รายงานการประชุมผู้ประสานงานฯ ITA ๒๕๖๓
https://qrgo.page.link/juvLx

รายงานการประชุม
ผูป้ ระสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมป่าไม้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับสํานัก)
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสํานักแผนงานและสารสนเทศชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
.................................................
ผูม้ าประชุม
1. นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ
2. นางสาวรัตนา สอาดนัก
3. นางสาวนนทภรณ์ กรเอี่ยม
4. นางสาวอมรรัตน์ ศรีนลิ พันธุ์
5. นางสาวสาครรัตน์ เพชรน้อย
6. นางสิรลิ ักษณ์ ตาตะยานนท์
7. นางสาวถนัดสม นุกูล
8. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
9. นางสาวมลธุดา สุทธิพงศ์
10. นางสาวศศิมา อารี
11. นางวาสนา ก่อผล
12. นายอิศรพงศ์ กุลไทย
13. นางสาวเครือมาศ สุขพลอย
14. นางสุชิตา บุญยอด
15. นางสาวณพิชญา วะเกิดเป้ง
16. นางสาวปิยกมล กลัดพ่วง
17. นางมาริษา เอี่ยมพ่วง
18. ส.ต.อ.หญิง วิยดา โล่หพ์ ิทักษ์สนั ติ
19. นางเมธี วงศ์ศรีเพ็ง
20. นางสาวสิตานันท์ ส่งเสริม
21. นางสาวชวันธร ศรีอรุณนิรนั ดร์
22. นางวราภรณ์ อ่วมพ่วง
23. นางสาวอารีรัตน์ อนันตสุข
24. นายเศกสรรค์ ทิพย์สุข
25. นางสุทิณฏั ฐา เสมาทอง
26. นางสาวกนกรัชต์ ประเสริฐ

รองประธานคณะทํางานฯ
ผู้ประสานงานสํานักการอนุญาต
ผู้ประสานงานสํานักจัดการป่าชุมชน
ผู้ประสานงานสํานักแผนงานและสารสนเทศ
ผู้ประสานงานสํานักแผนงานและสารสนเทศ
ผู้ประสานงานสํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ผู้ประสานงานสํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ผู้ประสานงานสํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ผู้ประสานงานสํานักการป่าไม้ต่างประเทศ
ผู้ประสานงานสํานักการป่าไม้ต่างประเทศ
ผู้ประสานงานสํานักจัดการทีด่ ินป่าไม้
ผู้ประสานงานสํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ
ผู้ประสานงานสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้ประสานงานสํานักส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้ประสานงานสํานักกฎหมาย
ผู้ประสานงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้ประสานงานกลุ่มตรวจสอบภายใน
(แทน) ผูป้ ระสานงานส่วนฝึกอบรม สํานักบริหารกลาง
ผู้ประสานงานส่วนการเจ้าหน้าที่ สํานักบริหารกลาง
ผู้ประสานงานส่วนเสริมสร้างวินัย สํานักบริหารกลาง
ผู้ประสานงานส่วนประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารกลาง
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวนิภาภรณ์ ดาโน
2. นางฐิตาภรณ์ ส้มเกลี้ยง
3. นายปรัชญา พันธุศิริ
4. นางสาววิภาดา บุดดาเวียง
5. นายทัฬหนิจ สิงหเสนี

สํานักแผนงานและสารสนเทศ
ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ผูไ้ ม่มาประชุม...

-2ผูไ้ ม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นายณชัยกร ผาทิพพาที
2. นางสาวศันสนีย์ สหเต็มภูมิ
3. นายปรีชา องค์ประเสริฐ
4. นางสาววราภรณ์ มากสวาสดิ์

ผู้ประสานงานสํานักการอนุญาต
ผู้ประสานงานสํานักจัดการป่าชุมชน
ผู้ประสานงานสํานักการป่าไม้ต่างประเทศ
ผู้ประสานงานสํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ประธานทีป่ ระชุมกล่าวเปิดการประชุม และทีป่ ระชุมได้พิจารณา
เรื่องต่างๆ ซึ่งมีสาระ สําคัญสรุปได้ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
แจ้งคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คําสั่งกรมป่าไม้ ที่ 521/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะทํางาน
เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้มีหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
เป็นหัวหน้าคณะทํางานฯ ผู้แทนจากหน่วยงานระดับสํานักทุกสํานัก ในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกรมป่าไม้
ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดสํานักบริหารกลาง
สํานักแผนงานและสารสนเทศ และข้าราชการประจําฝ่ายพิทักษ์คุณธรรม จริยธรรม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กรมป่าไม้ เป็นคณะทํางาน โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
1) วิเคราะห์แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT)ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อตรียมความพร้อมในฐานะหน่วยงานที่รับการประเมิน
2) กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อการเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของกรมป่าไม้ สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
3) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เสนอให้ทปี่ ระชุมทราบ
นายเศกสรรค์ ทิพย์สุข คณะทํางานและเลขานุการ ได้มอบหมายให้นางสุทิณัฏฐา เสมาทอง
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้นําเสนอเรื่องให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ดังนี้
2.1 ความเป็นมาของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดําเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
ให้มีความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
2.2 ผลการประเมิน...

