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ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน

ภาครัฐ ตลอดจนเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธ รรมาภิบาลอันจะท าให้

ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ให้ความส าคัญ 

ในการก ากับดูแลองค์การที่ดี และเน้นความส าคัญในเรื่องการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  

จึงได้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยในคู่มือการก ากับ

ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ ประกอบด้วย นโยบายหลักและแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี

ด้านต่างๆ และได้จัดท า รวบรวมนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอื่นๆ อาทิ นโยบายสิ่งแวดล้อม แนวปฏิบัติที่ดี

เกี่ยวกับการรับเหตุข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากร สผ. มาไว้ด้วยกันเพื่อให้

บุคลากร สผ. ในทุกระดับศึกษา ท าความเข้าใจ และยึดถือเป็นหลักการในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและ

จริงใจ อันจะส่งผลให้ สผ. เป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการองค์การที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ

เติบโตเป็นองค์การที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป   

 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานภาครัฐ  

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติภารกิจหลักในการจัดท านโยบายและแผนแบบบูรณา

การ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งประสาน

เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ  

ในฐานะผู้บริหารเห็นสมควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ. เพื่อให้

การปฏิบัติราชการขององค์การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็น

หน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความไว้วางใจและศรัทธาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ. ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ 

แนวทางปฏิบัติ รวมทั้ง มาตรฐานการท างาน ความประพฤติที่ดีบนพื้นฐานธรรมาภิบาลของข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ พนักงานของรัฐ ตามความคาดหวังของสังคมและผู้ที ่เ กี่ยวข้อง โดยบุคลากรทุกระดับของ สผ.  

จะสามารถน านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ ไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน แล ะ 

จะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

สผ. จะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที ่ดีของหน่วยงาน 

เป็นประจ า  ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ และเพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะระหว่างหน่วยงาน 

และบุคลากรของ สผ. จึงขอให้ทุกคนได้รับทราบและยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป 

 
 
 (ลงชื่อ) 

(นางรวีวรรณ  ภูริเดช) 

เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

  

ประกาศเจตนารมณ์ 

ค 
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ต้นฉบับ 

 

 

ใบลงนามและยึดถือปฏิบัติ 

ส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

  ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. 

  ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมุ่งมั่น 

ที่จะน าแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ ซึ่งระบุไว้ไปยึดถือปฏิบัติ 

หรือน าไปก าหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีธรรมาภิบาลต่อไป 

 

ลงชื่อ     

 (  ) 

ต าแหน่ง    

หน่วยงาน    

วันที่  / /  

 

 

 

 

 

 

 

หากผู้ใดมีข้อสงสัยเก่ียวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการค าแนะน าเก่ียวกับนโยบายการก ากับดูแล

องค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่  

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๒-๓๓ 

 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๔๕ 

 

 



คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒       ๑ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บททั่วไป 

 

 
 

 หมวดที่  

 ๑ 
 

 

๑.๑  ข้อมูลองค์การ : วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมหลัก/โครงสร้าง 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อน าไปสู่กา รปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน

ติดตามตรวจสอบ มาตรการ เงื่อนไข  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในการน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี  

ของประชาชน โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี ๒๕๗๙”  

 

 

พันธกิจ (Mission) 

๑) จัดท านโยบาย แผนและมาตรการแบบบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การรักษา

สภาพแวดล้อม 

๒) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการน านโยบายแผน

และมาตรการสู่การปฏิบัติ 

๓) ติดตามประเมิน เสนอแนะและรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔) สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนและสื่อสารเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๕) สร้างกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานของประเทศที่สอดคล้องกับอนุสัญญา

ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามภารกิจของส านักงาน 

 

 

วัฒนธรรม (Culture) 

มองผลประโยชน์ชาติ มุ่งสร้างเครือข่าย แม่นในหลักการ มั่นในคุณธรรม 

 

  



๒ คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. 

 

ค่านิยมหลัก (Core value) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

ได้ร่วมกันวิเคราะห์และก าหนดค่านิยมหลัก เพื่อช่วยให้บุคลากรในองค์การมีแนวความคิด ความเชื่อ และ

ปรับพฤติกรรมการท างานให้เป็นทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานภายใต้แ ผนกลยุทธ์ ให้

ประสบความส าเร็จ โดยใช้ค าว่า NATURE ซึ่งย่อมาจาก 

 

  



คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒       ๓ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

โครงสร้างองค์การ 

สผ. แบ่งส่วนราชการตามภารกิจเพื ่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ดังนี้ (ผังโครงสร้างองค์การแสดงในภาพที่ ๑) 

(๑) ส านักงานเลขานุการกรม 

(๒) กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๓) กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 

(๔) กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

(๕) กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 

(๖) กองบริหารจัดการที่ดิน 

(๗) กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๘) กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๙) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

(๑๐) กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๑๑) กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ 

(๑๒) กลุ่มตรวจสอบภายใน 

(๑๓) กลุ่มนิติการ 

(๑๔) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

(๑๕) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม* 

  



๔ คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. 

