช่ือ – นามสกุล ตําแหน่ง รูป
ถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือ
หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการบริหารของหน่วยงาน 

-ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

O3 อํานาจหน้าที่ -แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงาน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

-ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 
 

-แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่
มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี  
-มีข้อมลูรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
เป็นต้น  
-เป็นแผนทีม่ีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม  
ปี พ.ศ. 2563 

-สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ 

O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังน้ี 
-ที่อยู่หน่วยงาน 
-หมายเลขโทรศัพท์  
-หมายเลขโทรสาร  
-ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์(Email)  
-แผนที่ต้ังของหน่วยงานครบถ้วน 

-สํานักบริหารกลาง 
-ศูนย์สารสนเทศ 

O6 กฎหมายที่เก่ียวข้อง -แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน
หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

-ศูนย์สารสนเทศ 
-สํานักกฎหมาย 

การประชาสัมพนัธ ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ -แสดงข้อมูลขา่วสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ

ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน  
-เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 

-ส่วนประชาสัมพันธ์ฯ 
สํานักบริหารกลาง 
-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

การปฏสิัมพนัธ์ข้อมูล 
O8 Q&A -แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถ

สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถ
สื่อสารให้คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ
เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Webboard, 
กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 
-สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

-ศูนย์บริการประชาชนฯ 
สํานักบริหารกลาง 

 

O9... 
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ช่ือ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
O9 Social Network -แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

เช่น Facebook Twitter Instagram เป็นต้น  
-สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

-ศูนย์บริการประชาชนฯ 
สํานักบริหารกลาง 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบรหิารงาน 
ช่ือ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การดาํเนินงาน 
O10 แผนดําเนินงานประจําปี -แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงาน 

ที่มีระยะ 1 ปี  
-มีข้อมลูรายละเอียด ของแผน เช่น โครงการ
หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาใน
การดําเนินการ เป็นต้น  
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 

-สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ (สว่นแผนงาน
และงบประมาณ) 

O11 รายงานการกํากับติดตาม
การดําเนินงาน ประจําปี
รอบ 6 เดือน 

-แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตาม
แผนประจําปี  
-มีเน้ือหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดําเนินงาน  
-เป็นขอ้มลูในระยะ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

-สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ (สว่นติดตาม
และประเมินผล) 

O12 รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี 

-แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ประจําปี 
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลดําเนินงาน เช่น  
ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

-สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ (สว่นติดตาม
และประเมินผล) 

การปฏบิตังิาน 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 
-แสดงคู่มือหรอืแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
-มีข้อมลูรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น 
เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สําหรับเจ้าหน้าที่
หรือพนักงานตําแหน่งใด กําหนดวิธีการ
ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

-สํานักการอนุญาต 
-สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้ 

O14... 
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ช่ือ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
O14 มาตรฐานการให้บริการ - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ

หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน  
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็น
คู่มือสําหรับบริการหรือภารกิจใด กําหนด
วิธีการข้ันตอนการให้บริการหรือการติดต่อ
อย่างไร เป็นต้น 

-สํานักการอนุญาต 
-สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้ 

การใหบ้ริการ* 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ

ให้บริการ 
-แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน  
-เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี  
พ.ศ. 2563  

-สํานักส่งเสริมการปลูกป่า
(ส่วนเพาะชํากล้าไม้) 
(ส่วนปลูกป่าเอกชน 
-สํานักวิจัยและพัฒนาการ
ป่าไม้ (ตรวจพิสูจน์ไม้) 
-สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
(ส่วนด่านป่าไม้) 
-สํานักการอนุญาต 

O16 รายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

-แสดงผลสํารวจความพึงใจพอใจในการ
ให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน  
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

O17 E-Service -แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับ
บริการตามภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับ
บริการ 
-สามารถเข้าถงึหรือเช่ือมโยงยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

-สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
(ส่วนด่านป่าไม้) 
 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบรหิารเงนิงบประมาณ 

ช่ือ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป ี
O18 แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจําปี 
-แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
ที่มีระยะ 1 ปี  
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตาม
แหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย เป็นต้น 
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 

-สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ (สว่น
แผนงานและ
งบประมาณ) 

O19... 
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ช่ือ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
O19 รายงานการกํากับติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีรอบ 6 เดือน 

-แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
-มีข้อมลูรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี  
พ.ศ. 2563 

-สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ (สว่นแผนงาน
และงบประมาณ) 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 
 

-แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 
-มีข้อมลูรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เช่น ผลการใช้จา่ยงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสมัฤทธ์ิตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

-สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ (สว่นแผนงาน
และงบประมาณ) 

 การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพสัด ุ  
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

แผนการจัดหาพัสดุ 
 

-แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุตามท่ีหน่วยงานจะต้องดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2563 

-ทุกหน่วยงาน 
             

O22 ประกาศต่างๆเก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 
 

-แสดงประกาศตามท่ีหน่วยงานจะต้อง
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 เช่นประกาศ
เชิญชวนประกาศผลการจัดซือ้จัดจ้างเป็นต้น- 
เป็นข้อมูลภายในปี พ.ศ. 2563 

-ทุกหน่วยงาน 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 

-แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
-จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้าง)  
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 

-ทุกหน่วยงาน 
-สํานักบริหารกลาง
รวบรวม 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจําปี 

-แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
-มีข้อมลูรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้างปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เป็นต้น  
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

-ทุกหน่วยงาน 
-สํานักบริหารกลาง
รวบรวม 

 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4... 



 

-10- 
 

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล  
ช่ือ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 
O25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
-แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลทีม่ี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิด
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม   
-เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหาร
ที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กําหนดในนาม
ของหน่วยงาน 
-เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี 
พ.ศ. 2563 

-สํานักบริหารกลาง 
(ส่วนการเจ้าหน้าที่) 

O26 การดําเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

-แสดงการดําเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเช่นการวางแผนกําลังคนการ
สรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น  
-เป็นการดําเนินการที่มีความสอดรับกับ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ 
O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 
-เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563  

-สํานักบริหารกลาง 
(ส่วนการเจ้าหน้าที่
รวบรวมทุกหน่วยงาน) 

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรพัยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลดังน้ี 
-หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
-หลกัเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
-หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
กําลังใจ 
-เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี 
พ.ศ. 2563 

-สํานักบริหารกลาง 
(ส่วนการเจ้าหน้าที่) 

 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5... 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
ช่ือ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

O28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรพัยากร
บุคคลประจําปี 
 

-แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
-มีข้อมลูรายละเอียดการดําเนินการ เช่น  
ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น  
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

-สํานักบริหารกลาง 
(ส่วนการเจ้าหน้าที่) 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมชิอบ 

-แสดงคู่มือหรอืแนวทางดําเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
-มีข้อมลูรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น 
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน
การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่
รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น 

-สํานักบริหารกลาง 
(ส่วนเสริมสร้างวินัย) 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ 
 

-แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์  
-สามารถเข้าถงึหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

-สํานักบริหารกลาง 
(ศูนย์บริการประชาชน) 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบประจําปี 

-แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
-มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น 
จํานวนเรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่
ระหว่างดําเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)  
-เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 

-สํานักบริหารกลาง 
(ส่วนเสริมสร้างวินัย) 

  ตัวชี้วัดที่ 10 การปอ้งกันการทุจรติ 
ช่ือ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การเปดิโอกาสใหเ้กดิการมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับฟังความ

คิดเห็น 
-แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกแสดงความ
คิดเห็นต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์  
-สามารถเข้าถงึหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

-สํานักบริหารกลาง 
-ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1...  
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   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปอ้งกันการทุจรติ 
ช่ือ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม 

-แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึง
การเปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้สว่นเสียได้มีส่วน
ร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผนร่วมดําเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมติดตาม
ประเมินผลเป็นต้น 
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563 

-สํานักจัดการป่าชุมชน 
-สํานักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า (ส่วน
ควบคุมไฟป่า 
-สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
-สํานักกฎหมาย 

เจตจํานงสุจรติของผูบ้รหิาร 
O34 

 
เจตจํานงสุจริตของ
ผู้บริหาร 
 

-แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรอืคํามั่นของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่
อย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
-เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563 

-กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้ 
(ฝ่ายพิทักษ์คณุธรรม 
จริยธรรม) 

O35  
 
 

การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 
 

-แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
–เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้
เห็นถึงการให้ความสําคัญกับการปรับปรุง
พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม
และโปร่งใส 
-เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563 

-กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้ 
(ฝ่ายเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม) 

การประเมินความเส่ียงเพือ่การปอ้งกันการทุจรติ 
O36  

 
การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจําปี 
 

-แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดความขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน 
-มีข้อมลูรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น 
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง 
มาตรการและการดําเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น  
-เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563 

-กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้ 
(ฝ่ายพิทักษ์คณุธรรม 
จริยธรรม) 

 
 
 
 

O37... 
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ช่ือ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
O37  
 

การดําเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 
 

-แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึง
การจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน  
-เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคลอ้ง
กับมาตรการหรือการดําเนินการเพ่ือบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามข้อ O36  
-เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563 

-กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้ 
(ฝ่ายพิทักษ์คณุธรรม 
จริยธรรม) 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38  
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 
 

-แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน  
-เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563 

-กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้ 
(ฝ่ายเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม) 

แผนป้องกนัการทุจรติ 
O39  
 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 
 

-แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน  
-มีข้อมลูรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาที่ดําเนินการ 
เป็นต้น  
-เป็นแผนทีม่ีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม   
ปี พ.ศ. 2563 

-กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้ 
(ฝ่ายพิทักษ์คณุธรรม 
จรยิธรรม) 

O40  
 

รายงานการกํากับติดตาม
การดําเนินการป้องกัน
การทุจริตประจําปีรอบ  
6 เดือน 
 

-แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
-มีข้อมลูรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดําเนินงาน เป็นต้น  
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ. 2563  

-กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้ 
(ฝ่ายพิทักษ์คณุธรรม 
จริยธรรม) 

 
 
 
 

O41... 
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ช่ือ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
O41  

 
รายงานผลการดําเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจําปี 
 

-แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต  
-มีข้อมลูรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ 
เช่น ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นต้น 
-ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

-กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้ 
(ฝ่ายพิทักษ์คณุธรรม 
จริยธรรม) 

 
  ตัวชี้วัดย่อยที ่10.2 มาตรการภายในเพือ่ป้องกนัการทจุริต 

ช่ือ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
มาตรการส่งเสริมความโปรง่ใสและป้องกนัการทุจรติภายในหน่วยงาน 
O42  

 
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

-แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562  
-มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็น
ที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงาน เป็นต้น  
-มมีาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานใหดี้ขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียด
ต่างๆ เช่น การกําหนดผู้รับผดิชอบหรือผู้ที่
เก่ียวข้องการกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามให้
นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  

-กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้ 
(ฝ่ายพิทักษ์คณุธรรม 
จริยธรรม) 

O43  
 

การดําเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

-แสดงผลการดําเนินการมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
-มีข้อมลูรายละเอียดการนํามาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม  
-เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563  

-กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้ 
(ฝ่ายพิทักษ์คณุธรรม 
จริยธรรม) 

 
 มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ 
 

3.2 การวิเคราะห์... 
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 3.2 การวิเคราะห์แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT)  
 เพ่ือมอบหมายหน่วยงานให้จัดเตรียมข้อมูลสําหรับการซักซ้อมความเข้าใจและการรับรูข้องผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏบิตัหิน้าทีป่ระกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 6 ข้อ 
 ข้อคําถามในสว่นน้ีเป็นข้อมลูทั่วไป ซึ่งเป็นคาํถามเก่ียวข้องกับการแสดงทศันคติของผู้ตอบคําถาม
ฝ่ายเลขานุการจึงไม่นําเสนอรายละเอียดข้อคําถามของตัวช้ีวัดน้ี 

 นางสาวอารีรัตน์ อนันตสุข ได้นําเสนอข้อมลูในการเตรียมความพร้อมให้กับผูต้อบคําถาม ตามแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของกรมป่าไม้ ดังน้ี 

  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณประกอบดว้ยข้อคําถามจํานวน 6 ข้อ ดังนี ้
ช่ือ ประเด็นการประเมิน การนําเสนอข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
i7 ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจําปีของหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
ของแต่ละสํานัก/ส่วน-กลุ่ม 

-ทุกหน่วยงาน 
-สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ (สว่นแผนงาน
และงบประมาณ) 

i8 หน่วยงานของทา่น ใช้จ่ายงบประมาณ
โดยคํานึงถึงประเด็นต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 
 คุ้มค่า 
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณที่ต้ังไว้ 

  

i9 หน่วยงานของทา่น ใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือประโยชนส์่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด 

  

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
เบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทาํงาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรอืค่า
เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

  

i11 หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อจัดจ้าง/
การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ
ในลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 
 โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
รายใดรายหน่ึง 

  

 
 