-32.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักงาน ป.ป.ช ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยกรมป่าไม้มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยการจัดอันดับผลคะแนน กรมป่าไม้ได้คะแนน ITA เท่ากับร้อยละ 84.43 ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน และอยู่ในลําดับที่ 16 จาก 16 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ดังนี้
ที่

ตัวชี้วัด

1 การปฏิบัติหน้าที่
2 การใช้งบประมาณ
3 การใช้อํานาจ
4 การใช้ทรัพย์สนิ ของทางราชการ
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6 คุณภาพการดําเนินงาน
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8 การปรับปรุงการทํางาน
9 การเปิดเผยข้อมูล
10 การป้องกันการทุจริต
คะแนนรายแบบสํารวจ
คะแนนการประเมินปี 2562

คะแนนรายแบบสํารวจ
หลักฐาน ทัศนคติ ทัศนคติของ
เชิง
ของ
ผูม้ ารับ
ประจักษ์ เจ้าหน้าที่ บริการ
86.82
72.61
79.50
75.04
72.87
79.26
66.36
66.60
100
100
100
77.37
70.74

คะแนนที่ได้
86.82
72.61
79.50
75.04
72.87
79.26
66.36
66.60
100
100
84.43

2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในบี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2.3.1 ตัวชี้วัดการประเมิน จําแนกเป็น 10 ตัวชี้วัด
1) การปฏิบัตหิ น้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อํานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดําเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
2.3.2 เครื่องมือ...

-42.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จําแนกเป็น 3 เครื่องมือ
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในที่มีต่อหน่วยงานของตนเอง ในตัวชี้วัด ดังนี้
(1) การปฏิบัติหน้าที่
(2) การใช้งบประมาณ
(3) การใช้อํานาจ
(4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
(5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัด ดังนี้
(1) คุณภาพการดําเนินงาน
(2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
(3) การปรับปรุงระบบการทํางาน
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัด ดังนี้
(1) การเปิดเผยข้อมูล
(2) การป้องกันการทุจริต
2.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การเก็บข้อมูลแบบ IIT สําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยหน่วยงานระบุ
จํานวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในลงในระบบ ITAS
(1) หน่วยงานนํา URL หรือ QR code ช่องทางการเข้าตอบแบบสํารวจ IIT
ของหน่วยงาน ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน
(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะเข้ามาตอบแบบสํารวจ IIT ด้วยตนเองผ่าน
ทาง URL หรือ QR code
2) การเก็บข้อมูลแบบ EIT สําหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยหน่วยงานระบุ
จํานวนประมาณการจํานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และกรอกรายชื่อตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ
หน่วยงานตามแบบฟอร์มและตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. หรือคณะที่ปรึกษาแนะนํา
การเก็บข้อมูลตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลจาก 3 วิธีการ ดังนี้
(1) ให้หน่วยงานนํา URL หรือ QR code ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
แก่ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียภายนอกของหน่วยงานที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน
(2) คณะทีป่ รึกษาการประเมินจะวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
กําหนดแนวทาง และดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักทางวิชาการ โดยอาจเก็บข้อมูลจากรายชื่อที่หน่วยงาน
จัดส่งข้อมูลในระบบ ITAS หรือ อาจขอรับข้อมูลเพิ่มเติม หรืออาจขอเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามที่หน่วยงาน
หรือแหล่งข้อมูลตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
(3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถเข้ามาตอบแบบสํารวจ EIT
3) การเก็บ...

-53) การเก็บข้อมูลแบบ OIT สําหรับหน่วยงาน
เก็บข้อมูลทั้งหมดโดยไม่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยหน่วยงานเข้าระบบ ITAS
เพื่อตอบแบบตรวจฯ หน่วยงานละ 1 ชุด (*กําหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
2.4 ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ช่วงการประเมิน
กรอบระยะเวลา*
ช่วงเตรียมการประเมิน 25 กุมภาพันธ์ 2563

6 มี.ค. 2563

ช่วงดําเนินการ
ประเมิน

มี.ค. 2563

ช่วงดําเนินการ
ประเมิน (ต่อ)