 

 

ภาพที่ ๑ ผังโครงสร้างองค์การ 

หมายเหตุ : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 * หน่วยงานจัดต้ังเป็นการภายใน   



คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒       ๕ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

๑.๒  โครงสร้างระบบการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

โครงสร้างการจัดการองค์การเพื ่อก ากับดูแลให้การด าเนินการขององค์การ เป็นไปตาม  

หลักธรรมาภิบาล และการก ากับดูแลองค์การที่ดี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานด้านธรรมาภิบาล 

คุณธรรมและจริยธรรม ให้เป็นองค์การที่มีการบริหารราชการที่ โปร่งใส เป็นธรรม ได้รับความเชื่อมั่นจาก

ประชาชน 

โดยมีกลไกในการปฏิบัติงาน ก ากับดูแล ตรวจสอบ และให้ความเห็น ข้อแนะน า ทั้งจากภายใน

และภายนอกองค์การ หน่วยงานภายนอกที ่ม ีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การ เช่น 

คณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลภาคราชการ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น  นอกจากนี้  

การด าเนินงานของ สผ. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการต่างๆ ได้รับการก ากับดูแลจากคณะกรรมการ  

ที่แต่งตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คือ คณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ คือ คณะกรรมการจัดที่ดิน

แห่งชาติ รวมทั้งคณะกรรมการที่แต่งตั้งภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ คณะกรรมการอนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 

คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า คณะกรรมการนโยบายที่ดิ นแห่งชาติ  และ สผ. 

ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน เพื่อก ากับ ขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์การให้มี 

การบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล ดังภาพประกอบ 

 

ภาพที่ ๒ โครงสร้างระบบการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ.   



๖ คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. 

 

๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจ ากรม (อ.ก.พ. กรม) 

อ.ก.พ. กรม จัดต้ังขึ้นตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประกอบด้วย เลขาธิการ สผ. เป็นประธาน  รองเลขาธิการ สผ. ที่เลขาธิการ สผ. มอบหมายหนึ่งคน เป็นรองประธาน  

และอนุกรรมการ ซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหาร

และจัดการ และด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และมิได้เป็นข้าราชการ  

ในกรมนั้น จ านวนไม่เกินสามคน  ข้าราชการพลเรือน ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอ านวยการ

ในกรมนั้น ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว จ านวนไม่เกินหกคน ให้ อ.ก.พ. นี้  

ต้ังเลขานุการหนึ่งคน มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาก าหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรม  

ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. ก าหนดตามมาตรา ๘ (๓)  และนโยบายและระบบ

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวงก าหนดตามมาตรา ๑๖ (๑) 

(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างส่วนราชการต่างๆ ภายในกรม 

(๓) พิจารณาเก่ียวกับการด าเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามที่บัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และช่วย ก.พ. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ตามที่ ก.พ. มอบหมาย 

 

๒) คณะกรรมการจริยธรรมประจ า สผ. 

ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ ก.พ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ

เสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้มีความซื่อสัตย์เป็นประจักษ์ โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ. กรรมการ  

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอ านวยการเลือกกันเองให้เหลือสองคน กรรมการสองคนซึ่งเป็น

ข้าราชการ ในส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการนั้น 

ตามวิธีการด าเนินการที่แต่ละส่วนราชการเห็นสมควร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ

และรองหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเสนอ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ มี อ านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริม และให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ 

(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีที่มีข้อสงสัย

หรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

โดยเร็ว 

(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ในส่วนราชการ 

เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลัน ถ้า ก.พ. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในหกสิบวันนับแต่

วันที่ ก.พ. รับเร่ือง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

 



คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒       ๗ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

(๔) ส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบ

ในวงกว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มีค าวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๕) คุ ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของ 

ส่วนราชการ 

(๖) คุ ้มครองข ้าราชการซึ ่งปฏ ิบ ัต ิตามประมวลจร ิยธรรมนี ้อย ่า งตรงไปตรงมา ม ิให้

ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วนราชการต่อ ก.พ. 

และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการเพื่อ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนต าแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน 

(๘) เสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรต่อ ก.พ. 

(๙) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย 

 

๓) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. 

ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย เลขาธิการ สผ. เป็นประธานกรรมการฯ  

รองเลขาธิการ สผ. (ผู ้ที ่ได้รับมอบหมาย) เป็นรองประธานกรรมการ  รองเลขาธิการ สผ. สองคน  

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ผู้อ านวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อ านวยการกลุ่มนิติการ ผู้อ านวยการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้อ านวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ส านักงานเลขานุการกรม เป็นกรรมการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่กลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร  

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการและแนวทาง 

การด าเนินงานของ สผ. 

(๒) ก าหนดวิธีการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๓) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงวิชาการในการปรับปรุง บทบาท ภารกิจ 

โครงสร้างและระบบบริหารของ สผ. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการและบู รณาการกับ

หน่วยงานอื่น 

(๔) ติดตาม ก ากับ ดูแลและให้ค าปรึกษาในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๕) ให้ค าแนะน าปรึกษาในการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลง รวมถึง

การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

(๖) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของ สผ. ในเรื่องการพัฒนาระบบราชการ

ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงาน ก.พ .ร. 

