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เรือง  แนวทางในการขบัเคลือนบุคลากรของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ 
          และสิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปาง ใหมี้คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 

1. หลกัการและเหตุผล 

หนงัสือจงัหวดัลาํปาง ที ลป 0017.5/2296 ลงวนัที 26 มกราคม 2560 แจง้มติ 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการประชุมครังที 
500/65/2556 เมือวนัที 29 สิงหาคม 2556 ไดมี้มติเห็นชอบในหลกัการใหน้าํระบบ          
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปปฏิบติั
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 โดยไดด้าํเนินโครงการเตม็รูปแบบกบัหน่วยงาน
ภาครัฐครังแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และต่อเนืองมาจนถึงปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2559 ปัจจุบนัการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐไดถู้กกาํหนดเป็นกลยทุธ์ทีสาํคญัของยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตระยะที 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560            
เป็นการประเมินหน่วยงานภาครัฐทวัประเทศ จาํนวน 8,277 หน่วยงาน โดยสาํนกังาน 
ป.ป.ท. รับผิดชอบการประเมินกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ซึง ป.ป.ท. 
ไดม้อบหมายใหโ้รงเรียนนายร้อยตาํรวจโดยศาสตราจารยพ์นัตาํรวจหญิง ดร.พชัรา       
สินลอยมา เป็นทีปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายทีจะทาํการประเมินหน่วยงานบริหารส่วนภูมิภาคระดบั
จงัหวดั ไดแ้ก่ สาํนกังานจงัหวดั สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั และสาํนกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดั  

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปางตอ้งดาํเนินการตาม
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                 
ของสาํนกังาน ป.ป.ท. ไดแ้ก่ 

1.1 การจดัเกบ็ขอ้มูลบุคลากรเพือประกอบการประเมินตามแบบสาํรวจ (Internal) 
บุคลากร หมายถึง ขา้ราชการ เจา้หนา้ที พนกังานราชการ ลูกจา้ง ฯลฯ เป็นผูที้ปฏิบติังาน
ในหน่วยงานไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ใหห้น่วยงานจดัส่งขอ้มูลบุคลากร จาํนวน 500 ราย (หากมี
นอ้ยกวา่ 500 ราย ใหส่้งขอ้มูลทงัหมด)  

1.2 การจดัเกบ็ขอ้มูลผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพือประกอบการประเมิน
ตามแบบสาํรวจ (External) ตามภารกิจของหน่วยงาน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หมายถึง ผูเ้ป็น
คู่สญัญา ผูซื้อซอง ผูย้นืซองประมูล ฯลฯ ตลอดจนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากภารกิจของ
หน่วยงาน  

1.3 การจดัส่งแบบสาํรวจเชิงประจกัษ ์(Evidence – based) ใหห้น่วยงานตอบ
คาํถามโดยใชข้อ้มูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหส่้งคาํตอบตามแบบสาํรวจฯ พร้อม
หลกัฐานประกอบ จาํนวน 1 ชุด ระยะเวลา 2 รอบ รอบที 1 จดัส่งภายในวนัที 31 มกราคม 
2560 รอบที 2 ใหจ้ดัส่งภายในวนัที 30 เมษายน 2560  

2. บทวเิคราะห์/แนวความคดิ/ข้อเสนอ 

 2.1 บทวิเคราะห์ 

 สาํนกังาน ป.ป.ช. ไดก้าํหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐออกเป็น 5 ดชันี ไดแ้ก่ 

 1. ดชันีความโปร่งใส (Transparency Index) หมายถึง การปฏิบติัราชการตาม
ภารกิจของหน่วยงานทีมีความโปร่งใส การมีระบบการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี หรือ
หลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) ดว้ยความเป็นธรรม และจริยธรรมในการ
ปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ที โดยทาํการประเมินเกียวกบัเรืองต่าง ๆ ดงันี 