เม.ย. 2563

พ.ค. – มิ.ย. 2563
พ.ค. – มิ.ย. 2563
พ.ค. 2563

ขั้นตอนการประเมิน
1. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ITA โดย
1.1 กลุ่มงานคุ้มครองฯ กําหนด admin ระบบ
1.2 กลุ่มงานคุ้มครองฯ กําหนดผู้บริหารที่รับผิดชอบ
การประเมินของหน่วยงาน
1.3 ที่ประชุมคณะทํางานฯ กําหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบตัวชี้วัด
1.4 หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ทั้งส่วนกลางและ
ในพื้นที่กําหนดตัวผู้ประสานงานโครงการฯ ระดับหน่วยงาน
และจัดส่งรายชื่อและช่องทางในการติดต่อให้กลุ่มงาน
คุ้มครองฯ
2. จัดเตรียมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1 ทุกหน่วยงานจัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายใน
ให้กลุ่มงานคุ้มครองฯ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563
2.2 สําหรับรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ให้หน่วยงาน
ในพื้นที่จัดส่งให้หน่วยงานฯ ในส่วนกลางที่เป็นผูร้ ับผิดชอบ
หลัก เพื่อรวบรวมส่งให้กลุ่มงานคุ้มครองฯ ภายในวันที่
27 มีนาคม 2562
3. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ และนําเข้าข้อมูลเพื่อ
เตรียมการประเมิน (กลุ่มงานคุม้ ครองฯ หรือหน่วยงาน)
3.1 จํานวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน
3.2 ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
4. ดําเนินการประเมินตามแบบ IIT
(เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เป็นผูป้ ระเมินด้วยตนเอง)
5. ดําเนินการประเมินตามแบบ EIT
(ดําเนินการโดยผู้ประเมิน)
6. ดําเนินการประเมินตามแบบ OIT
(ดําเนินการโดยผู้ประเมิน)ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT
6.1 ดําเนินการโดยหน่วยงานที่ได้รบั ผิดชอบตัวชี้วัด
6.2 ตรวจสอบเบื้องต้นและประสานงานกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดให้ปรับแก้แบบ OIT (กลุ่ม
งานคุ้มครองฯ)
6.3 อนุมัติการตอบ (ผู้บริหารของกรมป่าไม้)
ช่วงดําเนินการ...

-6ช่วงการประเมิน
ช่วงดําเนินการ
ประเมิน (ต่อ)

กรอบระยะเวลา*
ก.ค. 2563
ส.ค. 2563

ขั้นตอนการประเมิน
สํานักงาน ป.ป.ช. ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ผล
และให้ข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมิน
สํานักงาน ป.ป.ช. กลัน่ กรองและนําเสนอผลการ
ประเมิน พร้อมทั้งประกาศผลและเผยแพร่รายงานผล
การประเมิน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
2.5 การวิเคราะห์แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ
จากการประชุมคณะทํางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯกรมป่าไม้ ครัง้ ที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทีป่ ระชุมได้ร่วมกันพิจารณาหน่วยงานที่รบั ผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพืน้ ฐาน
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ชื่อ ข้อมูล
ข้อมูลพืน้ ฐาน
O1 โครงสร้าง
-แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
-กลุ่มพัฒนาระบบ
ประกอบด้วยตําแหน่งทีส่ ําคัญ และการแบ่งส่วน บริหาร
งานภายใน เช่น สํานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน
-ศูนย์เทคโนโลยี
กลุ่ม เป็นต้น
สารสนเทศและการสื่อสาร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
-แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
-สํานักบริหารกลาง
ประกอบด้วยชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย ช่อง (ส่วนการเจ้าหน้าที่)
ทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้า
-ศูนย์เทคโนโลยี
หน่วยงาน และผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหาร สารสนเทศและการสื่อสาร
ของหน่วยงาน
O3 อํานาจหน้าที่
-แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่ -ศูนย์เทคโนโลยี
กฎหมายกําหนด
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ -แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มี
-สํานักแผนงานและ
แผนพัฒนา
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี
สารสนเทศ
หน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์
หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม
ปี พ.ศ. 2563
O5 ข้อมูลการติดต่อ
แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
-สํานักบริหารกลาง
-ที่อยู่หน่วยงาน
-ศูนย์เทคโนโลยี
-หมายเลขโทรศัพท์
สารสนเทศและการ
-หมายเลขโทรสาร
สื่อสาร
-ที่อยู่ไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Email)
-แผนที่ตั้งของหน่วยงานครบถ้วน
O6...

