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ก

คำนำ
ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (PMQA) ที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและธรรมาภิ บ าล
ของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบ าล
อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (สผ.) ได้ให้ความส าคัญ
ในการกากับ ดูแลองค์การที่ดี และเน้ น ความสาคัญในเรื่องการกาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
จึงได้ดาเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยในคู่มือการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ ประกอบด้วย นโยบายหลักและแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ด้านต่างๆ และได้จัดทา รวบรวมนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอื่นๆ อาทิ นโยบายสิ่ งแวดล้อม แนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ย วกับ การรั บ เหตุ ข้อร้ องเรี ย น หรื อข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากร สผ. มาไว้ด้ว ยกันเพื่อให้
บุ คลากร สผ. ในทุกระดับ ศึกษา ทาความเข้าใจ และยึดถือ เป็นหลักการในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
และจริงใจ อันจะส่งผลให้ สผ. เป็นองค์การที่มี การบริหารจัดการองค์การที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล
และเติบโตเป็นองค์การที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำรบัญ

ข

หน้า
ประกาศเจตนารมณ์
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หมวดที่ ๑
บททั่วไป
๑
๑.๑ ข้อมูลองค์การ: วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ ค่านิยมหลัก/ โครงสร้าง
๑
๑.๒ โครงสร้างระบบการกากับดูแลองค์การที่ดี
๕
๑.๓ หลักการและแนวคิด
๑๑
๑.๔ วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
๑๓
หมวดที่ ๒
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
๑๔
๒.๑ นโยบายและแนวปฏิบัตทิ ี่ดี ๔ ด้าน
๑๔
๑) นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๑๖
๒) นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑๖
๓) นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติด้านองค์การ
๑๖
๔) นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติด้านผู้ปฏิบัติงาน
๑๖
๒.๒ นโยบายและแนวปฏิบัตทิ ี่ดี อื่นๆ
๑๗
๑) นโยบายสิ่งแวดล้อม
๑๘
๒) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับเหตุ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ
๑๙
๓) แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากร สผ.
๒๐
(๑) แนวปฏิบัติที่ดเี กี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๒๑
(๒) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์
๒๓
(๓) แนวปฏิบัติที่ดีตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สผ.
๒๔
(๔) แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร สผ.
๒๕
(๕) แนวปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ สผ.
๒๖
หมวดที่ ๓
แนวทางการส่งเสริม ผลักดันและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแล
๒๗
องค์การที่ดี
หมวดที่ ๔

มาตรการ/โครงการตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ประจาปีงบประมาณ
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๒๙

ภาคผนวก ก คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ.
ภาคผนวก ข ขั้นตอนการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ.
ภาคผนวก ค แบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการ/โครงการและตัวชี้วัด

๓๘
๔๒
๔๓

ภาคผนวก

ค

ประกำศเจตนำรมณ์
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สผ.) เป็นหน่วยงานภาครัฐ สัง กัด กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ ่ง แวดล้อ ม ปฏิบ ัต ิภ ารกิจ หลัก ในการจัด ท านโยบาย และแผน
แบบบู ร ณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริ ห ารจั ดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง ประสานเพื่ อ น าไปสู่
การปฏิบัติ ในฐานะผู้บริหารเห็นสมควรให้มีการจัดทานโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดี ของ สผ. เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การ มีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้าง
ความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความไว้วางใจและศรัทธาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ. ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ
แนวทางปฏิบัติ รวมทั้ง มาตรฐานการทางาน ความประพฤติที่ดีบนพื้นฐานธรรมาภิบาลของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ พนักงานของรัฐ ตามความคาดหวังของสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรทุกระดับของ สผ. จะสามารถ
นานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ ไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดาเนินงาน และจะไม่ละเลย
การปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
สผ. จะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของหน่ว ยงาน
เป็ น ประจ า ทั้งนี้ เพื่อให้ มีความเหมาะสมและทั นสมั ย อยู่เ สมอ และเพื่อเป็น การแสดงถึ ง พันธะระหว่ า ง
หน่วยงาน และบุคลากรของ สผ. จึงขอให้ทุกคนได้รับทราบและยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป

(ลงชื่อ)
(นางรวีวรรณ ภูริเดช)
เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ง
ต้นฉบับ

ใบลงนามและยึดถือปฏิบัติ
สาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ.
 ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิ บัติเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมุ่งมั่น
ที่จะนาแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ ซึ่งระบุไว้ไปยึดถือปฏิบัติ
หรือนาไปกาหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีธรรมาภิบาลต่อไป

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
วันที่

)

/

/

หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๒-๓๓
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๔๕
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หมวดที่ ๑

บททัว่ ไป
๑.๑ ข้อมูลองค์การ : วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ ค่านิยมหลัก/ โครงสร้าง
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานในสังกัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน
ติดตามตรวจสอบ มาตรการ เงื่อนไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในการนาไปสู่การพัฒ นาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และโครงสร้างองค์กร ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในปี ๒๕๗๙”
พันธกิจ (Mission)
๑) จัดทานโยบาย แผนและมาตรการแบบบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม การรักษา
สภาพแวดล้อม
๒) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการนานโยบายแผนและ
มาตรการสู่การปฏิบัติ
๓) ติดตามประเมิน เสนอแนะและรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔) สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนและสื่อสารเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕) สร้ างกลไกขับเคลื่ อนและสนับสนุนการดาเนินงานของประเทศที่สอดคล้ องกับอนุสั ญญา
ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามภารกิจของสานักงาน
วัฒนธรรม (Culture)
มองผลประโยชน์ชาติ

มุ่งสร้างเครือข่าย

แม่นในหลักการ

มั่นในคุณธรรม

๒
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ค่านิยมหลัก (Core value)
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ได้ร่วมกันวิเคราะห์และกาหนดค่านิยมหลัก เพื่อช่วยให้บุคลากรในองค์การมีแนวความคิด ความเชื่อ และ
ปรั บ พฤติกรรมการทางานให้ เป็ น ทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่ว ยสนับสนุนการดาเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์
ให้ประสบความสาเร็จ โดยใช้คาว่า NATURE ซึ่งย่อมาจาก

๓
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โครงสร้างองค์การ
สผ. แบ่งส่วนราชการตามภารกิจเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังนี้ (ผังโครงสร้างองค์การแสดงในภาพที่ ๑)
(๑) สานักงานเลขานุการกรม
(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*
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ภาพที่ ๑ : ผังโครงสร้างองค์การ
หมายเหตุ : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเ บกษา
ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
* หน่วยงานจัดตั้งเป็นการภายใน
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๑.๒ โครงสร้างระบบการกากับดูแลองค์การที่ดี
โครงสร้างการจัดการองค์การเพื่อกากับดูแลให้การดาเนินการขององค์การ เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และการกากับดูแลองค์การที่ดี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการดาเนินงานด้านธรรมาภิบาล
คุณ ธรรมและจริย ธรรม ให้เ ป็น องค์ก ารที่มีก ารบริห ารราชการที่ โปร่ง ใส เป็น ธรรม ได้รับ ความเชื่อ มั่น
จากประชาชน
โดยมีกลไกในการปฏิบัติงาน กากับดูแล ตรวจสอบ และให้ความเห็น ข้อแนะนา ทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์การ หน่วยงานภายนอกที่มีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การ เช่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบ การประเมินผลภาคราชการ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น นอกจากนี้ การดาเนินงานของ
สผ. ในฐานะส านัก งานเลขานุก ารของคณะกรรมการต่า งๆ ได้รับ การกากับ ดูแ ลจากคณะกรรมการ
ที่แต่งตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คือ คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ คือ คณะกรรมการจัดที่ดิน
แห่งชาติ รวมทั้งคณะกรรมการที่แต่งตั้งภายใต้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ คณะกรรมการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
นอกจากนี้ สผ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน เพื่อกากับ ขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์การให้มี
การบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล ดังภาพประกอบ
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ระบบการกากับดูแลตนเองที่ดีของ สผ.
สผ.

การกากับดูแลการดาเนินงาน
- คกก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- คกก.จัดที่ดินแห่งชาติ
- คกก.นโยบายที่ดินแห่งชาติ
- คกก.อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
- คกก.นโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
- คกก.อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
และเมืองเก่า
- คกก.แห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครอง
มรดกโลก

การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
จากหน่วยงานภายนอก

- คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ
(ค.ต.ป.)
- สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- สานักงาน ก.พ.ร.

ระบบการกากับภายใน สผ.

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะอนุ

คณะทางาน

คณะทางาน

คณะทางานป้องกันและ

พัฒนาระบบ

จริยธรรมประจา
สผ.

บริหารและ

กรรมการ

กากับดูแล

บริหารความ

กลั่นกรองข้อมูล
ข่าวสารใน สผ.

สามัญ
(อ.ก.พ.)

องค์การที่ดี

เสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน

ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาครัฐ

ราชการ สผ.

ภาพที่ ๒ : โครงสร้างระบบการกากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ.
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๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจากรม (อ.ก.พ. กรม)
อ.ก.พ. กรม จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกอบด้วย เลขาธิการ สผ. เป็นประธาน รองเลขาธิการ สผ. ที่เลขาธิการ สผ. มอบหมายหนึ่งคน เป็นรอง
ประธาน และอนุกรรมการ ซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการ
บริหารและจัดการ และด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และมิได้เป็นข้าราชการ
ในกรมนั้น จานวนไม่เกินสามคน ข้าราชการพลเรือน ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอานวยการ
ในกรมนั้ น ซึ่ งได้ รั บเลื อกจากข้ าราชการพลเรื อนผู้ ด ารงต าแหน่ งดั งกล่ าว จ านวนไม่ เกิ นหกคน ให้ อ.ก.พ. นี้
ตั้งเลขานุการหนึ่งคน มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจ ารณากาหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริ หารทรัพยากรบุคคลในกรม
ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กาหนดตามมาตรา ๘ (๓) และนโยบายและ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวงกาหนดตามมาตรา ๑๖ (๑)
(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างส่วนราชการต่างๆ ภายในกรม
(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัตินี้
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และช่วย ก.พ. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ ก.พ. มอบหมาย
๒) คณะกรรมการจริยธรรมประจา สผ.
ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ ก.พ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ
เสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้มีความซื่อสัตย์เป็นประจักษ์ โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ. กรรมการ
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอานวยการเลือกกันเองให้เหลือสองคน กรรมการสองคนซึ่งเป็น
ข้าราชการ ในส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการนั้น
ตามวิธีการดาเนินการที่แต่ล ะส่วนราชการเห็นสมควร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภ ายนอกสองคน ซึ่งหัวหน้า
ส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเสนอ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริม และให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีที่มีข้อสงสัย
หรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
โดยเร็ว
(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ
เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลัน ถ้า ก.พ. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ ก.พ. รับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
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(๔) ส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญหรือมีผลกระทบ
ในวงกว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มีคาวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๕) คุ้มครองและประกัน ความเป็นอิส ระและเที่ยงธรรมของกลุ่ มงานคุ้มครองจริยธรรม
ของส่วนราชการ
(๖) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชา
ใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วนราชการต่อ ก.พ.
และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตาแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน
(๘) เสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรต่อ ก.พ.
(๙) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย
๓) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ.
ได้รับการแต่งตั้งจาก เลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย เลขาธิการ สผ. เป็นประธานคณะกรรมการฯ
รองเลขาธิการ สผ. (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย) เป็นรองประธานคณะกรรมการ รองเลขาธิการ สผ. สองคน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็ นกรรมการ ผู้ อ านวยการกอง เลขานุ การกรม หั วหน้ าฝ่ ายความหลากหลายทางชี วภาพ
ผู้อานวยการกลุ่มนิติการ ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายแผนงาน สานักงานเลขานุการกรม
เป็นกรรมการ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คาปรึกษาในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการและแนวทาง
การดาเนินงานของ สผ.
(๒) กาหนดวิธีการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงวิชาการในการปรับปรุง บทบาท ภารกิจ
โครงสร้างและระบบบริหารของ สผ. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการและบูรณาการกับ
หน่วยงานอื่น
(๔) ติดตาม กากับ ดูแลและให้คาปรึกษาในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(๕) ให้คาแนะนาปรึกษาในการจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลง รวมถึง
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
(๖) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานของ สผ. ในเรื่องการพัฒนาระบบราชการ
ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสานักงาน ก.พ.ร.
(๗) ดาเนินการอื่นใดตามที่ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย

๙
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๔) คณะกรรมการบริหารและกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารใน สผ.
ได้รับการแต่งตั้งจาก เลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย เลขาธิการ สผ. เป็นประธานคณะกรรมการฯ
รองเลขาธิการ สผ. ทุกท่าน เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อานวยการกอง เป็นกรรมการ ผู้อานวยการกลุ่มนิติการ
เป็นกรรมการ สานักงานเลขานุการกรม เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห าร การจั ด ระบบ การขอ การอนุ ญ าต
และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
(๒) พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่จะลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและข้อมูลข่าวสารที่จะต้อง
จัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่
(๓) ให้คาวินิจฉัยข้อมูลข่ าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สผ. ที่เปิดเผยได้ และที่ไม่ต้อง
เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ
(๔) ให้คาวินิจฉัย ในกรณีที่มีปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับการดาเนินการตามระเบียบนี้
๕) คณะทางานอื่นๆ
๕.๑) คณะทางานกากับดูแลองค์การที่ดี
ได้รับการแต่งตั้งจาก เลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย รองเลขาธิการ สผ. ที่เลขาธิการ สผ.
มอบหมาย เป็นประธานคณะทางานฯ ผู้แทนจากกอง และกลุ่มงานอิสระ เป็นคณะทางาน กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ มีบทบาทและหน้าที่หลัก ดังนี้
(๑) จั ด ท านโยบายก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี แ ละผลั ก ดั น การด าเนิ น การตามนโยบา ย
ที่กาหนดขึ้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
(๒) กาหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
(๓) กาหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กาหนดอย่างเป็นระบบ และรายงานผลการดาเนินงานต่อเลขาธิการสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๔) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
๕.๒) คณะทางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ได้รั บ การแต่งตั้งจาก เลขาธิการ สผ. ประกอบด้ว ย เลขาธิการ สผ. รองเลขาธิการ สผ.
(ด้านนโยบายและแผน และด้านวิช าการ) เป็นที่ปรึกษา รองเลขาธิการ สผ. (ด้านบริห าร) เป็นประธาน
คณะทางานฯ ผู้ แทนจากกอง และกลุ่ มงานอิสระ เป็นคณะทางาน ผู้ อานวยการกลุ่ มพัฒนาระบบบริ หาร
ผู้ อานวยการกลุ่ มตรวจสอบภายใน และผู้ อ านวยการกลุ่ ม แผนงานและงบประมาณ เป็ น เลขานุ ก ารร่ว ม
มีบทบาทและหน้าที่หลัก ดังนี้

๑๐
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(๑) พัฒนาและจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ สผ.
(๒) รายงานการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่กาหนดในระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๓) กากับ ติดตาม การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
และรายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก เลขาธิการ สผ.
๕.๓) คณะทางานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ
ได้รับการแต่งตั้งจาก เลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย รองเลขาธิการ สผ. (ที่กากับกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม) เป็นประธานคณะทางานฯ ผู้อานวยการจากกองและกลุ่มงานอิสระ เป็นคณะทางาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ มีบทบาทและหน้าที่หลัก ดังนี้
(๑) จั ดทาแผนปฏิบั ติร าชการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประพฤติ มิช อบ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ๕ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แล้วสาเนาส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
(๒) กากับ ติดตาม เร่งรัด ให้สานัก/กอง ดาเนินการตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ ของ สผ.
(๓) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิช อบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ ให้ศูนย์ป ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปีละ ๒ ครั้ง

๑๑
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๑.๓ หลักการและแนวคิด
การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ. นับเป็นการสนองตอบต่อภารกิจภาครัฐ
ในภาพรวม ดังนี้
๑) การกาหนดให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
การนาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหาร
ราชการแผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ราชการ
กล่าวคือ
“การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภ าพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิ จ และ
ยกเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ
การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่
ต้องคานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องส่ ว นราชการต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้ อมูล
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”
๒) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ
นาไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และ
มี ม าตรฐานการท างานเทีย บเคีย งกับ มาตรฐานสากล ซึ ่ง ในเกณฑ์ค ุณ ภาพการบริห ารจัด การภาครัฐ
หมวด ๑ การนาองค์การนั้น ได้ให้ความสาคัญกับการนาองค์การ โดยในหัวข้อ ๑.๒ การกากับดูแลองค์การและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนราชการมีการดาเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรม รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่ งและ
คนดี มีจริยธรรม และธรรมาภิบาลประพฤติตนต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึง
การใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบ บุคลากรในองค์การต้องมีการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม
และธรรมาภิบาลต่อผู้ รั บ บริ การและผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ย ผู้ บริห ารควรมีการกาหนดกรอบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เช่น มีการดูแลต่อผู้ รับบริการ
อย่า งซื่อสัตย์สุจ ริต ให้เ กีย รติ เป็น ธรรม ร่ว มกับ การรัก ษาปกป้อ งไม่ใ ห้อ งค์ก ารดาเนิน การในทางที่มี
ความเสี่ยงต่อศักดิ์ศรีหรือ สิ่งไม่ดีใดๆ

๑๒
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ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี มีองค์ประกอบ ๓ เรื่องที่นามาพิจารณา
ในกระบวนการคิด ได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์การ และหลักธรรมาภิบาล (องค์ประกอบ
ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีแสดงในภาพที่ ๓)

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
นโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดี
หลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมหลัก
ขององค์การ

ภาพที่ ๓ : องค์ประกอบในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

๑๓
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๑.๔ วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สผ. มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย
การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่สาคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑) เพื่อเป็นการประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รับทราบถึงนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติขององค์การที่ยึดถือความโปร่งใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานธรรมาภิบาลที่ชัดเจน
และเป็นสากล
๒) เพื่อให้บุคลากรภายในได้รับทราบและมีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน ถึงเจตนารมณ์
ขององค์การสาหรับยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางการติดตาม
ประเมินผลด้านธรรมาภิบาลขององค์การ
๓) เพื่อ สร้า งการยอมรับ ความเชื่อ มั่น ศรัท ธาให้เ กิด ขึ้น แก่ สัง คม ชุม ชน ผู้รับ บริก าร
ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่อเป็นการยืนยันว่าการบริหารงานของ
สผ. ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล

๑๔
คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวดที่ ๒
นโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดี

๒.๑ นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ๔ ด้าน
เพื่อให้การปฏิบั ติราชการของ สผ. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส
มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการ
แผ่นดิน สผ. ได้จัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีขึ้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย ๙ หลัก เป็นพื้นฐานในการกาหนดนโยบายฯ 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) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
๙) หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)
โดยมีองค์ประกอบสาคัญๆ ในนโยบายหลัก ๔ ด้าน คือ
๑) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓) ด้านองค์การ และ
๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน

๑๕
คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
นโยบายหลัก ๔ ด้าน
ค่านิยม

ธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์
แนวทาง
ปฎิบัติ
พันธกิจ

นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติในการกากับดูแลองค์การที่ดี
สผ. ได้กาหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมาตรการในการกากับดูแลองค์การที่ดี
ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๒. ด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓. ด้านองค์การ
๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน

๑๖
คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๗
คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๒ นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอื่นๆ
สผ. ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สผ. มีการกากับ
ดูแลที่ชัดเจน ครอบคลุม ผู้ปฏิบัติงานสามารถยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้ง
สามารถใช้เป็นแนวทางการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ส่งผลให้ ประชาชนเกิดความมั่น ใจ
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการของ สผ. โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้
๑) นโยบายสิ่งแวดล้อม
๒) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับเหตุ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ
๓) แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากร สผ.
(๑) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
(๒) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์
(๓) แนวปฏิบัติที่ดีตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สผ.
(๔) แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร สผ.
(๕) แนวปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ สผ.

๑๘
คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๑) นโยบายสิ่งแวดล้อม
ด้ว ย สผ. เป็ น หน่ ว ยงานในการก าหนดนโยบายและแผนการส่ งเสริ มและรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแบบอย่าง
ให้สังคมในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม สผ. ได้กาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมของ สผ. ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
(๒) ป้องกันและลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
(๓) ลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(๔) รณรงค์สร้างจิตสานึกให้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ
(๕) ทบทวนและปรับปรุงการดาเนินงานและสภาพแวดล้อมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๑๙
คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๒) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเหตุ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ
สผ. ได้มีการกาหนดช่องทางและแนวทางการปฏิบัติการรับร้องเรียน โดยกาหนดให้มีการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของประชาชน และแจ้งผลการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบครั้งแรกภายใน
๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องร้องทุกข์
(๑) ระบบ e-Petition ของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนทาง website ของสานักงาน
(๓) จดหมาย
(๔) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(๕) โทรศัพท์/โทรสาร
(๖) มาร้องเรียนด้วยตนเอง
• แนวปฏิบัติการรับข้อร้องเรียน
(๑) กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม รับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องร้องทุกข์จากช่องทางต่างๆ ข้างต้น
(๒) แจ้งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
(๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและแจ้งผู้ร้องเรียนภายใน ๑๕ วัน
(๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
รวบรวม
(๕) กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม เสนอเลขาธิการ สผ. รายงานผลการแก้ไขปัญหาให้ สร.ทส.
ทราบเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
(๖) กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้ อม สรุปและวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนเสนอคณะทางานจัดการ
เรื่องร้องเรียน สผ. พิจารณา

๒๐
คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๓) แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากร สผ.
บุค ลากร สผ. หมายถึง บุค ลากรที่ป ฏิบัติห น้า ที่ใ น สผ. ได้แ ก่ ผู ้บ ริห าร ข้า ราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างรายบุคคลของ สผ.
แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากร สผ. ประกอบด้วย
(๑) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
(๒) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์
(๓) แนวปฏิบัติที่ดีตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สผ.
(๔) แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร สผ.
(๕) แนวปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ สผ.

๒๑
คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

(๑) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด*
โดยดาเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ
ตามพระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้
(๑.๑) ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร
ไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด
(๑.๒) ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท
ไม่ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้
(๑.๓) ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน์ ใ ดๆ เมื่ อ เที ย บกั บ ราคาตลาดมี ค่ า เกิ น ๓,๐๐๐ บาท
ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้
(๑.๔) ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาด ระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท และ
เจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
(๑.๕) ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบ
เป็นทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณา อนุญาต
ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะ
ด ารงต าแหน่ งเดิ ม ของขวั ญในโอกาสเกษี ยณอายุ ราชการหรื อลาออกจากงาน ของขวั ญหรื อผลประโยชน์
ที่เพื่อนร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ
(๑.๖) ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คน
เดียวกัน กลุ่ มเดียวกัน หรื อผู้ ให้ มีความสั มพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
(๑.๗) ถ้า ในปีง บประมาณใดๆ ได้ข องขวัญ และหรือ ผลประโยชน์จากผู้รับบริก าร แม้จะ
ต่างคนต่างกลุ่ ม เพื่อเป็ น การขอบคุณในการให้ บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้ ว มีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท
ต้องรายงาน
(๑.๘) ของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ ใ ดๆ ที่ ไ ด้ รั บ เพื่ อ เป็ น การขอบคุ ณ จากผู้ รั บ บริการ
(ประชาชน องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่าเสมอ บ่อยครั้ง อาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล
บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ
และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์ใดๆ จากประชาชน
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(๑.๙) เงิน สดหรือ สิ ่ง ใดๆ ที ่ส ามารถเปลี ่ย นเป็น เงิน ได้ ตัว อย่า งเช่น หุ ้น พัน ธบัต ร
ล็อตเตอรี่ ต้องปฏิเสธไม่รับ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ
หมายเหตุ * คู่มือบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จัดทาโดย กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
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(๒) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์*
ด าเนิ น การตามประมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ น ซึ่ ง ก าหนดมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของ
ข้ า ราช การในการป้ อ งกั น ปั ญ หาผลปร ะโ ยช น์ ทั บ ซ้ อ นในการปฏิ บั ติ ร าช การหลายประกา ร
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) และเพื่อเป็นการป้องกันการใช้ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหน้าที่ การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่อง
เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด จึงกาหนดแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้
(๒.๑) ทางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
(๒.๒) ทางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
(๒.๓) ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมี และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒.๔) ให้ความสาคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจากัด
ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทาหน้าที่
(๒.๕) หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ หรือการทาหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๒.๖) หลีกเลี่ยงการกระทา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทาให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายใน
(๒.๗) หลีกเลี่ยงการใช้ตาแหน่งหน้าที่ หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
(๒.๘) ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อานาจหน้าที่
(๒.๙) ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตาแหน่ง ขณะที่ไปหา
ตาแหน่งใหม่
หมายเหตุ * คู่มือบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จัดทาโดย กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
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(๓) แนวปฏิบัติที่ดีตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สผ.
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๕๑ สผ. จึ ง ได้ ก าหนดข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยจรรยาข้ า ราชการของ สผ. ขึ้ น ใหม่ เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างรายบุคคลของ สผ.
ยึดถือและปฏิบัติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทรงไว้ซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นคนที่ดีของ สผ. ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ตระหนักและ
สานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง หน่วยงาน และต่อสังคม
ข้อ ๒ การยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
พึ ง ยึ ด มั่ น ในระบบคุ ณ ธรรม ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกรอบนโยบายด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง
ตามหลักวิชาการ กฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามด้วยความภาคภูมิใจ
ข้อ ๓ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
พึง ปฏิบ ัต ิห น้า ที ่ด ้ว ยความโปร่ง ใส เปิด เผยอย่า งมีเ หตุผ ลด้ว ยความบริส ุท ธิ ์ใ จ
พร้อมรับการตรวจสอบ
ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และปราศจากอคติ
ข้อ ๕ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น กระตือรือร้น อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานบรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ข้อ ๖ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ
พึงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ความยุติธรรม เคารพกฎหมาย กติกาของสังคม เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และคุณค่าของประชาชนทุกคน กระทาเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ
ข้อ ๗ การดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พึงดารงชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธา และเป็นต้นแบบ
ที่ดีแก่บุคคลทั่วไป
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(๔) แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร สผ.
ผู้ บ ริ ห ารของ สผ. หมายถึ ง ผู้ ที่ ด ารงต าแหน่ ง เลขาธิ ก าร สผ. รองเลขาธิ ก าร สผ. ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ผู้อานวยการกอง
(๔.๑) ก ากั บดู แลการด าเนิ นงานของ สผ. ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบต่ างๆ และหน้ า ที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
(๔.๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิ ดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และไม่ใช้อานาจหน้ าที่
แสวงหาผลประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ยึดถือประโยชน์ของ สผ. ประเทศ
และประชาชนเป็นสาคัญ
(๔.๓) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความสามัคคีภายในองค์การ และแสดงพฤติกรรม
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี ส่งผลให้เกิดความไว้ใจ ศรัทธา เชื่อมั่นต่อตนเอง และ สผ.
(๔.๔) พั ฒนาเสริ มสร้ างความรู้ ความสามารถของตนเองเพื่ อให้ การบริ หารงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่
(๔.๕) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความสามารถให้ เ กิ ด ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง านสู ง สุ ด
ให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีและปลอดภัย
รวมทั้งปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้าใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
(๔.๖) ยึ ด ถื อ แนวทางในคู่ มื อ การก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ของ สผ. เป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
โดยเคร่งครัด
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(๕) แนวปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ สผ.
เจ้าหน้าที่ สผ. หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน สผ. ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าทีต่ ามสัญญาจ้างรายบุคคลของ สผ.
(๕.๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และไม่ใช้อานาจหน้าที่แสวงหา
ผลประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ยึดถือประโยชน์ของ สผ. ประเทศและประชาชน
เป็นสาคัญ
(๕.๒) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง บนหลักวิชาและจรรยา
วิ ช าชี พ เกิ ด ผลดี แ ก่ ห น่ ว ยงานและส่ ว นรวม รวมทั้ ง ใช้ แ ละรั ก ษาทรั พ ยากรของทางราชการอย่ า งคุ้ มค่า
ไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
(๕.๓) พัฒนาตัวเอง พัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นคนดี
และคนเก่ง รวมทั้งเรียนรู้ ถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้ในองค์การ
(๕.๔) ปฏิบั ติต่อผู้ ร่ วมงานด้ วยความสุ ภาพ มีน้าใจ เมตตา เอื้อเฟื้ อ ให้ เกียรติ ซึ่ ง กั น และกั น
ช่วยเหลือและเกื้อกูลกันในทางที่ดี
(๕.๕) ยึ ด ถื อ แนวทางในคู่ มื อ การก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ของ สผ. เป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
โดยเคร่งครัด

๒๗
คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวดที่ ๓
แนวทำงกำรส่งเสริม ผลักดัน และติดตำม
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดี

แนวทางการส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. จึงกาหนดหลักปฏิบัติ
ที่สาคัญ ดังนี้
๑) สผ. จะสื่ อ สารให้ บุ ค ลากรทุ ก คน ได้ รั บ ทราบและมี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ นโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
๒) สผ. จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากร
และองค์การจะปฏิบั ติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ฉบั บนี้
อย่างเคร่งครัดโดยจะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่บุคลากรทุกระดับต้องทาความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติ
ให้ถูกต้องในการทางานประจาวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของ สผ. คนใด กระทาการใดๆ
ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
๓) สผ. คาดหวังให้ บุ คลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัย
ว่าจะขัดต่อหลั กการต่างๆ ในนโยบายฉบั บนี้ ต่อผู้ บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ ไม่อาจรายงานต่ อ
ผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคาปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้น
ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
๔) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ทุกปี โ ดยคณะทางานที่ไ ด้รั บ การแต่ง ตั้งจากทุ กส่ ว นของ สผ. ทั้งนี้ สผ. มีนโยบายที่จะกาหนดมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์ การที่ดีที่องค์การจะพึงปฏิบัติต่อนโยบายด้านต่างๆ สาหรับ
การดาเนินการภายในนั้น สผ. จะมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับกระบวนงานที่มีการปฏิบัติที่ผิดพลาดเสมอ
หรือเป็นกระบวนงานที่มีความล่อแหลมต่อการกระทาผิดธรรมาภิบาล
๕) สผ. จะกาหนดแนวทางการวัด และประเมิน การปฏิ บัติ ตามนโยบายการก ากั บ ดู แ ล
องค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่าเสมอ
๖) การติ ด ตามประเมิ น ผลเป็ น กระบวนการที่ ส าคั ญ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า
การด าเนิ น งานตามมาตรการ/โครงการ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใ ด
มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จ จุดแข็ง
จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน

๒๘
คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยมีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้
ติดตามจากรายงานหรือเอกสารหลั กฐานที่เกี่ยวข้องจากผู้ รับผิดชอบโครงการ/
มาตรการ ตามแบบติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ซึ่งให้จัดส่ง กพร.สผ.
ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
• ประเมินผลเมื่อโครงการ/มาตรการ ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จากรายงานการติดตาม
มาตรการ/โครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประมวลผลประเมินความสาเร็จของนโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดี ร วมทั้งรวบรวมปั ญหา อุป สรรค เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบาย มาตรการ/
โครงการในการกากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ.
• จั ด ท ารายงานเสนอคณะท างานการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี สผ. ผู้ บ ริ ห ารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดย กพร.สผ.
•

หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติหรือต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับ
นโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ฉ บั บ นี้ สามารถติ ด ต่ อ หรื อ สอบถามได้ ที่ กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร
โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๒-๓๓ และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๔๕

๒๙
คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวดที่ ๔
มำตรกำร/โครงกำรตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กำรที่ดี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาดาเนินมาตรการ/โครงการ เพื่อรองรับนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงาน ดังนี้
๑. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้รับผิดชอบ)
๑.๑ การจัดทานโยบาย แผน มาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและ
การบูรณาการจากทุกภาคส่วน
(๑) โครงการพัฒ นาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริม
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทยระยะที่ ๑
(สวล.)
(๒) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการผลิตและ
การบริ โ ภคที่ ยั่ ง ยื น ตามเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
เป้าหมายที่ ๑๒ (สวล.)
(๓) (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่ตาบลตลิ่งงาม ตาบลบ่อผุด
ตาบลมะเร็ต ตาบลแม่น้า ตาบลหน้าเมือง ตาบลลิปะน้อย
อาเภอเกาะสมุย และตาบลเกาะพะงัน ตาบลเกาะเต่า

ตัวชี้วัด
จ านวนนโยบาย แผน และมาตรการ
ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม/การบูรณาการ
จากทุ ก ภาคส่ ว นอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ ๘๐
ของเป้าหมาย

๓๐
คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
(ผู้รับผิดชอบ)
อ าเภอเกาะพะงั น จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี พ.ศ. ....
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (สชพ.)
(๔) โครงการการจัดการสิ่งแวดล้ อมเมืองและพื้นที่สีเ ขียว
เมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน (สชพ.)
(๕) โครงการจัดทารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สตป.)
(๖) โครงการจั ด ท า Road Map การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ ๒๐
ปี (๒๕๖๑-๒๕๗๙) (สธศ.)
(๗) โครงการส่ งเสริ มการมีส่ ว นร่ ว มในการบริห ารจัด การ
แหล่ง มรดกโลกหรือ แหล่ง มรดกทางวัฒ นธรรม และ
ทางธรรมชาติ ที่ มี คุ ณ ค่ าความโดดเด่ น ในระดั บสากล
อย่างยั่งยืน (สธศ.)
(๘) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นลุ่มน้า/
กิจกรรม การจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
พื ้น ที ่ชั ้น คุณ ภาพลุ ่ม น้ าอย่า งยั ่ง ยืน ในพื ้น ที ่ลุ ่ม น้ า
ภาคเหนือ (กบด.)
(๙) โครงการศึกษาแนวทางรองรับผลกระทบจากการดาเนิน
มาตรการตอบสนองด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของต่างประเทศในด้านธุรกิจการค้าและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศต่อประเทศไทย (สปอ.)
(๑๐) การจัดทาแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๑.๒ การจัดทา/สร้างเครื่องมือ กลไก ในการผลักดันและขับเคลื่อน จ านวนเครื่ อ งมื อ กลไก เพื่ อ การผลั ก ดั น
นโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ
และขั บ เคลื่ อ นนโยบายและแผนด้ า น
(๑) โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว
สิง่ แวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ
ชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน (สชพ.)
(๒) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบ
เมืองนิเวศ (ECO-City) เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
และชุมชนที่ยั่งยืน (สชพ.)

๓๑
คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้รับผิดชอบ)
(๓) โครงการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ (ระยะปีแรกของแผน) (สตป.)
(๔) การพัฒนาระบบบูรณาการการสื่อสารข้อมูลการดาเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
และแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ ระยะครึ่งแผน (สตป.)
(๕) การดาเนินงานโครงการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม ตามแผนขับเคลื่อนงาน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (สธศ.)
(๖) การติดตามประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ
อันควรอนุรักษ์ประเภทถ้า ภูเขา น้าตก และธรณีสัณฐาน
และภูมิลักษณวรรณา (สธศ.)
(๗) การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนขับเคลื่อน
(Road Map) พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และ
พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน (สธศ.)
(๘) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพ
ลุ่มน้า/กิจกรรมการประเมินสถานภาพและทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้าภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (ลุ่มน้ามูล ลุ่มน้าชี และลุ่มน้าโขง) (กบด.)
(๙) โครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (กบด.)
(๑๐) โครงการศึกษาแนวทางการจัดทาระบบฐานข้อมูล
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานแผนการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.)
(๑๑) (ร่ าง) คู่ มื อเพื่อ ขอรั บ การสนั บ สนุนทางการเงิน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.)
(๑๒) การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้

ตัวชี้วัด

๓๒
คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้รับผิดชอบ)
แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (กทส.)
(๑๓) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติ จานวน ