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๒ 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) 

ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เป็นองค์กรมีจริยธรรม คุณธรรม ทำหน้าที่อย่างคุ้มค่าท่ีสาธารณะเชื่อมั่น  
๒. บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพเท่าทันในการป้องกันและต่อต้านทุจริต  
๓. มีระบบสารสนเทศท่ีเป็นมาตรฐาน เอื้อต่อการติดตามตรวจสอบ  
๔. มีภาคีเครือข่ายที่เข็มแข็งในการติดตามตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) บรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานฯ  
จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการเสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ รวมทั้งปลูกจติสำนึกค่านิยมสุจริตแก่บุคคลากร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานดังนี้ 
  



 

๓ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต และสร้างวินัยแก่บุคลากร 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน/ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการปอ้งกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
สร้างจิตสำนกึ
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ 
ในการป้องกัน

การทุจริต 

ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และปฏิบตัิตามหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม 
ระเบียบวินยัและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จำนวนโครงการ/
กิจกรรม ท่ีจัดขึ้น
เพื่อส่งเสริม 
การเรยีนรู้ และ
ปฏิบัติตาม 
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบ
วินัยและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. พัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรตาม 
หลักคุณธรรม จริยธรรม 
ระเบียบวินยั และ 
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ 

 
๒. เสรมิสร้างความรู้

เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๕ โครงการ/
กิจกรรม 

๖ โครงการ/กิจกรรม 
๑. จัดกิจกรรมเข้าวัดวันธรรมสวนะ จำนวน ๕ ครั้ง 
๒. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร จำนวน ๖ ครั้ง 
๓. กิจกรรมวิถีแห่งธรรม น้อมนำถวายเป็นพุทธบูชา วันที่ ๑๖ พ.ค.๖๒ 

เนื่องในวันวิสาขบูชา 
๔. จัดกิจกรรมการแสดงตนเป็นผู้ปฏบิัติงานด้วยคณุธรรมและ

ความโปร่งใส เนื่องในวันขา้ราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

๕. การฝึกอบรม หลักสูตร “เสรมิสร้างศักยภาพหน่วยงาน
สนับสนุน : สะดวกผู้ให้ ใส่ใจผูร้ับ” ศึกษาดูงานศูนย์กสิกรรม
ไรส้ารพิษวังน้ำเขียว ๘-๑๐ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 

๖. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิตสู่ความพอเพียง 
๑๖ ก.ค.๖๒ 

✓   

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการนำความรู้ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตในภาครัฐมาปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
- เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงการนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อความถูกต้อง และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน  



 

๔ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน/ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
สร้างจิตสำนกึ
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ 
ในการป้องกนั

การทุจริต 

ส่งเสริมกระบวนการ
รับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข ์
ให้มีความเข้มแข็ง
และครอบคลุม 

๑. ร้อยละของ 
เรื่องร้องเรียน 
ที่ได้นำเข้าสู่
กระบวนการ
จัดการ/แก้ไข
และแจ้งตอบ
ภายในระยะเวลา
ที่กำหนด 

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ผ่าน
ศูนย์บริการฯ และ
ช่องทางต่างๆ ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

ร้อยละ๖๐ ร้อยละ ๘๓.๖๐ 
(มเีรื่องร้องเรียน ๒๕๖ เรื่อง  

ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๒๓๖ เรื่อง 
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐ เรื่อง) 

 ✓  

๒. จำนวนสื่อ/ช่องทาง 
การเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ 
เพื่อการต่อต้าน
และปราบปราม
การทุจริต 

๒. จัดทำและ
ประชาสมัพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน ให้ง่าย 
หลากหลาย รวมทั้ง
เผยแพรส่ื่อในการ
ต่อต้านการทุจริต 

๓ สื่อ/
ช่องทาง 

๓ สื่อ/ช่องทาง 
๑. ประชาสมัพันธ์กิจกรรมด้านการตอ่ต้านและปราบปราม 

การทุจริตทาง Facebook ของหน่วยงาน 
๒. เผยแพร่สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ “วัคซีนต้านทุจริต 

ปลกุจิตสำนึก คนไทยไมโ่กง” ผ่านทางป้ายประชาสมัพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 

๓. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตในเว็บไซด์ของ สผ. 
"ไม่ชี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" 

 ✓  

  



 

๕ 

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
- ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนได้ทันตามกำหนดระยะเวลา เพื่อการแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยความเป็นธรรมให้กับ

ประชาชน/ผู้ร้องเรียน 
- ดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต เพื่อเน้นย้ำให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการทุจริ ต 

ประพฤติมิชอบ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสริมสร้างบุคลากรร่วมป้องกันการทุจริต 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน/ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
สร้างจิตสำนกึ
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ 
ในการป้องกัน