-7ชื่อ
ข้อมูล
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสมั พันธ์ข้อมูล
O8 Q&A

O9

Social Network

การดําเนินงาน
O10 แผนดําเนินงาน
ประจําปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
-แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
หรือการปฏิบัตงิ านของหน่วยงาน

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
-ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
-สํานักกฎหมาย

-แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานตามอํานาจหน้าทีห่ รือภารกิจของ
หน่วยงาน
-เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

-ส่วนประชาสัมพันธ์ฯ
สํานักบริหารกลาง
-ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถ
สื่อสารให้คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ
เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Webboard,
กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
-สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
-แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
เช่น Facebook Twitter Instagram เป็นต้น
-สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

-ศูนย์บริการประชาชนฯ
สํานักบริหารกลาง

-แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงาน ที่มี
ระยะ 1 ปี
-มีข้อมูลรายละเอียด ของแผน เช่น โครงการ
หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ เป็นต้น
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี 2563

-สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ (ส่วน
แผนงานและ
งบประมาณ)

-ศูนย์บริการประชาชนฯ
สํานักบริหารกลาง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ชื่อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
O11 รายงานการกํากับ
-แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผน -สํานักแผนงานและ
ติดตามการ
ประจําปี
สารสนเทศ (ส่วนติดตาม
ดําเนินงาน ประจําปี -มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น และประเมินผล)
รอบ 6 เดือน
ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณทีใ่ ช้ดําเนินงาน
-เป็นข้อมูลในระยะ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

O12...

-8ชื่อ
ข้อมูล
O12 รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปี

การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัตงิ าน

O14 มาตรฐานการ
ให้บริการ

การให้บริการ*
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
-แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ประจําปี
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลดําเนินงาน เช่น ผล
การดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
-สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ (ส่วนติดตาม
และประเมินผล)

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัตงิ านของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัตงิ าน เช่น
เป็นคู่มือปฏิบตั ิภารกิจใด สําหรับเจ้าหน้าทีห่ รือ
พนักงานตําแหน่งใด กําหนดวิธีการขั้นตอนการ
ปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติทผี่ ู้รบั บริการ
หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็น
คู่มือสําหรับบริการหรือภารกิจใด กําหนดวิธีการ
ขัน้ ตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

-สํานักการอนุญาต
-สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้

-แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน
-เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี
พ.ศ. 2563

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

O16 รายงานผลการ
-แสดงผลสํารวจความพึงใจพอใจในการ
สํารวจความพึงพอใจ ให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของ
การให้บริการ
หน่วยงาน
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

-สํานักการอนุญาต
-สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้

O17...

-9ชื่อ
ข้อมูล
O17 E-Service

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ -สํานักเศรษฐกิจการป่าไม้
ขอรับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน
(ส่วนด่านป่าไม้)
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ชื่อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
O18 แผนการใช้จ่าย
-แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
งบประมาณประจําปี
หน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รบั การจัดสรร
งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.
2563
O19 รายงานการกํากับติดตาม -แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ประจําปีรอบ 6 เดือน
-มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี
พ.ศ. 2563
O20 รายงานผลการใช้จ่าย
-แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้
งบประมาณประจําปี
จ่ายงบประมาณประจําปี
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ -แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
แผนการจัดหาพัสดุ
จัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้อง
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.
2563

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
-สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ
(ส่วนแผนงานและ
งบประมาณ)

-สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ (ส่วนแผนงาน
และงบประมาณ)

-สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ (ส่วนแผนงาน
และงบประมาณ)

-ทุกหน่วยงาน

O22…

-10ชื่อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการ -แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้อง
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จัดหาพัสดุ
จ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 เช่น
ประกาศเชิญชวนประกาศผลการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นต้น
- เป็นข้อมูลภายในปี พ.ศ. 2563
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง -แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน หน่วยงาน
-จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.
2563
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัด -แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
-มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้
ประจําปี
ในการจัดซื้อจัดจ้างปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
-ทุกหน่วยงาน

-ทุกหน่วยงาน
-สํานักบริหารกลาง
รวบรวม

-ทุกหน่วยงาน
-สํานักบริหารกลาง
รวบรวม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ชื่อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหาร
-แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลทีม่ ี -สํานักบริหารกลาง
ทรัพยากรบุคคล
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิด (ส่วนการเจ้าหน้าที่)
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม
-เป็นนโยบายของผูบ้ ริหารสูงสุดหรือผูบ้ ริหาร
ที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กําหนดใน
นามของหน่วยงาน
-เป็นนโยบายที่ยังใช้บงั คับในหน่วยงานในปี
พ.ศ. 2563