 

i12... 
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ช่ือ ประเด็นการประเมิน การนําเสนอข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้

ท่าน มีส่วนร่วมใน การตรวจสอบ
การใช้ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี 
มากน้อยเพียงใด 
 สอบถาม 
 ทักท้วง 
 ร้องเรียน 

  

 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจประกอบดว้ยขอ้คําถามจํานวน 6 ข้อ ดงันี ้

ช่ือ ประเด็นการประเมิน การนําเสนอข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
i13 

 
 

ท่านได้รับมอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 
หมายเหตุ : การมอบหมาย หมายถึง 
การมอบหมายงานตามตําแหน่งหน้าท่ี 

 
 
 

 
 
 

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่าง
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

  

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

  

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้
ทําธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา 
มากน้อยเพียงใด 

  

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้
ทําในสิ่งที่ไม่ถกูต้อง หรือมีความ
เสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

  

i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
ของท่านมีลักษณะดังต่อไปน้ี มาก
น้อยเพียงใด 
 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ 
 มีการซื้อขายตําแหน่ง 
 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

  

 
 

ตัวชี้วัดที่ 4... 
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 ตัวชี้วัดที่ 4 การใชท้รพัย์สินของทางราชการประกอบดว้ยข้อคําถามจํานวน 6 ข้อ ดงันี ้
ช่ือ ประเด็นการประเมิน การนําเสนอข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ

เอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็น
ของส่วนตัว หรือนําไปให้กลุม่หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

  

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน มคีวามสะดวก มาก
น้อยเพียงใด 

ระเบียบ/แนวทางการขออนุญาตเพ่ือ
ยืมทรพัย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 

-ส่วนพัสดุ 
-ทุกหน่วยงาน 

i21 ถ้าต้องการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

  

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มี
การนําทรัพย์สินของราชการไปใช้ 
โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

  

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของ
ท่าน เก่ียวกับการใช้ทรัพย์สนิของ
ราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

-แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สนิของ
หน่วยงาน 

-ส่วนพัสดุ 
-กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ 
(ฝ่ายพิทักษ์คณุธรรม 
จริยธรรม) 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการกํากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สนิของ
ราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
นําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

 -กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ 
(ฝ่ายพิทักษ์คุณธรรม  
จริยธรรม) 

 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปญัหาการทุจรติประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 6 ข้อ ดงันี ้

ช่ือ ประเด็นการประเมิน การนําเสนอข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของ

ท่าน ให้ความสําคัญ กับการต่อต้าน
การทุจริต มากน้อยเพียงใด 

-แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
-การแสดงเจตจํานงสุจริต 

-กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ 
(ฝ่ายพิทักษ์คุณธรรม  
จริยธรรม) 

 
 
 

i26... 
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ช่ือ ประเด็นการประเมิน การนําเสนอข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
i26 หน่วยงานของท่านมีการดําเนินการ 

ดังต่อไปน้ี หรือไม่ 
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 จัดทําแผนงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

-แผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
-มาตรการทุจรติ 

-กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ 
(ฝ่ายพิทักษ์คุณธรรม  
จริยธรรม) 

i27 ปัญหาการทุจรติในหน่วยงานของท่าน 
ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 
หมายเหตุ : หากท่านเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ 
“มากท่ีสุด” 

-ข้อมูลการดําเนินการทางอาญาและ
ทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทําทุจริต
ในหน้าที่ราชการ 

-ส่วนเสริมสร้างวินัย 
-สํานักกฎหมาย 

i28 หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการ
ดังต่อไปน้ีต่อการทุจริตในหน่วยงาน 
มากน้อยเพียงใด 
 เฝ้าระวังการทุจริต 
 ตรวจสอบการทุจริต 
 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 
หมายเหตุ : หากหน่วยงานของท่านไม่มี
การทุจริต จึงทําให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย 
ให้ตอบ “มากท่ีสุด” 

-ข้อมูลการเฝ้าระวังการทุจริต การ
ตรวจสอบ การลงโทษทางวินัย 

-ศูนย์บริการประชาชน 
-ส่วนเสริมสร้างวินัย 

i29 หน่วยงานของท่าน มีการนําผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการทํางาน เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด 
หมายเหตุ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของ
หน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายนอก 
หมายถึง หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี
ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น สํานักงานการตรวจเงนิ
แผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 

-รายงานผลการนําผลการตรวจสอบ
ไปปรับปรุงการทํางาน (ประมาณ 2 
ตัวอย่าง) 

- กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 

i30... 
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ช่ือ ประเด็นการประเมิน การนําเสนอข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริต

ที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน 
ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปน้ี อย่างไร 
 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐาน
ได้อย่างสะดวก 
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
 มั่นใจว่าจะมีการดําเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา 
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง 

 - ศูนย์บริการประชาชน 
- ส่วนเสริมสรา้งวินัย 

 
 มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องอ่ืนๆ  
     นางสุทิณัฏฐาฯ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งการนําเสนอผลการจัดทําแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะแต่ละหน่วยงาน ดังน้ี 
  4.1 การนําเสนอผลการจัดทําแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
  สําหรับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดทําข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ตามระเบียบวาระที่ 3 ให้ดําเนินการจัดทําข้อมูลตามแนวทาง ดังน้ี  
 (1) การแสดงข้อมูลในแต่ละข้อ จะต้องเป็นการแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมีลักษณะ 
 - เป็นข้อความบรรยาย รูปภาพ หรือเน้ือหาในรูปแบบอื่นๆ บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
หรือ 
 - เป็น link บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่เช่ือมโยงไปยังข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ PDF 
ภาพถ่าย หรือเอกสารอ่ืนๆ 
 (2) หน่วยงานอาจใช้ช่ือเรียกข้อมูลที่แตกต่างจากรายการข้อมูลที่กําหนด แต่จะต้องมีรายละเอียด
เน้ือหาที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน 
 (3) หน่วยงานสามารถส่งที่อยู่ของข้อมูลได้มากกว่า 1 ที่อยู่ ในแต่ละข้อโดยให้จัดทําข้อมูล
ที่ได้รับมอบหมายบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และให้
แต่ละหน่วยงานนําเสนอผลการดําเนินการของหน่วยงานในการจัดทําข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ต่อที่ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมป่าไม้ภายใน
เดือนพฤษภาคม 2563 (กําหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)  

 มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมรับทราบ  

  

นางสาวอารีรัตน์... 
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                       นางสาวอารีรัตน์ อนันตสุข ได้แจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมแต่ละหน่วยงาน ดังน้ี 
 4.2 การเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานในฐานะหน่วยงานที่ต้องรับการประเมิน 
 ให้ทุกหน่วยงานเสนอรายช่ือผู้ประสานงานฯ ของแต่ละหน่วยงานให้ฝ่ายเลขานุการทราบภายใน
วันที่ 6 มีนาคม 2563  โดยผู้ประสานงานฯ มีหน้าที่ ดังน้ี 
 (1) ประสานงานในการจัดทําแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของตัวช้ีวัดที่หน่วยงาน
รับผิดชอบและรวบรวมส่งให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ภายในกําหนดเวลา 
 (2) การจัดเตรยีมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน     
  (2.1) แจ้งจํานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน (ทั้งหมด) ตามแบบฟอร์ม 
(ตาราง 1) โดยให้ Download แบบฟอร์มจากหน้าเว็บของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ แล้วส่งข้อมูลผ่าน
ทาง email address : jtk2560@gmail.com ภายในกําหนดเวลา 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (ต้ังแต่ระดับผู้บริหาร 
ผู้อํานวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงาน TOR) ที่ทํางานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา  
  (2.2) จัดเตรียมผู้ประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
   - คัดเลือกผู้ประเมินแบบวัดการรับรู้ฯ ของหน่วยงาน ให้ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานฯ 
ตามแบบฟอร์ม (ตาราง 2) ในรูปแบบ digital file ตามจํานวนที่กําหนดโดยให้ Download แบบฟอร์มจากหน้าเว็บไซต์
ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ แล้วส่งข้อมูลผ่านทาง email address: jtk2560@gmail.com ภายใน
กําหนดเวลา 
    * สํานักบริหารกลาง    30 
    * สํานักป้องกันและควบคุมไฟป่า   30 
    * สํานักจัดการป่าชุมชน    20 
    * สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้   20 
    * สํานักส่งเสริมการปลูกป่า   20 
    * สํานักจัดการที่ดินป่าไม้    20 
    * สํานักแผนงานและสารสนเทศ   15 
    * สํานักการป่าไม้ต่างประเทศ   10 
    * สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ   10 
    * สํานักการอนุญาต    10 
    * สํานักเศรษฐกิจป่าไม้    15 
    * ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   5 
    * สํานักกฎหมาย     5 
    * กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร    5 
    * กลุ่มตรวจสอบภายใน    5 
    * กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้  10 
    * สน.จทป. สํานักละ    15 
    * สน.จทป. สาขาทุกสาขา สาขาละ   5 
    รวม      475 
 

