คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี
Organizational Governance

่
สำนักงำนนโยบำยและแผนทร ัพยำกรธรรมชำติและสิงแวดล
้อม
๒๕๕๙

คานา
ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และเกณฑ์
คุณ ภาพการบริหารจั ดการภาครัฐ (PMQA) ที่ มุ่ งเน้ นการพั ฒ นาคุณ ภาพและธรรมาภิบ าลของหน่ วยงานภาครัฐ
ตลอดจนเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทาให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ให้ความสาคัญในการกากับดูแล
องค์การที่ดี และเน้ นความสาคัญ ในเรื่องการกาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ ดี จึงได้ดาเนิน การทบทวน
และปรับ ปรุง นโยบายการกากับ ดูแลองค์การที่ ดี มาอย่างต่อเนื่ อง โดยในคู่มื อการกากับ ดู แลองค์การที่ ดีฉบั บ นี้
ประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ และจรรยาข้าราชการ
ของ สผ. มาไว้ ด้ วยกัน เพื่ อให้ บุ คลากร สผ. ในทุ กระดั บ ศึกษา ท าความเข้าใจ และยึ ด ถือเป็ น หลั กการในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและจริงใจ อันจะส่งผลให้ สผ. เป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศภายใต้
หลักธรรมาภิบาล และเติบโตเป็นองค์การที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒

สารบัญ
หน้า
ประกาศเจตนารมณ์
I บททั่วไป
๑. ข้อมูลองค์การ: วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมหลัก/ โครงสร้าง
๒. โครงสร้างระบบการกากับดูแลองค์การที่ดี
II นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
หมวดที่ ๑ บททั่วไป
๑.๑ หลักการและแนวคิด
๑.๒ วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การทีด่ ี
หมวดที่ ๒ นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
๒.๑ นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติดา้ นรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๒.๒ นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติดา้ นผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒.๓ นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติดา้ นองค์การ
๒.๔ นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติดา้ นผู้ปฏิบัติงาน
หมวดที่ ๓ การติดตามและประเมินผล
หมวดที่ ๔ แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัตติ ามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
III จรรยาข้าราชการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๒. แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๕
๘
๑๓
๑๔
๑๗

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๓๐
๓๔

ภาคผนวก ข ข้อบังคับ สผ. ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

๔๘

ภาคผนวก ค ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจา
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง คาสั่ง สผ.ที่๑๑๗(๑)/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ.

๕๐
๕๑

๓

ประกาศเจตนารมณ์
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบั ติภารกิจหลักในการจัดทานโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะ
มาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ในฐานะผู้บริหารเห็นสมควรให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ. เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ
องค์การ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความไว้วางใจ
และศรัทธาจากผู้มีส่วนได้เสียตลอดไป
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ. ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ
รวมทั้งมาตรฐานการทางาน ความประพฤติที่ดี บนพื้นฐานธรรมาภิบาลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
ตามความคาดหวังของสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรทุกระดับของ สผ. จะสามารถนานโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดีฉบับนี้ ไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดาเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่
ในนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้
สผ. จะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของหน่วยงานเป็นประจา ทั้งนี้
เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ และเพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะระหว่างหน่วยงาน และบุคลากรของ
สานักงานฯ จึงขอให้ทุกคนได้รับทราบและยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป

(ลงชื่อ)
(นางรวีวรรณ ภูริเดช)
เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔

I บททั่วไป
๑ ข้อมูลองค์การ
ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนติดตามตรวจสอบ
มาตรการ เงื่อนไข ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมตามรายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อสร้า งสมดุ ล ของ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในการนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมีวิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมหลัก และโครงสร้างองค์กร ดังนี้

วิสัยทัศน์
"เป็ นหน่ วยงานที่ กาหนดนโยบายและแผนการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส ร้างความยั่งยืนให้
ประเทศไทย

พันธกิจ
จัดทานโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ งการประสานเพื่ อนาไปสู่การปฎิบั ติ เพื่อตอบสนองต่ อภารกิจ ตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนู ญ
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ
และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรม

มองผลประโยชน์ชาติ

มุ่งสร้างเครือข่าย

แม่นในหลักการ

มั่นในคุณธรรม

๕

ค่านิยมหลักขององค์การ

N

 มุ่งเน้นการสร้าง
เครือข่าย
(Networking)

มุ่งเน้ นการท างานแบบมี ส่วนร่วมกับบุ คคลและหน่ วยงานภายนอกที่ เกี่ยวข้องประสานการท างาน
แลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นเครือข่ายร่วมกันยอมรับในบทบาท หน้ าที่ของกันและกันเพื่ อร่วมกันเอื้อเฟื้ อ
เกื้อกูลให้สามารถทางานสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย

A

 จิตใจใฝ่รู้
หมั่นพัฒนาตน

มุ่งพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างสม่าเสมอด้วยความกระตือรือร้นที่จะเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ทั้งในงาน วิชาชีพเฉพาะของตนเอง และความรู้รอบตัว ต่างๆ (รู้ลึก รู้กว้าง และรู้โลก) พร้อมรับ
และตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลง อย่ า งรวดเร็ ว สามารถพั ฒ นาตนเองให้ เท่ า ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านได้ตลอดเวลา

(Awaken
Knowledge)

T
U

 กระตือรือร้นทางาน
เป็นทีม
(Team
Working)
 ไม่ปกปิด เปิดเผย
โปร่งใส
(Uncovering

มุ่งเน้นการทางานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและหน่วยงานภายในองค์กรด้วยเชื่อมั่นในกันและกัน
สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนาศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กรออกมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
บุ คลากรมี ความซื่ อสั ตย์ โปร่งใส สามารถเปิ ดเผยกระบวนการการจั ดท านโยบายและแผน การ
วิเคราะห์ ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การจัดสรรเงินกองทุน ต่อสาธารณชนได้
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้

)

R

 มุ่งเป็นเลิศในผลการ บุคลากรมีความชานาญ ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยยึดเป้าหมายขององค์กร
ปฏิบัติงาน
เป็นหลัก มีการใช้หลักวิชาการที่ถูกต้องในการดาเนินงาน
(Result
Orientation
)

E

 มีความเชี่ยวชาญ
อย่างมืออาชีพ
(Expertise)

