ข้ อเสนอแนวความคิดวิธีการเพื่อพัฒนางาน หรื อปรับปรุงให้ มปี ระสิ ทธิภาพมากขึน้
เรื่ อง การส่ งเสริมคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินโครงการป้ องกันและปราบปราม
การตัดไม้ ทาลายป่ าจังหวัดลาปาง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

นางสาววิชญา วรรณโกมล
นักวิชาการป่ าไม้ ปฏิบัติการ
ตาแหน่ งเลขที่ 1257 ส่ วนทรัพยากรธรรมชาติ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดลาปาง

ขอประเมินเพื่อแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ ง นักวิชาการป่ าไม้ ปฏิบัติการ
ตาแหน่ งเลขที่ 1257 ส่ วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดลาปาง
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
ปี งบประมาณ 2561

ข้ อเสนอแนวความคิดวิธีการเพื่อพัฒนางาน หรื อปรับปรุงให้ มปี ระสิ ทธิภาพมากขึน้
เรื่ อง การส่ งเสริมคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินโครงการป้ องกันและปราบปราม
การตัดไม้ ทาลายป่ าจังหวัดลาปาง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

นางสาววิชญา วรรณโกมล
นักวิชาการป่ าไม้ ปฏิบัติการ
ตาแหน่ งเลขที่ 1257 ส่ วนทรัพยากรธรรมชาติ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดลาปาง

ขอประเมินเพื่อแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ ง นักวิชาการป่ าไม้ ปฏิบัติการ
ตาแหน่ งเลขที่ 1257 ส่ วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดลาปาง
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
ปี งบประมาณ 2561