- ประสาน... 
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  - ประสานการประเมินแบบวัดการรับรู้ฯ โดยการนําผู้ประเมินแบบวัดการรับรู้ฯ 
ของหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินตามวันและเวลาที่กําหนด (โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ จะแจ้งกําหนด      
วัน เวลา ให้ทราบต่อไป) 
 (3) การจัดเตรยีมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐอ่ืน ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา 
   - ประสานงานนําส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานฯ ตามแบบฟอร์มของสํานักงาน ป.ป.ช. 
ในรูปแบบ digital file โดยให้ Download แบบฟอร์มจากหน้าเว็บของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ผ่านทาง 
email address : jtk2560@gmail.com ภายในกําหนดเวลา 

 มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 4.3  ปฏทินิการปฏบิตัิงาน 
ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา* ขั้นตอนการประเมิน 

ช่วงเตรียมการประเมิน 25 กุมภาพันธ์ 2563 
 

1. ประชุมช้ีแจงเก่ียวกับการดําเนินโครงการ ITA  โดย  
    1.1 กลุ่มงานคุ้มครองฯ กําหนด admin ระบบ  
     1.2 กลุ่มงานคุ้มครองฯ กําหนดผู้บริหารที่รับผิดชอบ
การประเมินของหน่วยงาน 
    1.3 ที่ประชุมคณะทํางานฯ กําหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบตัวช้ีวัด 

 6 มี.ค. 2563     1.4 หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ทั้งส่วนกลางและใน
พ้ืนที่กําหนดตัวผู้ประสานงานโครงการฯ ระดับหน่วยงานและ
จัดส่งรายช่ือและช่องทางในการติดต่อให้กลุม่งานคุ้มครองฯ 

ช่วงดําเนินการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

มี.ค. 2563 2. จัดเตรียมขอ้มูลผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
    2.1 ทุกหน่วยงานจัดส่งรายช่ือผู้มีส่วนได้เสียภายในให้
กลุ่มงานคุ้มครองฯ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 
     2.2  สําหรบัรายช่ือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ให้หน่วยงาน
ในพ้ืนที่จัดส่งให้หน่วยงานฯ ในส่วนกลางที่เป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก เพ่ือรวบรวมส่งให้กลุม่งานคุ้มครองฯ
ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 

เม.ย. 2563 3. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ และนําเข้าขอ้มูลเพ่ือ
เตรียมการประเมิน (กลุม่งานคุ้มครองฯ หรอืหน่วยงาน) 
    3.1 จํานวนผู้มีส่วนได้เสยีภายใน 
    3.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

พ.ค. – มิ.ย. 2563 4. ดําเนินการประเมินตามแบบ IIT 
(เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เป็นผู้ประเมินด้วยตนเอง) 

พ.ค. – มิ.ย. 2563 5. ดําเนินการประเมินตามแบบ EIT 
(ดําเนินการโดยผู้ประเมิน) 

ช่วงดําเนินการ... 
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ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา* ขั้นตอนการประเมิน 
ช่วงดําเนินการ
ประเมิน (ต่อ) 

พ.ค. 2563 6. ดําเนินการประเมินตามแบบ OIT 
(ดําเนินการโดยผู้ประเมิน)ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT 
    6.1 ดําเนินการโดยหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
    6.2 ตรวจสอบเบ้ืองต้นและประสานงานกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดให้ปรับแก้แบบ OIT(กลุ่ม
งานคุ้มครองฯ) 
   6.3 อนุมัติการตอบ (ผู้บรหิารของกรมป่าไม้) 

 ก.ค. 2563 
 

สํานักงาน ป.ป.ช. ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ผลและ
ให้ข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมิน 

 ส.ค. 2563 สํานักงาน ป.ป.ช. กลั่นกรองและนําเสนอผลการ
ประเมิน พร้อมทั้งประกาศผลและเผยแพรร่ายงานผล
การประเมิน 

 
 มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (นางสุทิณัฏฐา  เสมาทอง) 
นิติกรปฏิบัติการ 

ฝ่ายพิทักษ์คุณธรรมจริยธรรม 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายเศกสรรค ์ ทิพย์สขุ) 
นิติกรชํานาญการพิเศษ   

หัวหน้าฝ่ายพิทักษ์คุณธรรมจริยธรรม 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