     1.1 ความสามารถในการใหแ้ละเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ของหน่วยงานอยา่งชดัเจน 
ถูกตอ้ง และครบถว้น รวมถึงการใหป้ระชาชนหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลต่าง ๆ ของหน่วยงานไดโ้ดยสะดวกและรวดเร็ว 
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  1.2 การดาํเนินการเกียวกบัการจดัซือจดัจา้งทีจะตอ้งดาํเนินการและส่งเสริม    
ใหเ้กิดความโปร่งใสในทุกขนัตอนตามทีกฎหมายกาํหนด 

  1.3 การเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน   
ในขนัตอนต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตงัแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจดัทาํ
แผนงาน ร่วมดาํเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานของหน่วยงาน 

  1.4 การดาํเนินการ/การจดัการกบัเรืองร้องเรียนเกียวกบัการปฏิบติัหนา้ทีของ
เจา้หนา้ทีอนัไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหนา้ที 
 2. ดชันีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) หมายถึง การปฏิบติัราชการตาม
ภารกิจของเจา้หนา้ทีมีความรับผดิชอบ ตามบทบาทหนา้ทีของตน โดยคาํนึงถึง
ความสาํเร็จของงาน ดชันีนีจะวดัระดบัความรับผิดชอบตามการปฏิบติัหนา้ที 
(Accountability on Duties) ของผูป้ฏิบติังาน คือ เจา้หนา้ทีของรัฐในส่วนทีเกียวขอ้งกบั
ความพร้อมในการปฏิบติังานตามภาระหนา้ทีและพฤติกรรมในการปฏิบติัหนา้ทีของ
เจา้หนา้ทีของรัฐโดยมุ่งผลสาํเร็จของงาน โดยทาํการประเมินเกียวกบัเรืองต่าง ๆ ดงันี 
  2.1 พฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริหารและเจา้หนา้ทีของหน่วยงานทีแสดงถึง
การปฏิบติังานตามหนา้ทีอยา่งเตม็ใจและเตม็ประสิทธิภาพ 
  2.2 การปฏิบติังานในทุกขนัตอนของเจา้หนา้ทีทีมีความถูกตอ้งตามกฎหมาย
และระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ อยา่งครบถว้นและเคร่งครัด กลา้หาญทีจะรับผดิชอบในผล
การปฏิบติังานของตน 
  2.3 การกาํหนดทิศทางและนโยบายของผูบ้ริหารทีจะตอ้งมีเจตจาํนงในการ
บริหารงานอยา่งซือสัตยสุ์จริต และพร้อมรับผดิเมือเกิดความผิดพลาด เพือสร้างความ
เชือมนัแก่สังคมวา่การขบัเคลือนหน่วยงานจะเป็นไปอยา่งมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
 3. ดชันีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบติังาน (Corruption - Free Index) 
หมายถึง พฤติกรรมของเจา้หนา้ทีของรัฐทีมีการดาํเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส 
เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหวา่งการส่งมอบบริการหรือขนัตอนการ
ใหบ้ริการ ไม่เลือกปฏิบติัเมือไดรั้บการเสนอเงือนไขพิเศษหรือจูงใจเพือใหไ้ดม้าซึง
ผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพอ้ง หากเจา้หนา้ทีของหน่วยงานมีพฤติกรรมเหล่านี
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มาก และเจา้หนา้ทีของหน่วยงานปฏิบติังานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขนัตอนการ
ใหบ้ริการดว้ยความเป็นธรรมแลว้ กจ็ะส่งผลใหห้น่วยงานมีความปลอดจากการทุจริต    
ในการปฏิบติังาน โดยทาํการประเมินเกียวกบัเรืองต่าง ๆ ดงันี 
  3.1 การปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีในหน่วยงานทีเป็นพฤติกรรมทีเขา้ข่ายการ
ทุจริตต่อหนา้ที เช่น การเรียกรับเงิน สิงของ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผูมี้ส่วนได ้    
ส่วนเสีย เพือแลกกบัการปฏิบติังานของตนเอง หรือการปฏิบติั/ละเวน้การปฏิบติัหนา้ที/
การใชต้าํแหน่งหนา้ทีของตนเองอยา่งไม่เป็นธรรม เพือเอือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพอ้ง
ของตน หรือผูอื้นผูใ้ด 
  3.2 การปฏิบติัหนา้ทีของผูบ้ริหารทีเป็นพฤติกรรมทีเขา้ข่ายการทุจริตในเชิง
นโยบาย ซึงมีลกัษณะเป็นการทุจริตทีเกิดจากความสมัพนัธ์เกือหนุนกนัระหวา่งผูบ้ริหาร
ของหน่วยงานกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีเป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพือเอือผลประโยชน์       
ในสญัญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน แลกเปลียนกบัการกาํหนดนโยบาย หรือ
การอนุมติัใด ๆ ของผูบ้ริหารของหน่วยงาน 
 4. ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองคก์ร (Integrity Culture Index) หมายถึง 
หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบติัราชการตามภารกิจของหน่วยงานทียดึหลกัคุณธรรม