(๗) ด าเนินการอื่นใดตามที่ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย 

 



๘ คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. 

 

๔) คณะกรรมการบริหารและกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารใน สผ. 

ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย เลขาธิการ สผ. เป็นประธานคณะกรรมการฯ  

รองเลขาธิการ สผ. ทุกท่าน เป็นรองประธานกรรมการ  ผู้อ านวยการกอง เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกลุ่มนิติการ 

เป็นกรรมการ  ส านักงานเลขานุการกรม เป็นกรรมการและเลขานุการ  และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

(๒) พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่จะลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและข้อมูลข่าวสารที่จะต้องจัดพิมพ์

เป็นเอกสารเผยแพร่ 

(๓) ให้ค าวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สผ. ที่เปิดเผยได้ และที่ไม่ต้อง

เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ 

(๔) ให้ค าวินิจฉัย ในกรณีที่มีปัญหา และอุปสรรคเก่ียวกับการด าเนินการตามระเบียบนี้ 

 

๕) คณะท างานอื่นๆ 

๕.๑) คณะท างานการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

ได้รับการแต่งต้ังจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย รองเลขาธิการ สผ. ที่เลขาธิการ สผ. มอบหมาย 

เป็นประธานคณะท างานฯ  ผู้แทนจากกองและกลุ่มอิสระ เป็นคณะท างาน  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

เป็นคณะท างานและเลขานุการ  และผู้แทนกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ   

มีบทบาทและหน้าที่หลัก ดังนี้ 

(๑) จัดท านโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดีและผลักดันการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดขึ้น 

ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

(๒) ก าหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

(๓) ก าหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับ

ดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดอย่างเป็นระบบ และรายงานผลการด าเนินงานต่อเลขาธิการ สผ. 

(๔) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 
 

๕.๒) คณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ได้รับการแต่งต้ังจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย เลขาธิการ สผ.  รองเลขาธิการ สผ. (ด้านนโยบาย

และแผน และด้านวิชาการ) เป็นที่ปรึกษา  รองเลขาธิการ สผ. (ด้านบริหาร) เป็นประธานคณะท างานฯ  ผู้แทน

จากกองและกลุ่มอิสระ เป็นคณะท างาน  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

และผู้อ านวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ เป็นเลขานุการร่วม มีบทบาทและหน้าที่หลัก ดังนี้ 

(๑) พัฒนาและจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ สผ. 

(๒) รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 



คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒       ๙ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

(๓) ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก เลขาธิการ สผ. 
 

๕.๓) คณะท างานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 

ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย รองเลขาธิการ สผ. (ที ่ก ากับกลุ่มงาน

คุ้มครองจริยธรรม) เป็นประธานคณะท างานฯ  ผู้อ านวยการกองและกลุ่มอิสระ เป็นคณะท างาน  หัวหน้ากลุ่มงาน

บริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ  มีบทบาทและหน้าที่หลัก ดังนี้ 

(๑) จัดท าแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ๕ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตามแนวทาง

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔) แล้วส าเนาส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๒) ก ากับ ติดตาม เร่งรัด ให้กองและกลุ่มอิสระด าเนินการตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ ของ สผ. 

(๓) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 

 

๑.๓  หลักการและแนวคิด 

การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ. นับเป็นการสนองตอบต่อภารกิจภาครัฐ 

ในภาพรวม ดังนี้ 

๑) การก าหนดให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการน า

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการ

แผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 

“การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  

ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยกเลิก

หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย

ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 

การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ 

ต้องค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตาม  

 



 ๑๐ คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ

ให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการ 

ให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 

๒) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการ

ต่างๆ น าไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง 

และมีมาตรฐานการท างานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ 

การน าองค์การนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการน าองค์การ โดยในหัวข้อ ๑.๒ การก ากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ส่วนราชการมีการด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม รวมทั้ง

ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรม และ

ธรรมาภิบาลประพฤติตนต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรของ

องค์การอย่างมีความรับผิดชอบ บุคลากรในองค์การต้องมีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม และธรรมาภิบาลต่อ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารควรมีการก าหนดกรอบ 

ในการตรวจสอบการปฏิบ ัต ิตนของบุคลากรในองค ์การว ่า 

เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เช่น มีการดูแลต่อผู้รับบริการ

อย่างซื่อสัตย์สุจริต ให้เกียรติ เป็นธรรม ร่วมกับการรักษาปกป้อง

ไม่ให้องค์การด าเนินการในทางที่มีความเสี่ยงต่อศักดิ์ศรีหรือ 

สิ่งไม่ดีใดๆ 

ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

มีองค์ประกอบ ๓ เร่ืองที่น ามาพิจารณาในกระบวนการคิด ได้แก่ 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์การ และหลักธรรมาภิบาล 

(องค์ประกอบในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที ่ดี

แสดงในภาพที่ ๓) 