ข้ อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุ งงาน
ให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
เรื่ อง การส่ งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินโครงการป้องกันและปราบปราม
การตัดไม้ทาลายป่ าจังหวัดลาปาง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
1. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดไว้
ในข้อ ๑๐ เรื่ อง การส่ งเสริ มการบริ หารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่
5 มกราคม 2559 ให้หน่ วยงานของรัฐทุกหน่ วยงานเข้ามามีส่วนร่ วมในการประเมินระดับ
คุ ณธรรมและความโปร่ งใส นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้กาหนดให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสเป็ นกลยุทธ์สาคัญในการป้ องกันการทุจริ ตเชิงรุ ก เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐ มีการดาเนิ นงานอย่างโปร่ งใส มีแนวทางในการป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุ จริ ต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุ จริ ตที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้ในการด าเนิ นงานตามภารกิ จหลัก
ของหน่วยงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็ น
เสมื อนเครื่ องมื อที่ จะช่ วยยกระดับธรรมาภิ บาลในหน่ วยงานภาครั ฐ เป็ นการแก้ไขปั ญหา
การทุจริ ตที่ยงั่ ยืน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนาข้อมูลไปช่ วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรม
และความโปร่ งใสการดาเนิ นงานของหน่ วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม อันจะส่ งผลถึงการ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่ งใสในภาพรวมของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2560 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดลาปาง
ได้ดาเนินการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.) ซึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบดาเนิ นการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ งใส
ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ สะท้อนภาพลักษณ์ตามความเป็ นจริ ง และเกิดผลลัพธ์อนั เป็ นที่
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ยอมรั บจากหน่ ว ยงานผู ป้ ระเมิ นผล และหน่ ว ยงานที่ เ ข้า ร่ วมโครงการ รวมถึ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนภายนอก โดยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมจังหวัดลาปางได้รับ
คแนนการประเมิ นผลจากหลักฐานเชิ ง ประจัก ษ์ข องหน่ ว ยงานอยู่ในระดับสู ง คื อ เท่ ากับ
ร้อยละ 85.76 ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงการให้ความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ของหน่ วยงาน ทั้งจากผูบ้ ริ หารและบุคลากรในหน่ วยงานโดยตรง จึงเห็นควรนาแนวทางและ
หลักการนี้ไปขยายผลในการดาเนินกิจกรรมโครงการในปี งบประมาณต่อไป
2. บทวิเคราะห์ /แนวความคิด/ข้ อเสนอ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) เป็ นเครื่ องมือในการส่ งเสริ มการมีธรรมาภิบาล
ในหน่วยงาน โดยในการดาเนินงานของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด
ลาปาง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ กำหนดภำรกิจหลัก คือ กำรดำเนินโครงกำรป้ องกัน
และปรำบปรำมกำรตั ดไม้ ทำลำยป่ ำจังหวัดลำปำง ทั้งนี้ เพื่อวางเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงาน
ให้สอดคล้องกับนโยบายการพิทกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้ของรัฐบาล นัน่ คือ สอดคล้องและเป็ นไป
ตามแผนแม่บทการแก้ไขปั ญหาการทาลายทรั พยากรป่ าไม้ การบุกรุ กที่ดินของรัฐ และการ
บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน พ.ศ. 2557
ดังนั้น เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใสของหน่ วยงานตามภารกิจหลัก
สาหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีความจาเป็ นต้องมีการประเมินผลการส่ งเสริ มคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสของหน่ วยงานตามภารกิจหลัก ซึ่ งใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์ของหน่ วยงานเป็ น
เครื่ องมือ โดยแบ่งเกณฑ์ในการประเมินออกเป็ น 2 ดัชนี และเกณฑ์ช้ ีวดั ดังต่อไปนี้
2.1 ดัชนีความโปร่ งใส
หน่วยงานเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
1) ผู ม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย เข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ
แผนงาน /โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรื อไม่
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2) ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามามี ส่วนร่ วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน หรื อไม่
3) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินการโครงการ ตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน หรื อไม่
แนวทางการดาเนินงานของดัชนีความโปร่ งใส แบ่งเป็ น 2 ตัวชี้วดั
1) ตัวชี้วดั ด้านการเปิ ดเผยข้อมูล
1.1) จัด ท ามาตรการ กลไก การวางระบบในการเผยแพร่ ข ้อ มู ล ข่ า วสาร
ของโครงการฯ ต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ หรื อ สื่ อสังคมออนไลน์
1.2) จัดทาคาสั่ง และ/หรื อ ข้อสั่งการเกี่ยวกับข้อบังคับใช้มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร จากผูอ้ านวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดลาปาง
1.3) มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ที่เป็ นปัจจุบนั
2) ตัวชี้วดั ด้านการมีส่วนร่ วม
2.1) จัด ท ามาตรการ กลไก การวางระบบ โดยการก าหนดกิ จ กรรม
ให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินงานโครงการฯ
2.2) มีการศึกษา และสารวจการมีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการฯ สรุ ปผล
ประจาปี งบประมาณ รายงานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทาลายป่ าจังหวัดลาปาง
2.2 ดัชนีคุณธรรมในองค์ กร
2.2.1 หน่ วยงานมีการปฏิบตั ิงานตามคู่มือหรื อมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามภารกิจ
หลักอย่างไร
1) มีคู่มือหรื อมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลัก หรื อไม่
2) มี ร ายงานผลการปฏิ บัติ ง านตามคู่ มื อ หรื อ มาตรฐานการปฏิ บัติ ง านตาม
ภารกิจหลัก หรื อไม่
2.2.2 หน่ วยงานมีการปฏิบตั ิงาน/การบริ การตามภารกิจหลักด้วยความเป็ นธรรม
อย่างไร
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1) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดาเนินการให้ผรู ้ ับบริ การหรื อให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทราบอย่างชัดเจน หรื อไม่
2) มีระบบการป้องกันหรื อการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่
ตามภารกิจหลัก หรื อไม่
แนวทางการดาเนินงานของดัชนีคุณธรรมในองค์กร แบ่งเป็ น 3 ตัวชี้วดั
1) ตัวชี้วดั ด้านการเสริ มสร้างวัฒนธรรมสุ จริ ต
จัดรู ปแบบกิจกรรมเพื่อการเสริ มสร้างวัฒนธรรมและค่านิ ยมสุ จริ ต
และการต่อต้านการทุจริ ตให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการฯ
2) ตัวชี้วดั ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
2.1) จัดทาการวิเคราะห์ความเสี่ ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อนที่มี
โอกาสเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการฯ
2.2) จัดทามาตรการ กลไก หรื อการวางระบบผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ของการดาเนินโครงการฯ
2.3) จัดทาคาสั่ง และ/หรื อ ข้อสั่งการเกี่ยวกับข้อบังคับใช้มาตรการ
ป้ องกันการเกดิ ผลประดยชน์ทบั ซ้อน จากผูอ้ านวยการสานักงานทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมจังหวัดลาปาง
3) ตัวชี้วดั ด้านแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
3.1) มีการจัดทาแผนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต และแผนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และได้ รั บ การเห็ น ชอบจากผู ้อ านวยการส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาปาง
3.2) มีการกากับ ติดตาม การดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริ ต หรื อแผนที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ
จากผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งาน โดยใช้
หลักฐานเชิ งประจักษ์ของหน่ วยงานเป็ นเครื่ องมือแล้ว มี การนาปั ญหา อุปสรรค และ/หรื อ
ข้อเสี ยที่ พ บมาปรั บปรุ งโครงสร้ างการบริ ห ารงาน มาตรฐานการให้บริ การ ตลอดจนการ
วางแผนการดาเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่ าจังหวัดลาปาง ทั้งนี้
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เพื่อให้การดาเนิ นงานมีประสิ ทธิ ผล และมีความสอดคล้องกับนโยบายการเสริ มสร้างคุณธรรม
และความโปร่ งใสในการดาเนินงานของภาครัฐบาล
3. ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
3.1 หน่ วยงานได้รับทราบถึงระดับคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของ
ตนเอง ทาให้เกิดความตระหนักและให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิงานตามโครงการฯ อย่างโปร่ งใส
และเป็ นธรรม
3.2 หน่วยงานได้รับทราบแนวทางในการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่ งใส
เพื่อใช้เป็ นแนวทางประกอบการกาหนดนโยบายและการดาเนินงานตามโครงการฯ ต่อไป
3.3 หน่วยงานมีขอ้ มูลในการจัดทามาตรฐานการ ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
4. ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
4.1 เชิ งปริ มาณ : หน่ วยงานได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการด าเนิ น โครงการป้ อ งกั น และปราบปรามการตั ด ไม้ ท าลายป่ าจั ง หวัด ล าปาง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภารกิจหลัก) เท่ากับ ร้อยละ 100
4.2 เชิ งคุณภาพ : หน่ วยงานมีการดาเนิ นโครงการป้ องกันและปราบปรามการตัดไม้
ท าลายป่ าจัง หวัด ล าปาง อย่า งมี คุ ณ ธรรมและมี ค วามโปร่ ง ใส ปลอดจากการทุ จ ริ ต และ
ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน

