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ข้อเสนอแนวความคิด/วธีิการเพ่ือพฒันางานหรือปรับปรุงงาน                   

ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 

เร่ือง   การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปราม 
การตดัไมท้ าลายป่าจงัหวดัล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
 ตามนโยบายรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไดก้  าหนดไว ้       
ในขอ้ ๑๐ เร่ือง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกนั          
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี         
5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเขา้มามีส่วนร่วมในการประเมินระดบั
คุณธรรมและความโปร่งใส นอกจากน้ี ยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม        
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๔ ไดก้  าหนดใหก้ารประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยทุธ์ส าคญัในการป้องกนัการทุจริตเชิงรุก เพื่อใหห้น่วยงาน
ภาครัฐ มีการด าเนินงานอยา่งโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจก่อใหเ้กิดการ
ทุจริต รวมทั้ งสามารถยบัย ั้งการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก           
ของหน่วยงาน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็น
เสมือนเคร่ืองมือท่ีจะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ เป็นการแก้ไขปัญหา         
การทุจริตท่ีย ัง่ยืน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานน าขอ้มูลไปช่วยในการพฒันาและยกระดบัคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม อนัจะส่งผลถึงการ
ยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัล าปาง 
ไดด้ าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ (ส านกังานป.ป.ท.) ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สะทอ้นภาพลกัษณ์ตามความเป็นจริง และเกิดผลลพัธ์อนัเป็นท่ี 



 

 

 
ยอมรับจากหน่วยงานผูป้ระเมินผล และหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการ รวมถึงภาครัฐและ
ภาคเอกชนภายนอก โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัล าปางไดรั้บ
คแนนการประเมินผลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงานอยู่ในระดับสูง คือ เท่ากับ  
ร้อยละ 85.76 ซ่ึงบ่งช้ีใหเ้ห็นถึงการใหค้วามส าคญัในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
ของหน่วยงาน ทั้งจากผูบ้ริหารและบุคลากรในหน่วยงานโดยตรง จึงเห็นควรน าแนวทางและ
หลกัการน้ีไปขยายผลในการด าเนินกิจกรรมโครงการในปีงบประมาณต่อไป 

 
2. บทวเิคราะห์/แนวความคดิ/ข้อเสนอ 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity   
and Transparency Assessment : ITA) เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการมีธรรมาภิบาล                
ในหน่วยงาน โดยในการด าเนินงานของส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ก ำหนดภำรกจิหลัก คือ กำรด ำเนินโครงกำรป้องกนั 
และปรำบปรำมกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำจังหวัดล ำปำง ทั้งน้ี เพื่อวางเป้าหมายในการปฏิบติังาน        
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการพิทกัษท์รัพยากรป่าไมข้องรัฐบาล นัน่คือ สอดคลอ้งและเป็นไป
ตามแผนแม่บทการแกไ้ขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม ้การบุกรุกท่ีดินของรัฐ และการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื พ.ศ. 2557 

ดงันั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลกั       
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีความจ าเป็นตอ้งมีการประเมินผลการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลกั ซ่ึงใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษข์องหน่วยงานเป็น
เคร่ืองมือ โดยแบ่งเกณฑใ์นการประเมินออกเป็น 2 ดชันี และเกณฑช้ี์วดั ดงัต่อไปน้ี  

 
2.1 ดัชนีความโปร่งใส 
            หน่วยงานเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานตามภารกิจหลกัของหน่วยงานอยา่งไร 
             1) ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
แผนงาน /โครงการ ตามภารกิจหลกัของหน่วยงาน หรือไม่  
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                        2) ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผนงาน/โครงการตาม   
ภารกิจหลกัของหน่วยงาน หรือไม่ 
                         3) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการ ตามภารกิจหลกั 
ของหน่วยงาน หรือไม่ 

แนวทางการด าเนินงานของดชันีความโปร่งใส แบ่งเป็น 2 ตวัช้ีวดั 
1) ตวัช้ีวดัดา้นการเปิดเผยขอ้มูล 

1.1) จัดท ามาตรการ กลไก การวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ของโครงการฯ ต่อสาธารณะผา่นเวป็ไซต ์หรือ ส่ือสังคมออนไลน ์

1.2) จดัท าค  าสั่ง และ/หรือ ขอ้สั่งการเก่ียวกบัขอ้บงัคบัใชม้าตรการเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสาร จากผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัล าปาง 