O26…

-11ชื่อ
ข้อมูล
O26 การดําเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
-แสดงการดําเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเช่นการวางแผน
กําลังคนการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนา
บุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
-เป็นการดําเนินการที่มีความสอดรับกับ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ
O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
-เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563
แสดงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลดังนี้
-หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
-หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
-หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
-หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร
-หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้าง
ขวัญกําลังใจ
-เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บงั คับในหน่วยงานใน
ปี พ.ศ. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-สํานักบริหารกลาง
(ส่วนการเจ้าหน้าที่
รวบรวมทุกหน่วยงาน)

-สํานักบริหารกลาง
(ส่วนการเจ้าหน้าที่)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ชื่อ ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
O28 รายงานผลการบริหาร -แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
-สํานักบริหารกลาง
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
(ส่วนการเจ้าหน้าที่)
บุคคลประจําปี
-มีข้อมูลรายละเอียดการดําเนินการ เช่น
ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

การจัดการ…

-12ชื่อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง -แสดงคู่มือหรือแนวทางดําเนินการต่อ
ร้องเรียนการทุจริต
เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
และประพฤติมิชอบ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัตงิ าน
เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทํา
การร้องเรียน รายละเอียดขัน้ ตอนหรือ
วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วน
งานที่รบั ผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ
เป็นต้น
O30 ช่องทางแจ้งเรือ่ งร้องเรียน -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
การทุจริตและประพฤติ
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
มิชอบ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
-แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต และ และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีข่ อง
ประพฤติมิชอบประจําปี หน่วยงาน
-มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน
เช่น จํานวนเรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่อง
ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มี
เรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
-เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
-สํานักบริหารกลาง
(ส่วนเสริมสร้างวินัย)

-สํานักบริหารกลาง
(ศูนย์บริการประชาชน)

-สํานักบริหารกลาง
(ส่วนเสริมสร้างวินัย)

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ชื่อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความ -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกแสดงความ
คิดเห็น
คิดเห็นต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าทีห่ รือ
ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
-สํานักบริหารกลาง
-ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1…

-13ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ชื่อ ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ -แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
มีส่วนร่วม
ถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานเช่นร่วมวางแผนร่วมดําเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วม
ติดตามประเมินผลเป็นต้น
- เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจํานงสุจริตของ
-แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคํามั่นของ
ผู้บริหาร
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบนั ว่าจะปฏิบัติหน้าที่
อย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
-เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563
-แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
O35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร
ถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบนั
–เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้
เห็นถึงการให้ความสําคัญกับการปรับปรุง
พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม
และโปร่งใส
-เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยง -แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ
การทุจริตประจําปี
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดความ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับ
ผลประโยชน์สว่ นรวมของหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน
เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
-เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
-สํานักจัดการป่าชุมชน
-สํานักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า (ส่วน
ควบคุมไฟป่า)
-สํานักเศรษฐกิจการป่า
ไม้
-สํานักกฎหมาย
-กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้
(ฝ่ายพิทักษ์คณ
ุ ธรรม
จริยธรรม)
-กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้
(ฝ่ายเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม)

-กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้
(ฝ่ายพิทักษ์คณ
ุ ธรรม
จริยธรรม)

O37…

-14ชื่อ
ข้อมูล
O37 การดําเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
-แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์สว่ นรวมของหน่วยงาน
-เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่
สอดคล้องกับมาตรการหรือการดําเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
-เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม -แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
องค์กร
ถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมใน
การปฏิบัตงิ านอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่าง
ชัดเจน
-เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563
แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน -แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การทุจริต
ป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาที่
ดําเนินการ เป็นต้น
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี
พ.ศ. 2563
O40 รายงานการกํากับ
-แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตาม
ติดตามการดําเนินการ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ป้องกันการทุจริต
-มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น
ประจําปีรอบ 6 เดือน ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
ที่ใช้ดําเนินงาน เป็นต้น
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี
พ.ศ. 2563

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
-กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้
ุ ธรรม
(ฝ่ายพิทักษ์คณ
จริยธรรม)

-กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้
(ฝ่ายเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม)

-กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้
(ฝ่ายพิทักษ์คณ
ุ ธรรม
จริยธรรม)

-กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้
(ฝ่ายพิทักษ์คณ
ุ ธรรม
จริยธรรม)

O41…

-15ชื่อ
ข้อมูล
O41 รายงานผลการ
ดําเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจําปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
-แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ
เช่น ผลการดําเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น
-ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ชื่อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
-แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
O42 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน หน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562
-มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขนึ้ แนวทางการนําผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็น
ต้น
-มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขนึ้
ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น การกําหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องการกําหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนว
ทางการกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติ
และการรายงานผล เป็นต้น
O43 การดําเนินการตาม
-แสดงผลการดําเนินการมาตรการเพื่อ
มาตรการส่งเสริม
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
คุณธรรมและความ
หน่วยงาน
โปร่งใสภายในหน่วยงาน -มีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม
-เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้
(ฝ่ายพิทักษ์คณ
ุ ธรรม
จริยธรรม)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้
(ฝ่ายพิทักษ์คณ
ุ ธรรม
จริยธรรม)

-กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมป่าไม้
(ฝ่ายพิทักษ์คณ
ุ ธรรม
จริยธรรม)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
2.6 การวิเคราะห์…

-162.6 การวิเคราะห์แบบวัดการรับรู้ของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT)
เพื่อมอบหมายหน่วยงานให้จดั เตรียมข้อมูลสําหรับการซักซ้อมความเข้าใจและการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ของกรมป่าไม้ โดยมีทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด จํานวน 30 ข้อคําถาม ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัตหิ น้าทีป่ ระกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 6 ข้อดังนี้
ชื่อ ประเด็นการประเมิน
รายละเอียดข้อมูล
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ข้อมูลพืน้ ฐาน
i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
ปฏิบัตงิ าน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ตามประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อย
เพียงใด
เป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนด
เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
ปฏิบัตงิ าน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ทั่วๆ ไป กับผูม้ าติดต่อที่รู้จักเป็น
การส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด
i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
พฤติกรรมในการปฏิบัตงิ าน ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
 มุ่งผลสําเร็จของงาน
 ให้ความสําคัญกับงานมากกว่า
ธุระส่วนตัว
 พร้อมรับผิดชอบ หากความ
ผิดพลาดเกิดจากตนเอง
i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การเรียกรับสิง่ ต่อไปนี้ จากผูม้ า
ติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัตงิ าน
การอนุมัติ การอนุญาต หรือ
ให้บริการ หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อนื่ ๆ ที่อาจคํานวณ
เป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การ
รับความบันเทิง เป็นต้น
หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่
นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดให้รับ
ได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
ค่าปรับ เป็นต้น

i5...

-17ชื่อ
i5

i6

ชื่อ
i7

i8

ประเด็นการประเมิน
รายละเอียดข้อมูล
นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือ
จากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่างๆ
โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้
กันตามมารยาททีป่ ฏิบัติกนั ใน
สังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน มีการรับสิ่งต่อไปนี้
หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อนื่ ๆ ที่อาจคํานวณ
เป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การ
รับความบันเทิง เป็นต้น
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การให้สงิ่ ดังต่อไปนี้ แก่
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และ
คาดหวังให้มีการตอบแทนใน
อนาคตหรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อนื่ ๆ ที่อาจคํานวณ
เป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การ
รับความบันเทิง เป็นต้น

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 6 ข้อ ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
การนําเสนอข้อมูล
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
-ทุกหน่วยงาน
งบประมาณประจําปีของ
ประจําปี
-สํานักแผนงานและ
หน่วยงานของท่าน มากน้อย
ของแต่ละสํานัก/ส่วน-กลุ่ม
สารสนเทศ (ส่วนแผนงาน
เพียงใด
และงบประมาณ)
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย
งบประมาณโดยคํานึงถึงประเด็น
ต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 คุ้มค่า
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณทีต่ ั้งไว้
i9...

-18ชื่อ
i9
i10

i11

i12

ชื่อ
i13

ประเด็นการประเมิน
การนําเสนอข้อมูล
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่า
ทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย
เพียงใด
หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อจัด
จ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด
 โปร่งใส ตรวจสอบได้
 เอื้อประโยชน์ให้ผปู้ ระกอบการ
รายใดรายหนึง่
หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้
ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 สอบถาม
 ทักท้วง
 ร้องเรียน

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 6 ข้อ ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
การนําเสนอข้อมูล
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ท่านได้รบั มอบหมายงานจาก
ผู้บงั คับบัญชาอย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด
หมายเหตุ:การมอบหมาย หมายถึง การ
มอบหมายงานตามตําแหน่งหน้าที่

i14

ท่านได้รบั การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด

i15...

-19ชื่อ
ประเด็นการประเมิน
i15 ผู้บงั คับบัญชาของท่าน มีการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การศึกษาดูงานหรือการให้
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด
i16 ท่านเคยถูกผูบ้ งั คับบัญชาสั่งการให้
ทําธุระส่วนตัวของผูบ้ งั คับบัญชา
มากน้อยเพียงใด
i17 ท่านเคยถูกผูบ้ งั คับบัญชาสั่งการให้
ทําในสิง่ ที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความ
เสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย
เพียงใด
i18 การบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของท่านมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ
 มีการซื้อขายตําแหน่ง
 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง

การนําเสนอข้อมูล

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 6 ข้อ ดังนี้
ชื่อ
ประเด็นการประเมิน
การนําเสนอข้อมูล
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
เอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็น
ของส่วนตัว หรือนําไปให้กลุม่ หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ระเบียบ/แนวทางการขออนุญาต -ส่วนพัสดุ
ทรัพย์สนิ ของราชการไปใช้ปฏิบตั ิงาน เพื่อยืมทรัพย์สนิ ของราชการไปใช้
-ทุกหน่วยงาน
ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก ปฏิบัติงาน
มากน้อยเพียงใด
i21 ถ้าต้องการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากร
ในหน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด
i23...

-20ชื่อ
ประเด็นการประเมิน
การนําเสนอข้อมูล
i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มี
การนําทรัพย์สนิ ของราชการไปใช้
โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด
i23 ท่านรูแ้ นวปฏิบัติของหน่วยงาน
-แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สนิ ของ
ของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน หน่วยงาน
ของราชการที่ถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด
i24 หน่วยงานของท่าน มีการกํากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สนิ ของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการนําไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด
ชื่อ
i25
i26

i27

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

-ส่วนพัสดุ
-กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมฯ
-กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมฯ

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริตประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 6 ข้อ ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
การนําเสนอข้อมูล
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของ -แผนปฏิบัติการป้องกันและ
-กลุ่มงานคุ้มครองฯ
ท่าน ให้ความสําคัญ กับการ
ปราบปรามการทุจริต
ต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด -การแสดงเจตจํานงสุจริต
หน่วยงานของท่านมีการ
-แผนปฏิบัติการป้องกันและ
-กลุ่มงานคุ้มครองฯ
ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่
ปราบปรามการทุจริต
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการ -มาตรการทุจริต
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ
 จัดทําแผนงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของ
-ข้อมูลการดําเนินการทางอาญา -ส่วนเสริมสร้างวินัย
ท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อย
และทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทํา -สํานักกฎหมาย
เพียงใด
ทุจริตในหน้าทีร่ าชการ
หมายเหตุ :หากท่านเห็นว่าหน่วยงาน
ของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ
“มากที่สุด”

i29...

-21ชื่อ
ประเด็นการประเมิน
i28 หน่วยงานของท่าน มีการดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ต่อการทุจริตในหน่วยงาน
มากน้อยเพียงใด
 เฝ้าระวังการทุจริต
 ตรวจสอบการทุจริต
 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต
หมายเหตุ : หากหน่วยงานของท่าน
ไม่มีการทุจริต จึงทําให้ไม่มีการ
ลงโทษทางวินยั ให้ตอบ “มากที่สุด”
i29 หน่วยงานของท่าน มีการนําผล
การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานมากน้อย
เพียงใด

การนําเสนอข้อมูล
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
-ข้อมูลการเฝ้าระวังการทุจริต การ -ศูนย์บริการประชาชน
-ส่วนเสริมสร้างวินัย
ตรวจสอบ การลงโทษทางวินัย

-รายงานผลการนําผลการตรวจสอบ - กลุ่มตรวจสอบภายใน
ไปปรับปรุงการทํางาน (ประมาณ 2
ตัวอย่าง)

หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน
หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของ
หน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายนอก
หมายถึง หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่
ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น

i30

หากท่านพบเห็นแนวโน้มการ
ทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของ
ท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
 สามารถร้องเรียนและส่ง
หลักฐานได้อย่างสะดวก
 สามารถติดตามผลการร้องเรียน
ได้
 มั่นใจว่าจะมีการดําเนินการ
อย่างตรงไปตรงมา
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง

- ศูนย์บริการประชาชน
- ส่วนเสริมสร้างวินัย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3...