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และความชานาญในเรื่องนั้นๆอย่างถูกต้องและชัดแจ้ง มี
การทางาน โดยใช้ความรู้ ความชานาญ ความเชี่ยวชาญ ทักษะประสบการณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม
มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาในการทางาน ไม่ปล่อยให้เกิดความล่าช้า จนก่อความเสียหายต่อ
ตนเองและผู้อื่น มีหลักการและจุดยืนในการทางาน

๖

โครงสร้างองค์การ
สานักงานฯ แบ่งส่วนราชการตามภารกิจเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังนี้ (ผังโครงสร้างองค์การแสดงในภาพที่ ๑)
(๑) สานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(๒) สานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(๓) สานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
(๔) สานักสิง่ แวดล้อมชุมชนและพืน้ ที่เฉพาะ
(๕) สานักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
(๖) สานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
(๗) สานักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๘) กองบริหารจัดการที่ดิน
(๙) กองประสานจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑๐) สานักงานเลขานุการกรม
(๑๑) ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
(๑๒) กลุ่มนิติการ
(๑๓) กลุ่มตรวจสอบภายใน
(๑๔) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(๑๕) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

(๑๖)

ภาพที่ ๑ : ผังโครงสร้างองค์การ
๗

๒. โครงสร้างระบบการกากับดูแลองค์การที่ดี
โครงสร้างการจัดการองค์การเพื่อกากับดูแลให้การดาเนินการขององค์การ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และการกากับดูแลองค์การที่ดี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการดาเนินงานด้านธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม
ให้เป็นองค์การที่มีการบริหารราชการที่ โปร่งใส เป็นธรรม ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน
โดยมีกลไกในการปฏิบัติงาน กากับดูแล ตรวจสอบ และให้ความเห็น ข้อแนะนา ทั้งจากภายในและภายนอก
องค์การ หน่วยงานภายนอกที่มีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
การประเมินผลภาคราชการ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น นอกจากนี้ การดาเนินงานของสานักงานฯ
ในฐานะสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการต่างๆ ได้รับ การกากับดูแลจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น ภายใต้
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ.๒๕๓๕ คื อ คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
และพระราชบั ญ ญั ติ ให้ ใช้ ป ระมวลกฎหมายที่ ดิ น พ.ศ.๒๔๙๗ คื อ คณะกรรมการจั ด ที่ ดิ น แห่ ง ชาติ รวมทั้ ง
คณะกรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ ง ภายใต้ ร ะเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ได้ แ ก่ คณะกรรมการอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์
ความหลากหลายทางชี ว ภาพแห่ ง ชาติ คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศแห่ ง ชาติ
คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมือ งเก่า คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นอกจากนี้
สานักงานฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน เพื่อกากับ ขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์การให้มีการบริหาร
องค์การตามหลักธรรมาภิบาล ดังภาพประกอบ

ระบบการกากับดูแลตนเองที่ดีของ สผ.
การตรวจสอบการ
ปฏิบัตงิ านจากหน่วยงาน
ภายนอก

สผ.

การกากับดูแลการดาเนินงาน
- คกก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คกก.จัดที่ดินแห่งชาติ
- คกก.นโยบายที่ดินแห่งชาติ
- คกก.อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลาก
หลายทางชีวภาพแห่งชาติ
- คกก.นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติ
- คกก.อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
และเมืองเก่า
- คกก.แห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครอง
มรดกโลก

- คตป.
- สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน
- สานักงาน ก.พ.ร.

ระบบการกากับภายใน สผ.
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
ราชการ สผ.

คณะกรรมการ
จริยธรรมประจา
สผ.

คณะกรรมการ
บริหารและ
กลั่นกรองข้อมูล
ข่าวสารใน สผ.

อ.ก.พ.

คณะทางาน
กากับดูแล
องค์การที่ดี

คณะทางาน
บริหารความ
เสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน

คณะทางานป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบภาครัฐ

๘

๑) อ.ก.พ. กรม
อ.ก.พ. กรม จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามมาตรา ๑๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.๒๕๕๑
โดยประกอบด้ ว ย เลขาธิ ก ารส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ประธาน
รองเลขาธิการที่ เลขาธิการมอบหมายหนึ่ งคนเป็ นรองประธาน และอนุ กรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้ ง จาก
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ านการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล ด้ า นการบริห ารและจั ด การ และด้ า นกฎหมาย ซึ่ ง มี ผ ลงานเป็ น
ที่ประจักษ์ ในความสามารถมาแล้ว และมิได้เป็นข้าราชการในกรมนั้ น จานวนไม่เกินสามคน ข้าราชการพลเรือน
ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอานวยการในกรมนั้น ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ดารง
ตาแหน่งดังกล่าว จานวนไม่เกินหกคน ให้ อ.ก.พ. นี้ ตั้งเลขานุการหนึ่งคน มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑) พิจารณากาหนดนโยบาย ระบบ และระเบีย บวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรม ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กาหนดตามมาตรา ๘ (๓) และนโยบายและระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวงกาหนดตามมาตรา ๑๖ (๑)
๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างส่วนราชการต่างๆ ภายในกรม
๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และช่วย ก.พ. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่ ก.พ.
มอบหมาย
๒) คณะกรรมการจริยธรรมประจา สผ.
ได้ รั บ การแต่ งตั้ งจากเลขาธิ การ ก.พ. ประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการ ซึ่ ง หั ว หน้ า ส่ ว นราชการเสนอ
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความซื่อสัตย์เป็นประจักษ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ. กรรมการผู้ดารงตาแหน่ง
ประเภทบริ ห ารหรื อ ประเภทอ านวยการเลื อ กกั น เองให้ เหลื อ สองคน กรรมการสองคนซึ่ ง เป็ น ข้ า ราชการ
ในส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการนั้น ตามวิธีการดาเนินการ
ที่แต่ ละส่ วนราชการเห็ น สมควร กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ ภายนอกสองคน ซึ่ งหั วหน้ าส่วนราชการและรองหัวหน้ า
ส่วนราชการร่วมกันเสนอ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริม และให้คาแนะนาในการใช้บงั คับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ
๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียน
ว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว
๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ เมื่อได้วินิจฉัย
แล้ ว ให้ ส่ ง ค าวินิ จ ฉัย ให้ ก.พ. โดยพลั น ถ้า ก.พ. มิ ได้ วิ นิ จ ฉัย อย่ า งอื่ น ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ก.พ. รับ เรื่อ ง
ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
๔) ส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลาย
ส่วนราชการ และยังไม่มีคาวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน
๕) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ
๖) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจโดย
ไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วนราชการต่อ ก.พ. และประเมินผล
การปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบการเลื่อน
เงินเดือน หรือเลื่อนตาแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน
๘) เสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรต่อ ก.พ.
๙) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย
๙