 

๑.๔ วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สผ. มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์ กับทุกฝ่าย 

การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

๑) เพื ่อเป็นการประกาศให้ผู ้ที ่เ กี ่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รับทราบถึงนโยบายและ

แนวทางปฏิบัติขององค์การที่ยึดถือความโปร่งใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานธรรมาภิบาลที่ชัดเจน

และเป็นสากล 

๒) เพื่อให้บุคลากรภายในได้รับทราบและมีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน ถึงเจตนารมณ์

ขององค์การส าหรับยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  รวมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางการติดตาม

ประเมินผลด้านธรรมาภิบาลขององค์การ 

๓) เพื ่อสร้างการยอมรับความเชื ่อมั ่น ศรัทธาให้เกิดขึ ้นแก่ สังคม ชุมชน ผู ้ร ับบริการ 

ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่อเป็นการยืนยันว่าการบริหารงานของ 

สผ. ต้ังอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  

 
วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

   
ค่านิยมหลัก 

ขององค์การ 

หลัก 

ธรรมาภิบาล 

นโยบายการก ากับ 

ดูแลองค์การ 

ที่ดี 

ภาพที่ ๓ องค์ประกอบในการจัดท านโยบาย 

  การก ากับดูแลองค์การที่ดี 
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ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 

 
 

 หมวดที่  

๒ 
 

 

๒.๑ นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ๔ ด้าน  

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ สผ. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาล ท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผน่ดิน  

สผ. ได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีขึ้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ประกอบด้วย ๙ หลัก เป็นพื้นฐานในการก าหนดนโยบายฯ ได้แก่  

๑) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

๒) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)     

๓) หลักการตอบสนอง  (Responsiveness)  

๔) หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)   

๕) หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)   

๖) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักความเสมอภาค (Equity)   

๗) หลักการมีส่วนร่วม/ มุ่งเน้นฉันทามติ (Participation / Consensus Oriented)   

๘) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  

๙) หลักคุณธรรม/จริยธรรม  (Morality/Ethics) 

โดยมีองค์ประกอบส าคัญๆ ในนโยบายหลัก ๔ ด้าน คือ 

๑) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม  ๓) ด้านองค์การ  

๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่๔  องค์ประกอบส าคญัในนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

คา่นยิม

หลัก 

ธรรมาภบิาล 

วสิยัทศัน ์

พนัธกจิ 

แนวทาง

ปฎบิตั ิ

นโยบายหลัก ๔ ดา้น 

นโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารทีด่ี 
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นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติในการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

สผ. ได้ก าหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมาตรการในการก ากับดูแลองค์การที่ดี

ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่  

๑. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๒. ด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓. ด้านองค์การ 

๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 

 

  



คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒       ๑๓ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

๒.๒ นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอื่นๆ 

สผ. ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สผ. มีการก ากับ

ดูแลที่ชัดเจน ครอบคลุม ผู้ปฏิบัติงานสามารถยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติที ่ชัดเจนยิ่งขึ ้น รวมทั้ง

สามารถใช้เป็นแนวทางการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ 

ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการของ สผ. โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้ 

๑) นโยบายสิ่งแวดล้อม 

๒) แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการรับเหตุ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ 

๓) แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากร สผ. 

(๑) แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

(๒) แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(๓) แนวปฏิบัติที่ดีตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สผ. 

(๔) แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร สผ.  

(๕) แนวปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ สผ. 

 

๑) นโยบายสิ่งแวดล้อม 

ด้วย สผ. เป็นหน่วยงานในการก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างให้สังคมในการดูแล

และรักษาสิ่งแวดล้อม สผ. ได้ก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมของ สผ. ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

(๒) ป้องกันและลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

(๓) ลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(๔) รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้น

กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

(๕) ทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานและสภาพแวดล้อมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

 

๒) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเหตุ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ 

สผ. ได้มีการก าหนดช่องทางและแนวทางการปฏิบัติการรับร้องเรียน โดยก าหนดให้มีการแก้ไขปัญหา

ข้อร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของประชาชน และแจ้งผลการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบครั้งแรกภายใน ๑๕ วัน

นับแต่วันที่ได้รับเร่ือง  

• ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนหรือเร่ืองร้องทุกข์ 

(๑) ระบบ e-Petition ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 

(๒) ระบบรับเร่ืองร้องทุกข์ของประชาชนทาง website ของส านักงาน 

(๓) จดหมาย 
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(๔) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

(๕) โทรศัพท์/โทรสาร 

(๖) มาร้องเรียนด้วยตนเอง 

• แนวปฏิบัติการรับข้อร้องเรียน 

(๑) กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อมรับเร่ืองร้องเรียนหรือเร่ืองร้องทุกข์จากช่องทางต่างๆ  

(๒) แจ้งเร่ืองให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

(๓) หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและแจ้งผู้ร้องเรียนภายใน ๑๕ วัน 

(๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กองติดตามประเมินผล

สิ่งแวดล้อม รวบรวม 

(๕) กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม เสนอเลขาธิการ สผ. รายงานผลการแก้ไขปัญหาให้ 

สร.ทส. ทราบเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 

(๖) กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม สรุปและวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนเสนอคณะท า งาน

จัดการเร่ืองร้องเรียน สผ. พิจารณา 

 

๓) แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากร สผ. 

บุคลากร สผ. หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน สผ. ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  

พนักงานราชการ  พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างรายบุคคลของ สผ. แนวปฏิบัติที่ดี

ของบุคลากร สผ. ประกอบด้วย 

(๑) แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

(๒) แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(๓) แนวปฏิบัติที่ดีตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สผ. 

(๔) แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร สผ. 

(๕) แนวปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ สผ.  

 

(๑) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด* 

โดยด าเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ . ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้  

(๑.๑) ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป 

เคร่ืองประดับโบราณ ฯลฯ  แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเร่ืองเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร

ไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด  

 



คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒       ๑๕ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๑.๒) ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท 

ไม่ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้  

(๑.๓) ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน

หน่วยงานและลงทะเบียนไว้  

(๑.๔) ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาด ระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท 

และเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่  

(๑.๕) ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบ

เป็นทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณา อนุญาต

ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะ

ด ารงต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพื่อน

ร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ  

(๑.๖) ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที ่ได้รับจากผู้ให้ 

คนเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท 

ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ  

(๑.๗) ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคน

ต่างกลุ่ม เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน 

(๑.๘) ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ่ได้ร ับเพื ่อเป็นการขอบคุณจากผู ้รับบริการ 

(ประชาชน องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอ บ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล

บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ 

และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับของขวัญและหรือ

ผลประโยชน์ใดๆ จากประชาชน  

(๑.๙) เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอร่ี 

ต้องปฏิเสธไม่รับ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ  

หมายเหตุ * คู่มือบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จัดท าโดย กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

 

(๒) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์* 

ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซึ่งก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ

ข้าราชการในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ในหมวด ๒ ข้อ ๓(๓)  

ข้อ ๕(๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๖(๑) (๒) และ (๓) ข้อ ๗(๔) และ (๕) ข้อ ๘(๕) ข้อ ๙(๑) และเพื่อเป็น 

การป้องกันการใช้ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่  

การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติ 

สืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด จึงก าหนดแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้ 
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(๒.๑) ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  

(๒.๒) ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม  

(๒.๓) ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมี และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

(๒.๔) ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจ ากัด

ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่  

(๒.๕) หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ หรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๒.๖) หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน  

(๒.๗) หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่ หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน  

(๒.๘) ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่  

(๒.๙) ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะที่ไปหาต าแหน่งใหม่ 

หมายเหตุ * คู่มือบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จัดท าโดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

 

(๓) แนวปฏิบัติที่ดีตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สผ. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  สผ. จึงได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของ สผ. ขึ้นใหม่ เพื่อให้ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างรายบุคคลของ สผ. 

ยึดถือและปฏิบัติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทรงไว้ซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นคนที่ดีของ สผ. ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ 

พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ตระหนักและส านึก

ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง หน่วยงาน และต่อสังคม  

ข้อ ๒ การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

พึงยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบนโยบายด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

กฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามด้วยความภาคภูมิใจ 

ข้อ ๓ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เปิดเผยอย่างมีเหตุผลด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อมรับการตรวจสอบ  

ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และปราศจากอคติ  

ข้อ ๕ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั ่น กระตือรือร้น อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานบรรลุผล

ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ข้อ ๖ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ 

พึงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ความยุติธรรม เคารพกฎหมาย กติกาของสังคม เคารพ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และคุณค่าของประชาชนทุกคน กระท าเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ 
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ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๗ การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

พึงด ารงชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธา และเป็นต้นแบบที่ดี

แก่บุคคลทั่วไป 

 

(๔) แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร สผ. 

ผู้บริหารของ สผ. หมายถึง ผู้ที่ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการ สผ. รองเลขาธิการ สผ. ผู้เชี่ยวชาญ  

ผู้อ านวยการกอง  

(๔.๑) ก ากับดูแลการด าเนินงานของ สผ. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และหน้าที่

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  

(๔.๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และไม่ใช้อ านาจหน้าที่

แสวงหาผลประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ยึดถือประโยชน์ของ สผ. ประเทศและ

ประชาชนเป็นส าคัญ 

(๔.๓) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความสามัคคีภายในองค์การ และแสดงพฤติกรรม

ตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี ส่งผลให้เกิดความไว้ใจ ศรัทธา เชื่อมั่ นต่อตนเอง และ สผ.  

(๔.๔) พัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของตนเองเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่  

(๔.๕) ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด ให้มีโอกาส

ก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีและปลอดภัย รวมทั้ง

ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

(๔.๖) ยึดถือแนวทางในคู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของ สผ. เป็นหลักปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด  
 

(๕) แนวปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ สผ. 

เจ้าหน้าที่ สผ. หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน สผ. ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  

พนักงานราชการ พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างรายบุคคลของ สผ.  

(๕.๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และไม่ใช้อ านาจหน้าที่

แสวงหาผลประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ยึดถือประโยชน์ของ สผ. ประเทศและ

ประชาชนเป็นส าคัญ 

(๕.๒) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง บนหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 

เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม รวมทั้งใชแ้ละรักษาทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ้มค่า ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์

ส่วนตนหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม 

(๕.๓) พัฒนาตัวเอง พัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นคนดี

และคนเก่ง รวมทั้งเรียนรู้ ถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้ในองค์การ 

(๕.๔) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ เมตตา เอื้อเฟื้อ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

ช่วยเหลือและเก้ือกูลกันในทางที่ดี 

(๕.๕) ยึดถือแนวทางในคู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของ สผ. เป็นหลักปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด  
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แนวทางการส่งเสริม ผลักดัน และติดตาม 

การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 

 

 
 

หมวดที่  

๓ 
 

 

แนวทางการส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. จึงก าหนดหลักปฏิบัติ  

ที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑) สผ. จะสื่อสารให้บุคลากรทุกคน ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับ

ดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

๒) สผ. จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและ

องค์การจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

โดยจะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างาน

ประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของ สผ. คนใด กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบาย

ฉบับนี้ 

๓) สผ. คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที ่ขัดหรือสงสัยว่า 

จะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี ้ ต่อผู ้บ ังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที ่ไม่อาจรายงานต่อ

ผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้น

ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ  ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชา

ตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

๔) นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี

โดยคณะท างานที่ได้รับการแต่งต้ังจากทุกส่วนของ สผ.  ทั้งนี้ สผ. มีนโยบายที่จะก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ

ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีที ่องค์การจะพึงปฏิบัติต่อนโยบายด้านต่างๆ ส าหรับการด าเนินการ

ภายในนั้น สผ. จะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนงานที่มีการปฏิบัติที่ผิดพลาดเสมอ หรือเป็นกระบวนงาน

ที่มีความล่อแหลมต่อการกระท าผิดธรรมาภิบาล  

๕) สผ. จะก าหนดแนวทางการวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี

ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

๖) การติดตามประเมินผลเป็นกระบวนการที่ส าคัญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การด าเนินงาน

ตามมาตรการ/โครงการ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด  มีประสิทธิภาพหรือไม่  

ผลจากการติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทาง 

ในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  



คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒       ๑๙ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

โดยมีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

• ติดตามจากรายงานหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากผู้รับผิดชอบโครงการ/มาตรการ  

ตามแบบติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ซึ่งให้จัดส่ง กพร.สผ. ภายใน

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

• ประเมินผลเมื ่อโครงการ/มาตรการ ด าเนินการเสร็จสิ ้นแล้ว จากรายงานการติดตาม

มาตรการ/โครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประมวลผลประเมินความส าเร็จ ของนโยบายการก ากับดูแล

องค์การที่ดีรวมทั้งรวบรวมปัญหา อุปสรรค เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบาย มาตรการ/โครงการ

ในการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ. 

• จัดท ารายงานเสนอคณะท างานการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ผู ้บริหารและหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องโดย กพร.สผ.  

หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติหรือต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบาย

การก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร . ๐ ๒๒๖๕ 

๖๖๓๒-๓๓  และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร . ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๔๕ 

 

  



 ๒๐ คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย 

การก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 
 

หมวดที่  

 ๔ 
 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาด าเนินมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับ

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงาน ดังนี้ 

๑.  ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบ) 
ตัวชี้วัด 

๑.๑ การจัดท านโยบาย แผน มาตรการในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านกระบวนการมีส่วน

ร่วมและการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 

(๑) โครงการศึกษาจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์

และฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ (กธศ.) 

(๒)  โครงการการทบทวนและจัดท าแผนแม่บทรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓ 

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ (กปอ.) 

(๓) โครงการศึกษาความเหมาะสมในการขอรับเงินสนับสนุน

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบระหว่าง

ประเทศของไทย (ร่าง) มาตรการขอรับเงินสนับสนุน 

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ่ในรูปแบบที่นอกเหนือ 

จากเงินภายใต้กรอบระหว่างประเทศของไทย (กปอ.) 
 

ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท านโยบาย 

แผน และมาตรการที ่ผ ่านกระบวนการ 

มีส่วนร่วม/การบูรณาการจากทุกภาคส่วน

อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย 

 



คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒       ๒๑ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบ) 
ตัวชี้วัด 

(๔) โครงการจัดท าแผน/กลยุทธ์การเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของไทย (กปอ.) 

(๕) โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) 

(๖) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพ

ลุ่มน้ า (กยผ.) 

(๗) โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริม 

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ ๒

 (กยผ.) 

(๘) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศเพื่อรองรับ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (กชพ.) 

๑.๒ การจัดท า/สร้างเครื่องมือ กลไก ในการผลักดันและขับเคลื่อน

นโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ 

(๑) โครงการปรับปรุงคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ 

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

แห่งชาติ (กลช.) 

(๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที ่ชุ ่มน้ าของ

ประเทศไทย (กลช.) 

(๓) โครงการติดตามการด าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง

สิ ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ อ าเภอศรีมโหสถ 

จังหวัดปราจีนบุรี (กธศ.) 

(๔) โครงการของหน่วยอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรม ตามแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.) 

(๕) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : เสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ และกระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์และพัฒนา

เมืองเก่า (กธศ.) 

(๖) โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าอย่างยั่งยืน

 (กธศ.) 

(๗) โครงการติดตามประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ

อันควรอนุรักษ์ประเภทถ้ า ภูเขา น้ าตก และธรณีสัณฐาน 

และภูมิลักษณะวรรณา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

  (กธศ.) 
 

จ านวนเครื่องมือ กลไก เพื่อการผลักดันและ

ขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อม

ไปสู่การปฏิบัติ 



 ๒๒ คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบ) 
ตัวชี้วัด 

(๘) โครงการจัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ (กตป.) 

(๙) โครงการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ระยะครึ่งแผน) (กตป.) 

(๑๐) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพี่เลี้ยงในการเขียน

ข้อเสนอโครงการ (กบก.) 

(๑๑) โครงการภายใต้แผนการบริหารพัฒนากองท ุน

สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กบก.) 

(๑๒) โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 

Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์

ที่ดิน (กบด.) 

(๑๓) โครงการส่ง เสริมศักยภาพการขับเคลื ่อนแผนการ

บริหารจัดการที ่ด ินและทรัพยากรดินของประเทศ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (กบด.) 

(๑๔) โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก 

๕ ภาคส่วน ปี พ.ศ. ๒๕๔๓–๒๕๕๘ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศบัญชีก ๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 

( Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory 

System: TGEIS)  (กปอ.) 

(๑๕) โครงการบริหารจัดการพื้นที ่คุ ้มครองสิ ่งแวดล้อม 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กชพ.) 

(๑๖) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชน

เ ม ือ ง เ พื ่อ ก ารพ ัฒนาที ่ยั ่ง ย ืน ในภ ูม ิภาคอา เ ซ ียน

 (กชพ.) 

(๑๗) โครงการผลักดันการจัดท าผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่ 

สีเขียวในเมืองอุสาหกรรมยั่งยืน (กชพ.) 

(๑๘) กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ภายใต้

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศเพ่ือรองรับการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (กชพ.) 

  



คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒       ๒๓ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

๒.  ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบ) 
ตัวชี้วัด 

๒.๑ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือบริการผู้รับบริการ 

(๑) การจัดท าแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาปิโตรเลียม (กวผ.) 

(๒) การจัดท าแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผล

กระทบสิ ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน้ า เสีย ส าหรับ

คณะกรรมการผู้ช านาญการ (กวผ.). 

(๓) การจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ

พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม

 (กวผ.) 

(๔) การปรับปรุงคู ่มือส าหรับประชาชน : การพิจารณา

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) 

(๕) การตรวจสอบและให้บริการข้อมูลแผนที่ ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า

 (กยผ.) 

จ า น วน เ รื ่อ งที ่ม ีก ารพ ัฒนาปร ับปร ุง เ พื ่อ 

การให้บริการที ่มีมาตรฐานโปร่งใส และ 

เป็นธรรม 

 

๒.๒ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

(๑) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนงาน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ระยะ ๓ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  (สลก.) 

- ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการ

ข้อมูลข่าวสาร 

๒.๓ การพัฒนาระบบและการจัดการข้อร้องเรียน 

(๑) โครงการจัดการเรื่องร้องเรียน (กตป.) 

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่สามารถด าเนินการ

ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่เกิน ๑๕ วัน) 

  



 ๒๔ คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. 

 

๓.  ด้านองค์การ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบ) 
ตัวชี้วัด 

๓.๑ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) โครงการจ ัดท าและด า เน ินการตามแผนปฏิบัต ิการ 

PMQA ประจ าปี ๒๕๖๒  (กพร./กอง) 

ร ้อยละความส า เร ็จ ของการด า เน ิน งาน 

ตามแผนปฏิบัติการ PMQA ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๓.๒ การด าเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 

(๑) โครงการการด าเนินการตามแผนป้องกันปราบปราม 

การทุจริต   (กพร./กอง) 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 

๓.๓ การพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ ่งแวดล้อมภายในและ

ภายนอกส านักงาน 

(๑) โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) สผ. (กอง) 

ระด ับความส า เ ร ็จการด า เน ิน โครงการ

ส านักงานสีเขียว (Green Office) 

๓.๔ การจัดท าแผนดิจิทัล ของ สผ. พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

(๑) โครงการการจัดท าแผนดิจิทัลของ สผ. ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 (กตป.) 

ร ะ ด ับ คว ามส า เ ร ็จ ข อ ง ก ารด า เ น ิน ง าน

ก ิจกรรมแผนปฏิบ ัต ิการด ิจ ิท ัลของ สผ . 

ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 

  



คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒       ๒๕ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

๔.  ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้รับผิดชอบ) 
ตัวชี้วัด 

๔.๑ การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารก าลังคนและ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ สผ. ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔) 

(๑) โครงการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร

ก าลังคนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ สผ. ๕ ปี 

ประจ าปี ๒๕๖๒ (สลก.) 

(๒) โครงการด าเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (กบก.) 

- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติการบริหารก าลังคนและการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี ๒๕๖๒ 

- ความพึงพอใจของบุคลากร 

๔.๒ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาเจ้าหน้าที่ของ 

สผ. 

(๑) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา

เจ้าหน้าที่ของ สผ. (กคจ.) 

(๒) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 (กพร./กอง) 

- จ านวนกิจกรรม/โครงการด้านส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา

เจ้าหน้าที่ สผ. 

 

- ระดับคุณธรรมความโปร่งใสของส านักงานฯ 

 

 

  



 ๒๖ คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. 

 

ภาคผนวก ก 

ค าสั่ง สผ. ที่ ๑๐๓๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. 

  



คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒       ๒๗ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
  



 ๒๘ คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. 

 

ภาคผนวก ข  

ขั้นตอนการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. 

 

๑. การทบทวนนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

๑.๑ จัดท ายกร่างนโยบาย 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลแนวทางการด าเนินงาน โดยยึดหลักการ แนวคิดและวัตถุประส งค์ 

ตามคู่มือการด าเนินนโยบายประกอบกับการพิจารณาแนวคิดตามหลักธรรมภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

และวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กรและแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งพิจารณา

ผลการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี และข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมาร่วมด้วย 

๑.๒ ประชุมคณะท างานการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. 

เพื่อรายงานผลการด าเนินการมาตรการ/โครงการประจ าปี  และพิจารณาทบทวน และ

ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี แนวทางการปฏิบัติ ก าหนดมาตรการ/โครงการ การสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์  และการติดตามประเมินผล 

๑.๓ จัดท ามาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี  

ยกร่างมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมประจ าปีในการด าเนินตามนโยบายการก ากับดูแล

องค์การที่ดีเสนอคณะท างานคณะท างานการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเป็น  

แนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร รองรับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจัดท า

รายละเอียดมาตรการ/โครงการที่รองรับนโยบาย  

๑.๔ เสนอ เลขาธิการ สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศเจตนารมณ์ เพื่อให้

หน่วยงานถือปฏิบัติ  

 

๒. สื่อสารนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

๒.๑ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ 

• จัดท าใบลงนามรับทราบนโยบาย 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สผ. ลงนามรับทราบในใบลงนามรับทราบนโยบาย และ 

ให้ทุกหน่วยงานสื่อสารให้บุคลากรภายในทราบและถือปฏิบัติด้วย 

• จัดท าคู่มือการด าเนินนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

จัดท าคู ่ม ือฯ เพื ่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เ ป็นแนวทางประกอบการด าเนินงาน 

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

• เผยแพร่ลงเว็บไซต์และระบบอินทราเน็ตของส านักงานฯ เผยแพร่ สื่อสารนโยบาย

การก ากับดูแลองค์การที่ดีให้กับบุคลากรของ สผ. และหน่วยงาน/ผู้รับบริการของ สผ. 

• จัดท าแผ่นพับหรือสื่อกราฟิก ประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ทั่วถึง 

ทั้งองค์กร 



คู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒       ๒๙ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

๒.๒ ประเมินผลการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย 

• ออกแบบและส ารวจข้อมูล โดยส ารวจการรับรู้และเข้าใจของบุคลากรที่มีต่อนโยบาย 

การก ากับดูแลองค์การที่ดี รวมทั้งประเมินผลการด าเนินนโยบาย 

• วิเคราะห์ ประเมินผลและจัดท าสรุปผลพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอคณะท างานฯ  

เพื่อพิจารณาและใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงนโยบายและการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายต่อไป 

 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการตามกิจกรรมในมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  

 

๔. การติดตามรายงานผลการด าเนินงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรการ/โครงการ รายงานความ ก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 

ตามมาตรการ/โครงการและตัวชี้วัด ให้ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ ทราบในรอบ ๑๒ เดือน (ภายในวันที่ 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) เพื่อจัดท าสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะเสนอคณะท างานฯ ต่อไป 

 

๕. รายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะ 

รายงานผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายเสนอคณะท างานฯ และ 

เลขาธิการ สผ. ตามล าดับ 



 

 

 ๓
๐
 

คู่มือการก ากับ
ดูแลองค์การท

ี่ดี สผ. ป
ระจ าป

ี พ
.ศ. ๒

๕
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๒
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ส านักงาน
น
โยบ

ายและแผน
ท
รัพ

ยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ภาคผนวก ค 

แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

 

 

แบบรายงานแผน/ผลการด าเนินงานภายใต้มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  

ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ของ        

 

นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัติที่ดี 
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้รับผิดชอบ) 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

   

  

 



 

 

  