การทุจริต 

ส่งเสริมการ
ดำเนินการตาม
ประมวลจริยธรรม/
จรรยาบรรณ
ข้าราชการพลเรือน 

๑. จำนวนหลักสตูร
ทีบุ่คลากรได้รบั
การพัฒนา
ความรู้  
ในการดำเนินงาน 
ตามหลักประมวล
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
ข้าราชการ 
พลเรือน 

๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทุกระดับเกีย่วกับ
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณข้าราชการ
พลเรือน 

๒  
หลักสตูร 

๓ หลักสูตร 
๑. กิจกรรมวิถีแห่งธรรม น้อมนำถวายเป็นพุทธบูชา วนัที่ ๑๖ พ.ค.๖๒ 

เนื่องในวันวิสาขบูชา 
๒. จัดกิจกรรมการแสดงตนเป็นผู้ปฏบิัติงานด้วยคณุธรรมและ

ความโปร่งใส เนื่องในวันขา้ราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

๓. การฝึกอบรม หลักสตูร “เสรมิสรา้งศักยภาพหน่วยงานสนบัสนุน : 
สะดวกผู้ให้ ใส่ใจผูร้ับ” ศึกษาดูงานศูนย์กสิกรรมไรส้ารพิษ  
วังน้ำเขียว ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๔. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิตสู่ความพอเพียง 
๑๖ ก.ค.๖๒ 

✓   

๕ 



 

๖ 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน/ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
สร้างจิตสำนกึ
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ 
ในการป้องกัน

การทุจริต 

 ๒. จำนวนเจ้าหน้าที่ 
ทีป่ฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจรติ ยึดหลัก
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
โปร่งใส ท่ีไดร้ับ
การยกย่องเชิดชู 

๒. ส่งเสริมค่านิยม ยกย่อง 
และเชิดชูความดี  
ความซื่อสัตย์สุจริตและ
การต่อต้านทุจริต 

๑๐ คน ๘ คน 
๑. ดำเนินการคดัเลือกผูไ้ด้รบัรางวัลเพชรจรัสแสง จำนวน ๑ คน 
๒. ดำเนินการคดัเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน ๑ คน 
๓. ดำเนินการคดัเลือกคนดีศรี สผ. จำนวน ๖ คน 

✓   

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
- ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ให้กับข้าราชการและบุคลากรในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

ได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือกระตุ้นจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามหลักประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน 
- สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสำนักงานฯ ทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการยกย่องคนดีโดยการให้เจ้าหนา้ที่ 

มีส่วนร่วมในการคัดเลือกอย่างโปร่งใส 
  



 

๗ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔  บูรณาการหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน/ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
สร้างจิตสำนกึ
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ 
ในการป้องกัน

การทุจริต 

ส่งเสริมการบรูณา
การระหวา่ง
หน่วยงานในสังกัด
และหนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑. ร้อยละของ
เจ้าหน้าท่ี 
ที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม ต่อต้าน
การทุจริต 

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรภาครัฐ 
ในการต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ✓   

๒. จำนวนโครงการ/
กิจกรรม ที่เปดิ
โอกาสให้ภาค
ประชาชน ภาครัฐ 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
เข้ามามสี่วนร่วม
ในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 
ในการติดตามตรวจสอบ
การทุจริต ประพฤติมิชอบ 

๑๐
โครงการ/
กิจกรรม 

การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ภาครัฐ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เข้ามามสี่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี ้
๑. การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ตอ่ร่างรายงานสถานการณ์คณุภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. การประชุมวิชาการสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๒ 
๓. จัดประชุมช้ีแจงภาคีเครือข่ายเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับแผนจดัการฯ เครื่องมือและวิธีการรายงานผล 
การดำเนินงานตามตัวช้ีวัดและแนวทางปฏิบัติ ภายใต้แผน
จัดการฯ โดยแบ่งการจัดประชุมสมัมนาออกเป็น ๕ ภมูิภาค 

 ✓  

 
  



 

๘ 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน/ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
สร้างจิตสำนกึ
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ 
ในการป้องกัน

การทุจริต 

    ๔. จัดประชุมสัมมนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามจัดการฯ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน)  
ในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ครัง้ 

๕. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภเิษก “รวมใจคืนความชุ่มช่ืนสูผ้ืนป่า 
สบืสานศาสตร์พระราชา” 

๖. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระจายาภารกิจการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๗. โครงการติดตามเกณฑ์การรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทธรณีสณัฐานและ 
ภูมิลักษณะวรรณา ภูเขา น้ำตก และถ้ำ 

๘. แผนปฏิบัติการการจัดทำกรอบและแนวทางการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม : พื้นที่ต้นแบบการอยรุักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
ประเภทแหล่งน้ำ บึงโขงโหลง อ.บึงโขงโหลง จ.บึงกาฬ 

๙. การศึกษาจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ย่านชุมชนเก่าแห่งชาต ิ

๑๐. การติดตามการดำเนินงานตามมาตรการคุม้ครองสิ่งแวดล้อม 
บริเวณพื้นท่ีเมืองโบราณศรมีโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบรุี 

 ✓  

  

๘ 



 

๙ 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน/ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
สร้างจิตสำนกึ
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ 
ในการป้องกัน

การทุจริต 

    ๑๑. โครงการของหน่วยอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น ๗๖ จังหวัด 

๑๒. โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าอย่างยั่งยืน 
๑๓. โครงการอนุรักษ์แลพัฒนาเมืองเกา่ : เสริมสรา้งความรู ้

ความเข้าใจ และกระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์และพัฒนา
เมืองเก่า 

๑๔. โครงการจดัการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขยีวชุมชนเมือง
เพื่อการพัฒนาท่ีนั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน 

๑๕. โครงการผลักดันการจดัทำผังชุมชนเพื่อรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว 
ในเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืน 

๑๖. ประชุมชี้แจงประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรกาคุม้ครอง
สิ่งแวดล้อม ในบรเิวณพื้นที่ อ.บา้นแหลม อ.เมืองเพชรบรุี  
อ.ทา่ยาง จ.เพชรบุรี และ อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบครีีขันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๗  ประชุมชี้แจงกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ตำบลบางกะเจ้า 
ตำบลบางกอบัว ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางยอ ตำบลบาง
กระสอบ และตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ✓  

  

๙ 



 

๑๐ 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน/ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
สร้างจิตสำนกึ
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ 
ในการป้องกัน

การทุจริต 

    ๑๘. โครงการจดัการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศเพื่อรองรับ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

๑๙. การจัดทำแผนปฏิบตัิการฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน ์
จากทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีช้ันคุณภาพ 
ลุ่มน้ำ (ลุม่น้ำตะวันออกเฉยีงเหนอื) 

๒๐. การประเมินสถานภาพพ้ืนท่ีลุ่มน้ำ (ลุม่น้ำภาคตะวันตกและ
ภาคกลาง) 

๒๑. กิจกรรมนำร่องตามผลการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำร่วมกับ
ภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง (ลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคกลาง) 

๒๒. โครงการพัฒนาระบบตดิตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ ๒ 

๒๓. การขับเคลื่อนแผนแม่บทบรูณาการจดัการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ และ 
การติดตามประเมินผล 

๒๔. โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตาม 
พ.ร.บ.ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... 

 ✓  

  



 

๑๑ 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน/ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
สร้างจิตสำนกึ
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ 
ในการป้องกัน

การทุจริต 

    ๒๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กิจกรรมที่ ๑ จดัทำแนวทางการจัดทำรายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาปิโตรเลียม 
 กิจกรรมที่ ๒ จดัทำแนวทางการพิจารณารายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการนำ้เสยี 
สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการ 

 กิจกรรมที่ ๓ จดัอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 กิจกรรมที่ ๔ การชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ส่งเสริม
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๑ และกฎหมายลำดบัรองที่เกีย่วข้องกับการพิจารณา
รายงาน EIA และจดัทำแนวทางการปฏิบัติงานของเจา้หนา้ที ่
ในการพิจารณา EIA 

 ✓  

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้มีการติดตาม ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ

เป็นธรรมแก่ประชาชนสูงสุด 
- มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานเพ่ือประโยชน์ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเพ่ิมมากข้ึน  



 

๑๒ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕  สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน/ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
สร้างจิตสำนกึ
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ 
ในการป้องกัน

การทุจริต 

ส่งเสรมิการดำเนินงาน
ที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

ระดับความสำเร็จ 
ในการประเมิน
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
(ระดับ ITA ของ
หน่วยงาน) 

การประเมินคณุธรรม 
และความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ ๘๐ ๘๗.๙๔   ✓ 

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระดับ ITA ของหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ ร้อยละ 

๘๗.๙๔ ซึ่งถือว่ามีระดับความโปร่งใสการดำเนินงานในระดับสูงมาก  

  



 

๑๓ 

   สรุปผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการตามแผนได้ร้อยละ ๙๘ 

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
การดำเนินกิจกรรมในด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต ได้รับความสนใจและเข้าร่วมจากบุคลากรยังไม่ทั่วถึง ซึ่งยังจำกัดเฉพาะกลุ่มที่สนใจหรือ

กลุ่มท่ีได้รับมอบหมายงานด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต  

แนวทางแก้ไขปัญหา 
- ผู้บังคับบัญชาควรกำชับและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าร่วมกินกรรมที่ช่วยส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ 

บุคลากรทุกคนได้รับการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
- ทบทวนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สผ. และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท

ที่เปลี่ยนแปลงไป 
- พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 