1.3) มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของโครงการฯ ท่ีเป็นปัจจุบนั 
2) ตวัช้ีวดัดา้นการมีส่วนร่วม 

2.1) จัดท ามาตรการ กลไก การวางระบบ โดยการก าหนดกิจกรรม             
ใหภ้าคประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการฯ 

2.2) มีการศึกษา และส ารวจการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการฯ สรุปผล
ประจ าปีงบประมาณ รายงานในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการป้องกนัและปราบปรามการตดัไม้
ท าลายป่าจงัหวดัล าปาง  

 
2.2 ดัชนีคุณธรรมในองค์กร 

2.2.1 หน่วยงานมีการปฏิบติังานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบติังานตามภารกิจ
หลกัอยา่งไร 

1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบติังานตามภารกิจหลกั หรือไม่ 
2) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม 

ภารกิจหลกั หรือไม่ 
2.2.2 หน่วยงานมีการปฏิบติังาน/การบริการตามภารกิจหลกัดว้ยความเป็นธรรม

อยา่งไร 
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1) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบติังานตามภารกิจหลกัและระยะเวลาท่ีใชใ้นการ

ด าเนินการใหผู้รั้บบริการหรือใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทราบอยา่งชดัเจน หรือไม่ 
2) มีระบบการป้องกนัหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกนัการละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามภารกิจหลกั หรือไม่ 
แนวทางการด าเนินงานของดชันีคุณธรรมในองคก์ร แบ่งเป็น 3 ตวัช้ีวดั 

1) ตวัช้ีวดัดา้นการเสริมสร้างวฒันธรรมสุจริต 
จดัรูปแบบกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างวฒันธรรมและค่านิยมสุจริต 

และการต่อตา้นการทุจริตใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีโครงการฯ 
2) ตวัช้ีวดัดา้นการป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น 

2.1) จดัท าการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีมี
โอกาสเกิดข้ึนในการด าเนินโครงการฯ 

2.2) จดัท ามาตรการ กลไก หรือการวางระบบผลประโยชน์ทบัซอ้น
ของการด าเนินโครงการฯ 

2.3) จดัท าค  าสั่ง และ/หรือ ขอ้สั่งการเก่ียวกบัขอ้บงัคบัใชม้าตรการ
ป้องกนัการเกดิผลประดยชน์ทบัซ้อน จากผูอ้  านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัล าปาง 

3) ตวัช้ีวดัดา้นแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
3.1) มีการจดัท าแผนกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต และแผนท่ีเ ก่ียวข้อง และได้รับการเห็นชอบจากผู ้อ  านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัล าปาง 

3.2) มีการก ากบั ติดตาม การด าเนินงานตามแผนป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต หรือแผนท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินโครงการฯ 

 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยใช้

หลกัฐานเชิงประจกัษข์องหน่วยงานเป็นเคร่ืองมือแลว้ มีการน าปัญหา อุปสรรค และ/หรือ
ขอ้เสียท่ีพบมาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน มาตรฐานการให้บริการ ตลอดจนการ  
วางแผนการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่าจงัหวดัล าปาง ทั้งน้ี  
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เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิผล และมีความสอดคลอ้งกบันโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐบาล 

 
3. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 3.1 หน่วยงานไดรั้บทราบถึงระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ตนเอง ท าใหเ้กิดความตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการปฏิบติังานตามโครงการฯ อยา่งโปร่งใส
และเป็นธรรม  

3.2 หน่วยงานไดรั้บทราบแนวทางในการพฒันาดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส 
 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางประกอบการก าหนดนโยบายและการด าเนินงานตามโครงการฯ ต่อไป  

3.3 หน่วยงานมีขอ้มูลในการจดัท ามาตรฐานการ ปฏิบติังาน เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญติัการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 
4. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
 4.1 เชิงปริมาณ : หน่วยงานไดรั้บคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด า เ นินโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่าจังหวัดล าปาง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภารกิจหลกั) เท่ากบั ร้อยละ 100 
              4.2 เชิงคุณภาพ : หน่วยงานมีการด าเนินโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไม้
ท าลายป่าจังหวดัล าปาง อย่างมีคุณธรรมและมีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและ 
ไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้น 
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