๓) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ.
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากเลขาธิ ก ารส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยประกอบด้วย เลขาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ รองเลขาธิการ (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย) เป็นรองประธาน
คณะกรรมการ รองเลขาธิ ก ารสองคน ผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น กรรมการ ผู้ อ านวยการส านั ก
ผู้อานวยการกอง เลขานุการกรม หัวหน้าฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้อานวยการกลุ่มนิติการ ผู้อานวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายแผนงาน สานักงานเลขานุการกรม เป็นกรรมการ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑) เสนอแนะและให้คาปรึกษาในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการและแนวทางการดาเนินงาน
ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒) กาหนดวิธีการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
๓) ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงวิชาการในการปรับปรุง บทบาท ภารกิจ โครงสร้าง
และระบบบริหารของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการและบูรณาการกับหน่วยงานอื่น
๔) ติดตาม กากับ ดูแลและให้คาปรึกษาในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๕) ให้คาแนะนาปรึกษาในการจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการแก้ไ ขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น
๖) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในเรื่องการพัฒนาระบบราชการต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสานักงาน ก.พ.ร.
๗) ดาเนินการอื่นใดตามที่ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย
๔) คณะกรรมการบริหารและกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารใน สผ.
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากเลขาธิ ก ารส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยประกอบด้ ว ย เลขาธิ ก าร เป็ น ประธานคณะกรรมการฯ รองเลขาธิก ารทุ กท่ า น เป็ น รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการกองเป็นกรรมการ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการเป็นกรรมการ เลขานุการกรม เป็นกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑) กาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
๒) พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่จะลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและข้อมูลข่าวสารที่จะต้องจัดพิมพ์เป็นเอกสาร
เผยแพร่
๓) ให้คาวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สผ. ที่เปิดเผยได้ และที่ไม่ต้องเปิดเผยหรือข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ
๔) ให้คาวินิจฉัย ในกรณีที่มีปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับการดาเนินการตามระเบียบนี้

๑๐

๕. คณะทางานอื่นๆ
๕.๑) คณะทางานกากับดูแลองค์การที่ดี
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากเลขาธิ ก ารส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยประกอบด้วย รองเลขาธิการที่เลขาธิการมอบหมาย เป็นประธานคณะทางานฯ ผู้แทนจากสานัก/กองและกลุ่มงาน
อิสระ เป็นคณะทางาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ มีบทบาท
และหน้าที่หลัก ดังนี้
๑) จัดทานโยบายกากับดูแลองค์การที่ดีและผลั กดันการดาเนินการตามนโยบายที่กาหนดขึ้นให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม
๒) กาหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
๓) กาหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่
ดีตามตัวชี้ วัดที่ กาหนดอย่างเป็น ระบบ และรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อเลขาธิการสานั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
๕.๒) คณะทางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากเลขาธิ ก ารส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยประกอบด้วย เลขาธิการ รองเลขาธิการ (ด้านนโยบายและแผน และด้านวิชาการ) เป็นที่ปรึกษา รองเลขาธิการ
(ด้านบริหาร) เป็นประธานคณะทางานฯ ผู้แทนจากสานัก/กอง และกลุ่มงานอิสระ เป็นคณะทางาน ผู้อานวยการ
กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริหาร ผู้ อ านวยการกลุ่ ม ตรวจสอบภายใน และผู้ อานวยการกลุ่ ม แผนงานและงบประมาณ
เป็นเลขานุการร่วม มีบทบาทและหน้าที่หลัก ดังนี้
๑) พั ฒ นาและจัดวางระบบบริหารความเสี่ย งและระบบควบคุมภายในของส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒) รายงานการควบคุม ภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่กาหนดในระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ และคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓) กากับ ติดตาม การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๕.๓) คณะทางานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากเลขาธิ ก ารส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยประกอบด้วย รองเลขาธิการ (ที่กากับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) เป็นประธานคณะทางานฯ ผู้ อานวยการจาก
สานัก/กอง และกลุ่มงานอิสระ เป็นคณะทางาน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ มีบทบาท
และหน้าที่หลัก ดังนี้
๑) จั ด ท าแผนป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบและส่ ง เสริ ม คุ้ ม ครองจริ ย ธรรม
ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบและส่ ง เสริ ม คุ้ ม ครองจริ ย ธรรม ประจ าปี ง บประมาณ
๑๑

ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริตและประพฤติ มิชอบภาครัฐ ระยะที่ ๒
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) แล้วสาเนาส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒) ก ากั บ ติ ด ตาม เร่ง รั ด ให้ ส านั ก /กอง ด าเนิ น การตามโครงการภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ ของสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปีละ ๒ ครั้ง

๑๒

II นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
หมวดที่ ๑

หลักการ แนวคิด และวัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

๑.๑ หลักการและแนวคิด
การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นับเป็นการสนองตอบต่อภารกิจภาครัฐในภาพรวม ดังนี้
๑) การกาหนดให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการนาหลักการ
บริหารกิจการบ้ านเมืองที่ ดีหรือธรรมาภิบ าลเข้ามาประยุกต์ ใช้ในการเปลี่ ยนแปลงระบบบริหารราชการแผ่น ดิ น
ของไทย ดังเจตนารมณ์ ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้
ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ
“การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยกเลิกหน่วยงาน
ที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้อง
คานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบั ติ หน้ าที่ ของส่ วนราชการต้องใช้ วิธีการบริหารกิจ การบ้ านเมื องที่ ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้ คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ป ฏิบัติ งาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิด เผยข้อมูลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่ อประโยชน์ ในการด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎี กากาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”
๒) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึง่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ นาไปใช้
ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการ
ทางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ การนาองค์กร นั้น
ได้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การน าองค์ ก ร โดยในหั ว ข้ อ ๑.๒) การก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารและความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ส่วนราชการมีการดาเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติ อย่างมีจริยธรรม รวมทั้งต้องมีความ
รับ ผิ ดชอบต่ อสั งคม ด้ วยการส่ งเสริมให้ บุ คลากรในองค์ การเป็ นทั้ งคนเก่งและคนดี มี จริยธรรม และธรรมาภิ บาล
ประพฤติ ต นต่ อ เพื่ อ นร่ ว มงานด้ ว ยความเคารพให้ เกี ย รติ ซึ่ ง กั น และกั น รวมถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรขององค์ ก าร
อย่างมีความรับผิดชอบ บุคลากรในองค์การต้องมีการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม และธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารควรมีการกาหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่า
เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เช่น มีการดูแลต่อผู้รับบริการอย่างซื่อสัตย์สุจริ ต ให้เกียรติ เป็นธรรม ร่วมกับการ
รักษาปกป้องไม่ให้องค์การดาเนินการในทางที่มีความเสี่ยงต่อศักดิ์ศรีหรือสิ่งไม่ดีใดๆ

๑๓

ในการจั ด ท านโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี มี อ งค์ ป ระกอบ ๓ เรื่ อ งที่ น ามาพิ จ ารณา
ในกระบวนการคิด ได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์การ และหลักธรรมาภิบาล (องค์ประกอบในการ
จัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีแสดงในภาพที่ ๒)

ภาพที่ ๒ : องค์ประกอบในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
๑.๒ วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีผลในทางปฏิบัติ
อย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่สาคัญ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑) เพื่อเป็นการประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รับทราบถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติของ
องค์การที่ยึดถือความโปร่งใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานธรรมาภิบาลที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒) เพื่อให้บุคลากรภายในได้รับทราบและมีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน ถึงเจตนารมณ์ขององค์การ
ส าหรับ ยึ ด ถื อเป็ น หลั กการและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน รวมทั้ ง สามารถใช้ เป็ น แนวทางการติ ด ตามประเมิ น ผล
ด้านธรรมาภิบาลขององค์การ
๓) เพื่ อสร้างการยอมรับ ความเชื่ อมั่ น ศรัท ธาให้ เกิ ด ขึ้น แก่สั งคม ชุ ม ชน ผู้ รับ บริก าร ประชาชนทั่ ว ไป
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่อเป็นการยืนยันว่าการบริหารงานของสานักงานฯ ตั้งอยู่บนหลัก
ธรรมาภิบาล

๑๔

แผนผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง แผนปฏิบัติราชการขององค์การ ( วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของส่วนราชการ) และนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี เพื่อให้การ
บริหารงานขององค์การมีการกากับดูแลที่ดี มีผลการปฏิบั ติงานที่ ได้รับ ความเชื่อมั่น จากประชาชน (แผนปฏิบั ติ
ราชการ ๔ ปี สผ. แสดงในภาพที่ ๓)
วิสัยทัศน์ "เป็นหน่วยงานที่กาหนดนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สร้างความยั่งยืนให้ประเทศไทย"
พันธกิจ จัดท านโยบายและแผนแบบบู รณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริห ารจั ดการทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานเพื่อนาไปสู่การปฎิบัติ เพื่ อตอบสนองต่อภารกิจ ตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค่านิยมหลัก : NATURE
๑. มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย
๒. จิตใจใฝ่รู้ หมั่นพัฒนาตน
๓. กระตือรือร้นทางานเป็นทีม
๔. ไม่ปกปิด เปิดเผย โปร่งใส
๕. มุ่งเป็นเลิศในผลการปฏิบัติงาน
๖. มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ

นโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดี

ภาพที่ ๓ : แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี สผ.
๑๕

หมวดที่ ๒

นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีระบบการ
บริหารจัดการที่ ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มี คุณ ธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทาให้ประชาชนเกิดความมั่ นใจ
ศรัท ธาและไว้ วางใจในการบริหารราชการแผ่ น ดิ น ส านั กงานฯ ได้ จั ด ท านโยบายการกากับ ดู แลองค์การที่ ดี ขึ้ น
โดยยึ ดหลัก ธรรมาภิบ าลของการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี ประกอบ ด้วย ๙ หลัก เป็ น พื้ น ฐานในการกาหนด
นโยบายฯ 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) หลักหลักการมีส่วนร่วม/ มุ่งเน้นฉันทามติ (Participation / Consensus Oriented)
๘) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
๙) หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)
โดยมีองค์ประกอบสาคัญๆ ในนโยบายหลัก ๔ ด้าน คือ
๑) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓) ด้านองค์การ
และ ๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายการกากับดูแลองค์ การที่ดี
นโยบายหลัก ๔ ด้ าน
ค่านิยมหลัก

ธรรมาภิบาล

ด้ านรัฐ สังคม
สิ่งแวดล้ อม
ด้ านองค์การ

ด้ านผู้รับ
บริ การและผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย

ด้ านผู้
ปฏิบตั ิงาน

วิสัยทัศน์
แนวทาง
ปฏิบัติ

พันธกิจ

๑๖

นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติในการกากับดูแลองค์การทีด่ ี
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กาหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ
รวมทั้งมาตรการในการกากับดูแลองค์การที่ดีครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๒. ด้านผู้รับบริการ/ผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย
๓. ด้านองค์การ
๔. ด้านผูป้ ฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
แนวทางการปฏิบัตทิ ี่ดี

มาตรการ /โครงการ
(ผู้รับผิดชอบ)

นโยบายหลัก
แนวทางการปฏิบัตทิ ี่ดี

มาตรการ /โครงการ
(ผู้รับผิดชอบ)

๒.๑ นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 มุ่งมั่น พัฒนา นโยบาย แผน มาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ ภายใต้กรอบกฎหมายด้วยการกากับดูแลอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และ
รับผิดชอบต่อสังคม
๑) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในการจัดทานโยบาย แผน
และมาตรการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
๒) สร้าง เครื่องมือ กลไก ในการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่การ
ปฏิบัติและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
(๑) นโยบาย แผน มาตรการในการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มผ่ า น
กระบวนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจากทุกภาคส่วน (ทุกสานัก/กอง)
(๒) จัดทาเครื่องมือ กลไก ในการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านสิ่ งแวดล้อม
ไปสู่การปฏิบัติ (ทุกสานัก/กอง)
๒.๒ นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่จะได้รบั ผลผลิตและ
บริการที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เป็นธรรม และเชื่อมั่นได้
๑) พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางาน ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม
๒) เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารการดาเนินงานของสานักงานฯ อย่างครบถ้วน ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๓) รับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ มีการกาหนดระยะเวลาในการ
จัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม
(๑) พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีมาตรฐาน (ทุกสานัก/กอง)
(๒) สร้างและพัฒนาช่องทางการสื่อสาร (สตป.)
(๓) พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียน (สตป.)