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวชิาชีพ และมีระบบการต่อตา้นการทุจริตอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยทาํการประเมินเกียวกบัเรืองต่าง ๆ ดงันี 
  4.1 พฤติกรรมและทศันคติในการปฏิบติังานทีมีการปลูกฝัง สังสอน หรือ
ถ่ายทอดแก่กนัของเจา้หนา้ทีในหน่วยงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบติัประจาํ หรือ
วฒันธรรมของหน่วยงาน ซึงวฒันธรรมเหล่านนัควรจะเป็นการปฏิบติัตนหรือทศันคติทีดี 
เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ใหไ้ม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่าง ๆ    
ในหน่วยงาน จนกระทงัไม่ทนต่อการทุจริต และก่อใหเ้กิดการลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) ส่งผลทาํใหเ้จา้หนา้ทีในหน่วยงานเกิดความอายหรือความกลวัทีจะกระทาํการ
ทุจริตได ้
  4.2 กระบวนการของหน่วยงานทีจะตอ้งปลูกฝังและสร้างใหเ้กิดวฒันธรรม  
ทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวมใหไ้ด ้ซึงถือเป็นการ
ป้องกนัการทุจริตตงัแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต 
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  4.3 กระบวนการของหน่วยงานทีมีการกาํหนดแผนการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตในหน่วยงาน 
  4.4 การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในทีเขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ  
ซึงจะทาํใหเ้จา้หนา้ทีในหน่วยงานเห็นความสาํคญัและเกิดความตระหนกัถึงผลของการ
ทุจริตจนก่อใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมในการร่วมต่อตา้นการทุจริตได ้ 
 5. ดชันีคุณธรรมการทาํงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) หมายถึง ระบบ
การบริหารงานของหน่วยงานทีมีการบริหารจดัการทีดี ยดึระบบคุณธรรมความโปร่งใส 
ในการปฏิบติังาน มุ่งเนน้ผลประโยชน์ส่วนรวม ดชันีนีเป็นการวดัระบบการบริหารงาน
ภายในหน่วยงาน ในเรืองของการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) ยดึหลกัการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ การสรรหา การพฒันาและการรักษาทรัพยากรมนุษย ์      
การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยดึหลกัความคุม้ค่า หมายถึง หน่วยงานมีการ
ใชจ่้ายงบประมาณเพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวตัถุประสงค ์      
การใชจ่้ายงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work 
Assignment) ยดึหลกัการคาํนึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบติังาน   
โดยทาํการประเมินเกียวกบัเรืองต่าง ๆ ดงันี 
  5.1 กระบวนการของหน่วยงานทีแสดงถึงการใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติังาน 
โดยการกาํหนดใหมี้คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบติังานทีชดัเจน 
  5.2 พฤติกรรมของเจา้หนา้ทีในหน่วยงานทีมีการปฏิบติังานตามคู่มือ หรือ
มาตรฐานการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัดอยูเ่สมอ และจะตอ้งเป็นการปฏิบติังานอยา่งเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกนั 
  5.3 กระบวนการของหน่วยงานทีแสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลภายในหน่วยงาน ทงัในดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การบรรจุ แต่งตงั 
โยกยา้ย พิจารณาความดีความชอบ เป็นตน้ กระบวนการสร้างแรงจูงใจและความกา้วหนา้
ในสายงาน และในดา้นการพฒันาสมรรถนะเจา้หนา้ที 
  5.4 กระบวนการของหน่วยงานทีแสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหาร
งบประมาณ การใชจ่้ายเงินงบประมาณจะตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส และตะตอ้งพิจารณา  
ใชจ่้ายในสิงทีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอยา่งคุม้ค่ามากทีสุด 
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  5.5 พฤติกรรมของหวัหนา้งานทีแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสงังานหรือ
มอบหมายงานใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทีจะตอ้งคาํนึงถึงขอบเขตอาํนาจหนา้ทีตามกฎหมาย
ของผูรั้บมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผูรั้บมอบหมายงานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั   
มีการสือสารและเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายงานทีไดม้อบหมายไป ตลอดจน
รับผดิชอบในผลงานทีไดม้อบหมายไปดว้ย 
  5.6 กระบวนการของหน่วยงานทีแสดงถึงการใหค้วามสาํคญักบัสภาพแวดลอ้ม
ทีเอืออาํนวยและส่งเสริมการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีในหน่วยงาน 
 โดยมีเครืองมือทีใชส้าํหรับการประเมิน 3 เครืองมือ ไดแ้ก่ 
 1. แบบสาํรวจหลกัฐานเชิงประจกัษ ์Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment (EBIT)  
 2. แบบสาํรวจความคิดเห็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน Internal Integrity and 
Transparency Assessment (IIT)  
 3. แบบสาํรวจความคิดเห็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก External Integrity and 
Transparency Assessment (EIT)  
 แบบสาํรวจหลกัฐานเชิงประจกัษ ์Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment (EBIT) รอบที 1 ใชป้ระเมินในดชันีความพร้อมรับผดิ ซึงจะจดัเกบ็ขอ้มูล  
จากการตอบแบบสาํรวจนี พร้อมกบัเอกสาร/หลกัฐานทีแนบประกอบการตอบ จาํนวน     
1 ชุด ผลการประเมินจะแสดงถึงระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน    
ของหน่วยงาน เพือใหห้น่วยงานไดรั้บทราบและใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา และ
ปรับปรุงการดาํเนินงาน/การปฏิบติัราชการใหมี้คุณธรรมและความโปร่งใสมากยงิขึน    
ลดโอกาสในการทุจริตในหน่วยงาน และเพือใหเ้กิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม
สูงสุด 
 แบบสาํรวจหลกัฐานเชิงประจกัษ ์Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment (EBIT) รอบที 2 ใชป้ระเมินในดชันีความโปร่งใส ดชันีวฒันธรรมคุณธรรม
ในองคก์ร และดชันีคุณธรรมการทาํงานในหน่วยงาน ซึงจะจดัเก็บขอ้มูลจากการตอบแบบ
สาํรวจหลกัฐานเชิงประจกัษนี์ พร้อมเอกสาร/หลกัฐานทีแนบประกอบการตอบ จาํนวน    
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1 ชุด แบบสาํรวจหลกัฐานเชิงประจกัษ ์Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment (EBIT) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนที 1 การดาํเนินการเพือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
ตามภารกิจหลกัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ส่วนที 2 การดาํเนินการเพือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน   
ในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ผลการประเมินจะแสดงถึงระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน 
ของหน่วยงาน เพือใหห้น่วยงานไดรั้บทราบและใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา และ
ปรับปรุงการดาํเนินงาน/การปฏิบติัราชการใหมี้คุณธรรมและความโปร่งใสมากยงิขึน    
ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพือเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสงัคมสูงสุด 
 การใหค้ะแนน การประเมินผลแบบสาํรวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน 
(Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT) แบบสาํรวจความติดเห็นผูรั้บบริการ
หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (External Integrity & Transparency Assessment: EIT) และแบบ
สาํรวจใหห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: 
EBIT) คณะทีปรึกษาไดใ้ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล โดยวเิคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติในรูปแบบร้อยละ (Percent) และค่าเฉลีย (Mean) ทีสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการดาํเนินงาน ซึงมีรายละเอียดดงันี 
 1. การใหค้ะแนนตามแบบสาํรวจความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal 
Integrity & Transparency Assessment: IIT) และแบบสาํรวจความติดเห็นผูรั้บบริการ หรือ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (External Integrity & Transparency Assessment: EIT) เป็นการให้
คะแนนตามคาํตอบของผูรั้บการประเมิน ซึงมีลกัษณะเป็นตวัเลือก 2 หรือ 4 ตวัเลือก    
โดยทาํการแทนค่าคาํตอบในแต่ละขอ้คาํถามเป็นค่าคะแนนระหวา่ง 0 – 100 ตามตวัเลือก 
ทีมีความแตกต่างกนั 
 2. การใหค้ะแนนตามแบบสาํรวจใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Evidence – Based 
Integrity & Transparency Assessment: EBIT) เป็นการใหค้ะแนนตามคาํตอบของ
หน่วยงานทีเขา้รับการประเมินรวมไปถึงความถกูตอ้งและครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน



8 

 

ประกอบทีหน่วยงานจดัส่งพร้อมกบัแบบสาํรวจ โดยกาํหนดใหแ้ต่ละคาํถามมีคะแนน
ระหวา่ง 0 – 100 คะแนน 
 คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนดชันีทีถ่วงค่านาํนกั ค่าคะเนนของผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีค่าคะแนน
ระหวา่ง 0 – 100 คะแนน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใหน้าํหนกัแต่ละขอ้คาํถามในแบบสาํรวจ 
จาก 3 แหล่ง ไดแ้ก่ แบบสาํรวจความความคิดเห็นบุคลากรในหน่วยงาน (Internal Integrity 
& Transparency Assessment: IIT) และแบบสาํรวจความติดเห็นผูรั้บบริการหรือผูมี้    
ส่วนไดส่้วนเสีย (External Integrity & Transparency Assessment: EIT) โดยเกณฑก์ารให้
คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ระดบั 
ดงันี 
 ระดบั 5  80 – 100 คะแนน = มีระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส 
                                                                    ในการดาํเนินงานสูงมาก  
 ระดบั 4  60 – 79.99 คะแนน = มีระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส 
                                                                              ในการดาํเนินงานสูง  
 ระดบั 3  40 – 59.99 คะแนน = มีระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส 
                                                                              ในการดาํเนินงานปานกลาง 
 ระดบั 2  20 – 39.99 คะแนน = มีระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส 
                                                                              ในการดาํเนินงานตาํ 
 ระดบั 1    0 – 19.99 คะแนน = มีระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส 
                                                                              ในการดาํเนินงานตาํมาก 
  
แนวความคดิ 

 ควรมีหลกัในการทาํงานมาใชป้ระกอบการขบัเคลือนบุคลากรใหมี้คุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการปฏิบติังาน เพือไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่หน่วยงานและต่อตวั
บุคลากรเอง เนืองจากทางราชการมีบทลงโทษผูก้ระทาํผดิต่อหนา้ทีความรับผิดชอบ    
ของตนเอง ดงันี 
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 - หลกัการบริหารจดัการภาครัฐของ ก.พ.ร. 
 - หลกัธรรมาภิบาลหรือหลกัเกณฑ ์และวธีิบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี 
 - ระเบียบขอ้บงัคบั คู่มือหรือแนวทางวา่ดว้ยการปฏิบติังานเรืองนนั ๆ อยา่ง
เคร่งครัด 
 - ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีจรรยาบรรณในการปฏิบติังานตามหนา้ทีความรับผดิชอบ 
 
ข้อเสนอ 

 แนวทางในการขบัเคลือนบุคลากรของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มจงัหวดัลาํปางใหมี้คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบติังาน พิจารณาตาม
อาํนาจหนา้ทีตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2554 และคาํสังสาํนกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ที 106/2555 เรืองกาํหนดหน่วยงานภายในและแบ่ง
หนา้ทีความรับผดิชอบในสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
ดงันี 

  1. ส่วนอาํนวยการ มีอาํนาจหนา้ที 
       1.1 บริหารงานสาํนกังาน 
       1.2 บริหารงานการคลงั งบประมาณและพสัดุ 
   1.3 บริหารงานบุคคล 
       1.4 บริหารงานแผนและติดตามผล 
       1.5 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนที
เกียวขอ้งหรือทีไดรั้บมอบหมาย  

 - จดัหาเครืองสแกนนิวมือสาํหรับใชต้รวจสอบเวลาการเขา้มาทาํงานและเวลาเลิก
งานของขา้ราชการและพนกังาน เพือใหทุ้กคนมีความรับผิดชอบในการบริการ และ
ปฏิบติังานในเวลาราชการอยา่งเตม็ที  

 - จดัหากลอ้งวงจรปิดประจาํหอ้งทาํงานทุกหอ้งเพือใชต้รวจสอบการเรียกรับ
สินบน 
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 - จดัเกบ็ขอ้มูลของขา้ราชการและพนกังาน ทีอุทิศตนทาํงานนอกเวลาราชการ และ
นอกเหนือหนา้ทีความรับผดิชอบ เป็นการทาํงานเพือส่วนรวม เสนอผูบ้งัคบับญัชาใช้
ประกอบการพิจารณาเลือนเงินเดือนหรือค่าจา้ง  

 - การเบิกจ่ายเงิน ควรมีกรอบระยะเวลาเบิกจ่ายทีรวดเร็ว และมีการรายงานผล   
การเบิกจ่ายต่อทีประชุมทุกเดือน เพือใหมี้การติดตามผล 

 - การจดัหาพสัดุ ควรใหผู้ที้ตอ้งการใชพ้สัดุสืบราคาดว้ย เพือเป็นการเปรียบเทียบ
ราคา และเลือกซือจากร้านคา้ทีเสนอราคาตาํสุดเมือพสัดุมีคุณภาพเดียวกนั 

 - ควรมีการจดัสรรงบประมาณ และ วสัดุ อุปกรณ์เครืองใชส้าํนกังาน ใหเ้พียงพอ
สาํหรับความตอ้งการใชป้ฏิบติังานของบุคลากรอยา่งทวัถึง 

 - ควรขอรับการจดัสรรครุภณัฑจ์ากตน้สงักดัใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการใชง้าน
ของบุคลากรในหน่วยงาน เช่น ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง ครุภณัฑส์าํนกังาน และ
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  

 2. ส่วนสิงแวดลอ้ม มีอาํนาจหนา้ที 
      2.1 จดัทาํแผนจดัการสิงแวดลอ้มของจงัหวดั รวมทงัแผนปฏิบติัการเพือการ
จดัการคุณภาพสิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
      2.2 ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิงแวดลอ้มของจงัหวดั 
      2.3 ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจดัการสิงแวดลอ้ม 
  2.4 ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลแหล่งกาํเนิดมลพิษ 
  2.5 ประสานใหค้าํแนะนาํการควบคุมมลพิษ 

 - การออกปฏิบติังานนอกพืนทีควรใชร้ถราชการ ไม่ควรใชร้ถยนตส่์วนตวั 
เนืองจากตรวจสอบไดย้าก 

 - ควรวางแผนการออกปฏิบติังานใหช้ดัเจน 

 - การดาํเนินงานโครงการต่าง ๆ ควรใหผู้ที้เกียวขอ้งซึงเป็นบุคคลภายนอก         
เขา้มาร่วมดาํเนินการในขนัตอนต่าง ๆ เพือร่วมวางแผน ร่วมดาํเนินการ และร่วมติดตาม
ตรวจสอบการดาํเนินงาน  
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 3. ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ มีอาํนาจหนา้ทีดงันี 
      3.1 การอนุญาต ควบคุม กาํกบัดูแลโรงงานแปรรูปไม ้โรงคา้ไมแ้ปรรูป โรงคา้
สิงประดิษฐ ์
      3.2 การอนุญาต ควบคุม กาํกบัดูแลการมีและใชเ้ลือยโซ่ยนต ์
      3.3 การอนุญาตการขึนทะเบียนและการตดัฟันไมส้วนป่าเอกชน 
      3.4 การอนุญาตการนาํไมแ้ละของป่าเคลือนที 
      3.5 การอนุญาตอืน ๆ ตามกฎหมายทีผูว้า่ราชการจงัหวดัทีไดรั้บมอบอาํนาจ 
      3.6 ประสานการขออนุญาตใชที้ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
  3.7 จดัทาํแผนจดัการทรัพยากรธรรมชาติของจงัหวดั 
      3.8 ประสานการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกพืนทีป่าและการทาํลายทรัพยากรป่าไม้
ในระดบัจงัหวดั 
      9. ประสานการสาํรวจการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดบัจงัหวดั 
     10. ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 - ควรมีแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  