-22ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณา
ประธานที่ประชุมให้ความเห็นว่า หัวข้อในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เป็นเพียงการแจ้งมติที่ประชุมคณะทํางาน ITA เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ประสานงาน
ได้รับทราบ และนําไปปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดเท่านั้น เห็นว่าควรนําไปไว้ในระเบียบ
วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้นําระเบียบวาระที่ 3 ทั้งหมด ข้อ 3.1 การวิเคราะห์
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ และข้อ 3.2 การวิเคราะห์แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) นําไปไว้ในระเบียบ
วาระที่ 2 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ ฝ่ายเลขานุการจึงได้นําเสนอต่อเป็นข้อ 2.5 และข้อ 2.6
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การนําเสนอผลการจัดทําแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
สําหรับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดทําข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ตามระเบียบวาระที่ 3 ให้ดําเนินการจัดทําข้อมูลตามแนวทาง ดังนี้
(1) การแสดงข้อมูลในแต่ละข้อ จะต้องเป็นการแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โดยมีลักษณะ
- เป็นข้อความบรรยาย รูปภาพ หรือเนื้อหาในรูปแบบอื่นๆ บนหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน หรือ
- เป็น link บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ PDF
ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่นๆ
(2) หน่วยงานอาจใช้ชื่อเรียกข้อมูลที่แตกต่างจากรายการข้อมูลที่กําหนด แต่จะต้องมี
รายละเอียดเนื้อหาที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน
(3) หน่วยงานสามารถส่งที่อยู่ของข้อมูลได้มากกว่า 1 ที่อยู่ ในแต่ละข้อโดยให้จัดทําข้อมูล
ที่ได้รับมอบหมายบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
และให้แต่ละหน่วยงานนําเสนอผลการดําเนินการของหน่วยงานในการจัดทําข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะต่อที่ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของกรมป่าไม้
ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 (กําหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
4.2 การเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานในฐานะหน่วยงานที่ต้องรับการประเมิน
ทุกหน่วยงานเสนอรายชื่อผู้ประสานงานฯ ของแต่ละหน่วยงานให้ฝ่ายเลขานุการทราบ
ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 โดยผู้ประสานงานฯ มีหน้าที่ ดังนี้
(1) ประสานงานในการจัดทําแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของตัวชี้วัดที่หน่วยงาน
รับผิดชอบและรวบรวมส่งให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ภายในกําหนดเวลา
(2) การจัดเตรียมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(2.1) แจ้งจํานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน (ทั้งหมด) ตามแบบฟอร์ม
(ตาราง 1) โดยให้ Download แบบฟอร์มจากหน้าเว็บไซต์ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ แล้วนําส่ง
ข้อมูลผ่านทาง email address : jtk2560@gmail.com ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563
ผู้มีส่วน...

-23ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (ตั้งแต่ระดับผูบ้ ริหาร
ผู้อํานวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงาน TOR) ที่ทํางานให้กบั หน่วยงานภาครัฐมา
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา
(2.2) จัดเตรียมผู้ประเมินแบบวัดการรับรูข้ องผู้มีส่วนได้สว่ นเสียภายใน
- คัดเลือกผู้ประเมินแบบวัดการรับรู้ฯ ของหน่วยงาน ให้ฝ่ายเลขานุการคณะทํางาน
ฯ ตามแบบฟอร์ม (ตาราง 2) ในรูปแบบ digital file ตามจํานวนที่กําหนดโดยให้ Download จากหน้าเว็บไซต์
ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ แล้วส่งข้อมูลผ่านทาง email address: jtk2560@gmail.com ภายใน
วันที่ 20 มีนาคม 2563
* สํานักบริหารกลาง
30
* สํานักป้องกันและควบคุมไฟป่า
30
* สํานักจัดการป่าชุมชน
20
* สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
20
* สํานักส่งเสริมการปลูกป่า
20
* สํานักจัดการที่ดินป่าไม้
20
* สํานักแผนงานและสารสนเทศ
15
* สํานักการป่าไม้ต่างประเทศ
10
* สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ
10
* สํานักการอนุญาต
10
* สํานักเศรษฐกิจป่าไม้
15
5
* ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* สํานักกฎหมาย
5
* กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
5
* กลุ่มตรวจสอบภายใน
5
* กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
10
* สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สํานักละ
15
* สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสาขาสาขาละ 5
รวม
475
- ประสานการประเมินแบบวัดการรับรู้ฯ โดยการนําผู้ประเมินแบบวัดการรับรู้ฯ
ของหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินตามวัน และเวลาที่กําหนด (โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ จะแจ้งกําหนด
วัน เวลา ให้ทราบต่อไป)
(3) การจัดเตรียมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐอื่น ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา
- ประสานงานนําส่งข้อมูลผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด ให้ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานฯ
ตามแบบฟอร์มของสํานักงาน ป.ป.ช. ในรูปแบบ digital file โดยให้ Download แบบฟอร์ม (ตาราง 3) จากหน้าเว็บไซต์
ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ แล้วนําส่งข้อมูลผ่านทาง email address : jtk2560@gmail.com
ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563
4.3 แจ้ง...

-244.3 แจ้งผู้ประสานงาน ITA แต่ละหน่วยงานเข้าเว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
แล้วแสกน OR code ไลน์กลุ่มผู้ประสานงานฯ เพื่อเพิ่มช่องทางและอํานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
ข้อมูล
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

(นางสุทิณฏั ฐา เสมาทอง)
นิติกรปฏิบัติการ
ฝ่ายพิทักษ์คุณธรรม จริยธรรม
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายเศกสรรค์ ทิพย์สุข)
นิติกรชํานาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพิทักษ์คุณธรรม จริยธรรม
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