๑๗

นโยบายหลัก
แนวทางการปฏิบัตทิ ี่ดี

มาตรการ /โครงการ
(ผู้รับผิดชอบ)

นโยบายหลัก
แนวทางการปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ
(ผู้รับผิดชอบ)

๒.๓ นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติด้านองค์การ
 มุ่งมั่น พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๑) พัฒนาและส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการบริหารองค์การให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
๒) พัฒนา สมรรถนะฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(๑) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (กพร.)
(๒) จัดหา พัฒนา ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยด้านเทคโนโลยี
และการสื่อสาร (สตป.)
๒.๔ นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติด้านผู้ปฏิบัติงาน
มุ่งเน้นให้บุคลากร ทุกระดับได้รับการส่งเสริมให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับการปฏิบัติอย่าง เสมอภาค
และเป็นธรรม เพื่อความสุขในการทางาน และผลงานที่ดีจากการปฏิบัติหน้าที่
๑) มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การ
๒) ส่งเสริมให้บุคลากร ยึดถือและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และจรรยาข้าราชการของ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยกย่อง ชมเชย
ผู้ปฏิบัติงานที่มคี ุณธรรม เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์การ สังคม และประเทศชาติ
(๑) พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล (สลก.)
(๒) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาเจ้าหน้าที่ของ สผ. (กคจ./สลก.)

๑๘

หมวดที่ ๓

การติดตามและประเมินผล

การติดตามประเมินผลเป็นกระบวนการที่สาคัญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดาเนินงานตามมาตรการ/
โครงการ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและ
ประเมิ น ผลจะให้ ข้ อ มู ล ที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ความส าเร็ จ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น และแนวทางในการปรับ ปรุง แก้ ไขการ
ดาเนินงาน
โดยมีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๑. ติดตามจากรายงานหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากผู้รับผิ ดชอบโครงการ/มาตรการ ตามแบบ
ติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ซึ่งให้จัดส่ง กพร.สผ. ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๕๙
๒. ประเมินผลเมื่อ โครงการ/มาตรการ ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จากรายงานการติดตามมาตรการ/
โครงการ และเอกสารที่ เกี่ย วข้อง มาประมวลผล ประเมิ น ความส าเร็จ ของนโยบายการกากับ ดู แลองค์การที่ ดี
ว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบาย
มาตรการ/โครงการในการกากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ.
๓. จั ด ท ารายงานเสนอคณะท างานการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี สผ. ผู้ บ ริห าร และหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดย กพร.สผ.

๑๙

หมวดที่ ๔

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ผ ลดี ต ามนโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงกาหนดหลักปฏิบัติที่สาคัญ ดังนี้
๑) สานักงานฯ จะสื่อสารให้บุคลากรทุกคน ได้รับทราบ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
๒) สานักงานฯ จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การ
จะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือ
เสมื อนว่ าเป็ น วินั ย อย่ า งหนึ่ งที่ บุ คลากรทุ กระดั บ ต้ องท าความเข้ าใจ ยึ ด มั่ น และปฏิบั ติ ให้ ถูก ต้ องในการท างาน
ประจ าวัน และไม่มี บุ คคลใดที่ จะมี สิท ธิ หรืออนุ ญ าตให้ บุ คลากรของสานั กงานฯ คนใด กระท าการใดๆ ที่ ขัด ต่ อ
นโยบายฉบับนี้
๓) สานักงานฯ คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อ
หลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอ
คาปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้น ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้
ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
๔) นโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ฉ บั บ นี้ จะได้ รั บ การพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ให้ เป็ น ปั จ จุ บั น ทุ ก ปี
โดยคณะทางานที่ได้รับการแต่งตั้งจากทุกส่วนของสานั กงานฯ ทั้งนี้ สานักงานฯ มีนโยบายที่จะกาหนดมาตรฐาน
แนวทางปฏิ บั ติต ามนโยบายการกากับ ดู แลองค์การที่ ดี ที่ องค์การจะพึ งปฏิบั ติ ต่ อนโยบายด้ านต่างๆ สาหรับ การ
ดาเนินการภายในนั้น สานักงานฯ จะมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับกระบวนงานที่มีการปฏิบัติที่ผิดพลาดเสมอ หรือ
เป็นกระบวนงานที่มีความล่อแหลมต่อการกระทาผิดธรรมาภิบาล หากมีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามได้ตลอดเวลา
ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๔-๒๕
๕) สานักงานฯ จะกาหนดแนวทางการวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่าเสมอ
หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติหรือต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๒-๓๓ และ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๔๕

๒๐

III จรรยาข้าราชการ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ ๒๕๕๑ หมวด ๕ การรักษาจรรยาข้าราชการ มาตรา
๗๘ กาหนดว่าข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้
เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
(๒) ความซื่อสัตย์สจุ ริตและความรับผิดชอบ
(๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
(๔) การปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
โดยให้ส่วนราชการกาหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน
ในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพในการกาหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามวรรคสอง
ให้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย
ส านั กงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ได้ อ อกข้อ บั งคั บ ว่ า ด้ ว ยจรรยา
ข้าราชการ ส านั กงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เพื่ อใช้ เป็ น แนวทางการปฏิบั ติ งาน
อีกทั้งได้จัดทาคู่มือจรรยาข้าราชการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมนี้ เป็นแนวทาง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยมีผู้บริหารสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
แบบอย่างที่ดี ข้าราชการจึงควรศึกษาและทาความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติต่างๆ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของตนโดยตรง หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ข้าราชการจึงควรใช้คู่มือจรรยา
ข้าราชการเป็นพื้นฐานการทางานในทุกกรณี จนกล่าวได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมนั้น เป็นหลักประจาใจของ
เจ้าหน้าที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๑

๑. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบั ญ ญั ติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้กาหนดข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้า ราชการของส านักงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมขึ้นใหม่ เพื่ อให้ ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยึดถือและปฏิบัติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทรงไว้ซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นคนที่ดีของสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ตระหนักและสานึกใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง หน่วยงาน และต่อสังคม
ข้อ ๒ การยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
พึงยึดมั่นในระบบคุณ ธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบนโยบายด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ
กฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามด้วยความภาคภูมิใจ
ข้อ ๓ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
พึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความโปร่ง ใส เปิ ด เผยอย่ า งมี เหตุ ผ ลด้ ว ยความบริสุ ท ธิ์ ใจ พร้อ มรับ การ
ตรวจสอบ
ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และปราศจากอคติ
ข้อ ๕ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น กระตือรือร้น อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานบรรลุผล สาเร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ข้อ ๖ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ
พึงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ความยุติธรรม เคารพกฎหมาย กติกาของสังคม เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ และคุณค่าของประชาชนทุกคน กระทาเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ
ข้อ ๗ การดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พึงดารงชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธา และเป็นต้นแบบที่ดีแก่
บุคคลทั่วไป

๒๒

ข้อพึงปฏิบัติ
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับของ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้พิจารณาตาม
ข้อบังคับดังกล่าว ดังนี้
ข้อ ๑ ความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
สาระสาคัญ
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ตระหนักและสานึกในหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเอง หน่วยงาน และต่อสังคม
แนวทางปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักสานึกในหน้าที่ โดยยึดหลักตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ
หลักจริยธรรมเหนือประโยชน์ส่วนตน
๒. ปฏิบั ติ หน้ าที่ ในความรับ ผิ ด ชอบให้ แล้ วเสร็ จ โดยเร็วภายในระยะเวลาที่ ส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนด โดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตน
๓. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง แนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด
๔. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตน พร้อมรับผิดชอบต่อผลการกระทาของตนเอง
๕. พึงปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย อุทิศเวลาให้แก่ราชการ เป็นผู้ตรงต่อเวลา และไม่เบียดบังเวลาราชการไป
ประกอบธุรกิจหรือทาประโยชน์ส่วนตัว
ข้อพึงระวัง
๑) การแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการปฏิบัตงิ าน
๒) การใช้ดุลพินจิ ที่ไม่ถูกต้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับหน้าที่ราชการ
๓) การให้บริการประชาชนด้วยความล่าช้า
๔) การไม่รักษาทรัพย์สนิ ของทางราชการ
๕) การไม่อุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๖) การไม่รับผิดต่อผลการกระทาของตน
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้...

ท่านมีหน้าที่ให้บริการประชาชน ซึ่งในวันนั้นมีประชาชนมาขอรับบริการ เป็นจานวนมาก
จนกระทั่งเวลา ๑๖.๓๐ น. แล้ว ประชาชนผู้รับบริการก็ยังไม่หมด

คาแนะนา
ท่านควรให้บริการประชาชนในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว และต้องให้บริการประชาชนที่มา
ขอรับบริการในวันนัน้ ถึงแม้จะเกินเวลาราชการก็ตาม

๒๓

ข้อ ๒ การยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
สาระสาคัญ
พึงยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบนโยบายด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย
รวมทั้งปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามด้วยความภาคภูมิใจ
แนวทางปฏิบัติ
๑. ตัดสินใจและกระทาการใดๆ บนพื้นฐานของหลักวิชาการ กฎหมาย กรอบนโยบาย หลักคุณธรรมที่ชอบธรรม
มีเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
๒. ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ตามคาสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายอันชอบธรรมของผู้บังคับบัญชา
๓. กล้าปฏิเสธต่อข้อเสนอหรือผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม
๔. ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย
ข้อพึงระวัง
๑) การไม่ยึดหลักวิชาการ ความถูกต้อง และกรอบนโยบายในการปฏิบัติงาน
๒) การตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน โดยไม่ยึดถือประโยชน์ของรัฐ
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้...

ท่านมีห น้ าที่ไปตรวจสอบพื้น ที่โครงการที่จัดท ารายงาน EIA เพื่อมานาเสนอคณะกรรมการ
ผู้ชานาญการพิจารณารายงาน EIA ปรากฏว่า โครงการดังกล่าวได้ดาเนินการก่อสร้างไปแล้ว
ซึ่งถือว่าโครงการดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เจ้าของโครงการจึงเสนอผลตอบแทน เพื่อให้
ท่านไปรายงานผู้บังคับบัญชาว่าโครงการดังกล่าวปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
คาแนะนา
ปฏิเสธไม่รับผลตอบแทนใด ๆ และรายงานผลการตรวจสอบโครงการดังกล่าวให้ผู้บงั คับบัญชาทราบ
เพื่อให้ผู้ประกอบการแห่งนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

๒๔

ข้อ ๓ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
สาระสาคัญ
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เปิดเผยอย่างมีเหตุผลด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อมรับการตรวจสอบ
แนวทางปฏิบัติ
กาหนดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอนตามกรอบของกฎหมาย
๑. เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้ นตอน ระยะเวลา วิธีการปฏิบัติงานและข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ร้องขอตามกรอบของ
กฎหมาย
๒. เก็บรวบรวม ดูแล และรักษาเอกสารไว้เพื่อสาหรับตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใส
๓. ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่ เป็ นประโยชน์ ถูกต้อง ดูแลข้อมูลข่าวสารอย่างระมัด ระวัง
สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามกรอบของกฎหมาย
๔. กรณี ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห รือกระท าการตามค าขอได้ ให้ ชี้ แจงข้อ เท็ จ จริง และเหตุ ผ ลที่ เหมาะสมต่ อ
ผู้รับบริการ
ข้อพึงระวัง
๑) การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกรอบของระเบียบและกฎหมาย
๒) การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางเสียหายต่อหน่วยงาน
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้...

ท่านมีหน้าที่ดาเนินการจัดสอบพนักงานราชการ ปรากฏว่าเพื่อนของท่านสมัครสอบครั้งนี้ด้วย
และอยากรู้ว่าตนสอบได้คะแนนเท่าไร เพื่อจะนาไปวิ่งเต้นกับผู้ใหญ่
คาแนะนา
แจ้งให้เพื่อนทราบว่าสามารถให้ข้อมูลได้เฉพาะเท่าที่ให้ได้เท่านั้น มิฉะนั้นอาจเสียหายกับทางราชการ

๒๕

ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
สาระสาคัญ
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และปราศจากอคติ
แนวทางปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้าใจ เอื้ออาทรต่อผู้รับบริการอย่างเสมอภาค
๒. รักษาความเป็นกลาง ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกฝ่ายได้อย่างเป็น
ธรรม และเสมอภาค
๓. ไม่กระทาการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม
๔. มีมาตรฐานในการใช้หลักการและเหตุผลอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
๕. ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ มีน้าใจ เอื้ออาทร ต่อบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียม
ข้อพึงระวัง
๑) การขาดการปฏิบัติหน้าที่ซงึ่ ตั้งอยู่บนพืน้ ฐานของความเสมอภาคและยุติธรรม
๒) การขาดความสุภาพ มีนาใจ
้ เอื้ออาทร ต่อบุคคลอื่น
๓) การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน
๔) การไม่มีความเป็นกลาง ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้...

ท่านมีหน้าที่ให้บริการประชาชน ในวันนั้นมีผู้มาขอรับบริการ ขณะเดียวกันมีญาติของท่าน
มาขอรับบริการด้วยเช่นกัน
คาแนะนา
ท่ า นควรให้ บ ริการกั บ ประชาชนผู้ รับ บริก ารด้ ว ยความเสมอภาค ด้ ว ยความสุ ภ าพ และไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ
ไม่คานึงว่าผู้รับบริการจะเป็นญาติหรือประชาชนทั่วไป ซึ่งจะทาให้ประชาชนผู้รับบริการมีความประทับใจ

๒๖

ข้อ ๕ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
สาระสาคัญ
พึ งปฏิบั ติ ห น้ าที่ ด้ วยความมุ่ งมั่ น กระตื อรือร้น อย่ างเต็ ม ความสามารถเพื่ อให้ งานบรรลุ ผ ล ส าเร็จ ตาม
เป้าหมายที่กาหนด
แนวทางปฏิบัติ
๑. มุ่ งมั่ น ปฏิบั ติหน้ าที่ ให้ บ รรลุ ผลตามเป้ าหมาย โดยวิธีกระบวนการที่ถูกต้ องด้ วยความรอบคอบ ใส่ใจ
ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา มีคุณภาพ และเป็นธรรมด้วยความเป็นมืออาชีพ
๒. ประสานงาน รวมพลั งสามัคคีกับ ทุ กฝ่ ายที่ เกี่ย วข้อง เพื่ อปฏิบั ติ ภารกิจให้ บ รรลุผ ลเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ส่วนรวม
๓. พัฒ นาตนเองให้ มีความรู้ ความสามารถและความชานาญในการปฏิบัติงาน มีความคิดที่ ทันสมั ยเพื่ อ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พร้อมปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
๔. มุ่งเน้นการทางานเป็นทีม เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผล เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ข้อพึงระวัง
๑) การขาดการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
๒) การไม่สามารถทางานเป็นทีมได้
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้...

ท่านประสงค์จะไปอบรมหลักสูตรที่ ก.พ. จัดขึ้น แต่เนื่องจากท่านมีงานเร่งด่วน
คาแนะนา
เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและความชานาญ ท่านควรไปอบรม และไม่ควรให้งานเสียหาย
โดยใช้เวลาช่วงเช้า ช่วงเย็น หรือวันหยุด เพื่อทางานให้แล้วเสร็จ

๒๗

ข้อ ๖ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ
สาระสาคัญ
พึงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ความยุติธรรม เคารพกฎหมาย กติ กาของสังคม เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ และคุณค่าของประชาชนทุกคน กระทาเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ
แนวทางปฏิบัติ
๑. มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยวิธีการกระบวนการที่ถูกต้องด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ
ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา มีคุณภาพ และเป็นธรรมด้วยความเป็นมืออาชีพ
๒. ประสานงาน รวมพลั งสามัคคีกับ ทุ กฝ่ ายที่ เกี่ย วข้อง เพื่ อปฏิบั ติ ภารกิจให้ บ รรลุผ ลเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ส่วนรวม
๓. พั ฒ นาตนเองให้ มี ความรู้ความสามารถและความชานาญในการปฏิบั ติงาน มีความคิด ที่ ทั นสมัย เพื่ อ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พร้อมปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
ข้อพึงระวัง
เจ้าหน้าทีไ่ ม่ตระหนักถึงประโยชน์ของประเทศชาติ
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้...

หากหน่วยงานของท่านมีโครงการปลูกป่าเพื่อช่วยลดสภาวะโลกร้อน และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
คาแนะนา
ท่านควรมีจิตสาธารณะ เสียสละประโยชน์ส่วนงานเพื่อส่วนรวม โดยการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

๒๘

ข้อ ๗ การดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สาระสาคัญ
พึงดารงชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธา และเป็นต้นแบบที่ดีแก่บุคคล
ทั่วไป
แนวทางปฏิบัติ
๑. ดารงชีวิตเป็นต้นแบบที่ดีของประชาชนด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนและสังคม
๒. ยึดค่านิยมพึ่งตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น รวมทั้งอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ประพฤติตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย เพื่อสืบทอดความเป็นไทยให้ดารงอยู่อย่างยั่งยืน
๔. ยึดถือและปฏิบัติตามคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือในการดาเนินชีวิต
ข้อพึงระวัง
๑) ต้องไม่มีประกาศ ข้อกาหนดใดๆ ที่เป็นการจากัดสิทธิและเสรีภาพการนับถือศาสนา ความเชื่อทางศาสนา
และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของบุคคล
๒) การไม่ดารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด ให้เหมาะสมกับฐานะของตน
๓) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่คุ้มค่า
๔) การไม่เป็นตัวอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้...

ท่านมีหน้าที่จัดซื้อกระดาษเพื่อนามาใช้ในสานักงาน ขณะนี้จาเป็นต้องซื้อกระดาษมาใช้
ในหน่วยงานเนื่องจากกระดาษเหลือจานวนน้อยแล้ว
คาแนะนา
ท่านควรซื้อกระดาษโดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กาหนดไว้ และควรเลือกใช้กระดาษที่มี
กรรมวิธีการผลิตที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๒๙

แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ คาว่า เจ้าหน้าที่ ให้หมายความรวมถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. บุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ
เจ้าหน้าที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยมีผบู้ ริหารทุกระดับปฏิบตั ิตน
เป็นแบบอย่างที่ดี
๒. ข้อแนะนาเกี่ยวกับจรรยาข้าราชการ
(๑) ทาความเข้าใจเนื้อหาสาระของจรรยาข้าราชการฉบับนี้
(๒) เรียนรู้เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
(๓) ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของจรรยาข้าราชการฉบับนี้อย่างสม่าเสมอ
(๔) ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องกับสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรืออาจเกิดผลกระทบต่อสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕) เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัตติ ามจรรยา
ข้าราชการ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
(๖) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการ
(๗) ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ กับหน่วยงานหรือบุคคลที่สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมาย
(๘) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้นาในการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ในการทางานให้เจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการเป็นสิง่ ที่ถูกต้องและ
ต้องปฏิบัติ
๓. การรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ สามารถร้องเรียนผ่านช่องทาง หรือร้องต่อบุคคล หรือคณะบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ทางเวปไซต์สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) กล่องรับเรื่องร้องทุกข์ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๓) ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
(๔) เลขานุการกรม
(๕) คณะกรรมการจริยธรรม สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๖) รองเลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๗) เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓๐

๔. กระบวนการดาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
(๑) รวบรวมข้อเท็จจริง
ผู้ รั บ ข้ อ ร้อ งเรีย นจะด าเนิ น การรวบรวมข้ อ เท็ จ จริง ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การฝ่ า ฝื น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยา
ข้าราชการนั้นด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลที่มีความเหมาะสมดาเนินการ เมื่อได้รับข้อร้องเรียน
ในเบื้องต้นจะถือเป็นความลับทางราชการ
การพิจารณาในเบื้องต้น
(๑.๑) เมื่อมีการร้องเรียนว่าผู้ใดประพฤติหรือปฏิบัติผิดข้อบังคับจรรยาข้าราชการของสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีการพิจารณาในเบื้องต้นว่า กรณีตามที่มีผู้
ร้อ งเรี ย นนั้ น ถ้ า เป็ น ความจริ ง ผู้ นั้ น จะต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณาตั ก เตื อ น หรือ อาจน าไป
ประกอบการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ น เงิ น รางวั ล หรื อ สั่ ง ให้ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาได้
นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
(๑.๒) เมื่อมีการร้องเรียน โดยปรากฎตัวผู้ถูกร้องเรียน แต่เป็นการกล่าวหาโดยไม่ระบุพยานหลั กฐาน
หรือ กล่ าวหาเลื่ อนลอยไม่ ระบุ กรณี แวดล้ อม ผู้ ด าเนิ น การต้ องสอบถามข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม จาก
ผู้กล่าวหา เมื่อสอบถามแล้วไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาในเบื้องต้นว่า กรณีไม่มีมูลเพียง
พอที่ จ ะกล่ า วหานั้ น กระท าผิ ด ข้ อ บั ง คั บ จรรยาข้ า ราชการของส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ให้ยุติเรื่องได้
(๑.๓) เมื่อมีการร้องเรียนว่าผู้ใดกระทาผิดข้อบังคับจรรยาข้าราชการของสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาและระบุ พยานหลักฐาน กรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง หรือเมื่อมีกรณีเป็นที่สงสั ยว่าผู้ใดกระทาผิดข้อบังคับจรรยาข้าราชการ
ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่มีพยานหลักฐาน
ให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนรีบดาเนินการสืบสวน
(๑.๔) กรณีเป็นการกล่าวหาโดยไม่ปรากฏตัวผู้กล่าวหา เช่น กล่าวหาโดยบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะ
รายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
(๒) ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล
ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผูป้ ระมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่
เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยอาจ
 ดาเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นดาเนินการแทนตน หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่ตนมี
อานาจทีจ่ ะกระทาได้ หรือ
 รายงานต่อบุคคลที่มีอานาจดาเนินการและเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ดาเนินการประมวลผล
และกลั่นกรองข้อมูล
(๓) กาหนดมาตรการดาเนินการ
ผู้ที่ ดาเนิ น การตามข้อ ๔ (๒) กาหนดมาตรการดาเนิน การระงับ การฝ่าฝืน หรือไม่ป ฏิบัติ ตามจรรยา
ข้าราชการ และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยคานึงถึงความเดือดร้อนเสียหาย
โดยรวมทั้งหมด โดยคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้อง
รับภัยหรือความไม่ชอบธรรม ซึ่งอาจเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล นั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องสาคัญผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้รายงานผลต่อคณะกรรมการจริยธรรม สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์
ของส านั กงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม หรือขัด แย้ งกับ นโยบายของ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง
เป็นต้น
๓๑

(๔) รายงานผล
ให้ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลตามข้อ ๔ (๓) ให้ผู้ร้องเรียนทราบหากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง
และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบในทางลับหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียน และภายหลังการสืบสวนในเวลาอัน
สมควร
๕. มาตรการคุ้มครอง และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ
รายงานการฝ่ าฝื น หรือไม่ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อบั งคับ ว่ าด้ วยจรรยาข้ าราชการของส านัก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ รายงาน ผู้ ร้อ งเรีย น หรือผู้ ที่ ให้ ค วามร่ว มมื อในการตรวจสอบข้อ เท็ จ จริง จะได้ รับ ความคุ้ ม ครองตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนดและให้ความเป็นธรรมแก่
ผู้แจ้งข้อมู ลหรือให้ เบาะแสที่ เป็น ประโยชน์ สาหรับส านักงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึง
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมกาหนดไว้ ดังนี้
(๑) ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการ
เปิดเผยนั้นจะทาให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือ เกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะ
ทาให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถรายงานความคืบหน้า
ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
(๒) สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือ ว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ
และจะเปิดเผยเท่าที่จาเป็น โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของ
ข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(๓) กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรี ยน
สามารถร้องขอให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนดมาตรการ
คุ้มครองที่ เหมาะสมก็ได้ หรือส านั กงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมอาจ
กาหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิด
ความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย โดยจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูล หรือให้ถ้อยคาใน
ฐานะพยาน โดยมิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือข่มขู่จากผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(๔) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม
และเป็นธรรม
๖. การกระทาที่เข้าข่ายผิดจรรยาข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ
การกระทาต่อไปนี้เป็นการกระทาผิดจรรยาข้าราชการ
(๑) ไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ
(๒) แนะนา ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ
(๓) ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ ในกรณีที่ตนทราบหรือควร
ทราบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
(๔) ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการฝ่าฝืน หรือการไม่
ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ
(๕) การกระทาอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากการที่ผู้นั้นรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ
๓๒

ภาคผนวก ก
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒

๔๓

๔๔

๔๕

๔๖

๔๗

ภาคผนวก ข
ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ

๔๘

๔๙

ภาคผนวก ค
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕๐

ภาคผนวก ง
คาสั่ง สผ.ที๑่ ๑๗(๑)/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ.

๕๑

๕๒