 - ควรมีบริการเคลือนทีในดา้นการอนุญาต 

 - ควรมีการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมทีชดัเจน  

 - ควรมีการติดตามงานดา้นการอนุญาตเพือไม่ใหข้าดต่ออายใุบอนุญาต 

 - การชาํระค่าธรรมเนียมควรชาํระไดห้ลายช่องทาง 

 - การดาํเนินงานโครงการต่าง ๆ ควรใหผู้ที้เกียวขอ้งซึงเป็นบุคคลภายนอก         
เขา้มาร่วมดาํเนินการในขนัตอนต่าง ๆ เพือร่วมวางแผน ร่วมดาํเนินการ และร่วมติดตาม
ตรวจสอบการดาํเนินงาน  

 - ควรมีการรายงานผลการปฏิบติังานดา้นงานบริการต่อบุคคลภายนอก                
ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบทุกเดือน 
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 4. ส่วนทรัพยากรนาํ มีอาํนาจหนา้ทีดงันี 
      4.1 ประสานการจดัทาํแผนการจดัการนาํของจงัหวดั 
       4.2 ประสานการเฝ้าระวงั จรวจสอบกาํกบั ดูแล ส่งเสริมเผยแพร่บาํรุงรักษา 
และระบบเตือนภยัเกียวกบัทรัพยากรนาํในระดบัจงัหวดั 
      4.3 กาํกบั ดูแลกิจการประปาสมัปทานของนาํผิวดิน 
      4.4 อนุญาต ควบคุมกาํกบัดูแลการประกอบกิจการนาํบาดาล 
      4.5 ประสานการจดัการนาํบาดาลเพือแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ของจงัหวดั 
      4.6 กาํกบั ดูแลกิจการประปาสมัปทานของนาํบาดาลในระดบัจงัหวดั 

 - ควรมีแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  

 - ควรมีการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมทีชดัเจน  

 - การชาํระค่าธรรมเนียมควรชาํระไดห้ลายช่องทาง 

 - ควรมีการรายงานผลการปฏิบติังานดา้นงานบริการต่อบุคคลภายนอก                
ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบทุกเดือน 

 - การดาํเนินงานโครงการต่าง ๆ ควรใหผู้ที้เกียวขอ้งซึงเป็นบุคคลภายนอก         
เขา้มาร่วมดาํเนินการในขนัตอนต่าง ๆ เพือร่วมวางแผน ร่วมดาํเนินการ และร่วมติดตาม
ตรวจสอบการดาํเนินงาน  
ผลทคีาดว่าจะได้รับ 

 - เจา้หนา้ทีมีจิตสาํนึก มีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบติังาน 
 -  เจา้หนา้ทีตงัใจปฏิบติังานเมือไดรั้บความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา 
 - ผูรั้บบริการหรือผูม้าติดต่อราชการมีความพึงพอใจ 
 - เกิดความปลอดการทุจริตในหน่วยงาน 
 - สาํนกังาน ป.ป.ช. อาจไม่ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาํเนินงานของ
หน่วยงานนีแลว้หากผลการประเมินอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาตรฐาน 
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ตวัชีวดัวามสําเร็จ 

 - จาํนวนปัญหาขอ้ร้องเรียนมีนอ้ยหรือไม่มี 
 - ร้อยละ 99 ของจาํนวนขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานราชการ มีการทุจริต
เป็น 0 
 - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานไดค้ะแนนสูงขึน 
 
 
                                                                       ลงชือ……………………………………. 

               (นางสาววไิลวรรณ เครือสาร) 
             นกัจดัการงานทวัไปชาํนาญการ                             
                ผูเ้สนอแนวคิด 

            วนัที   25  กนัยายน  2560 
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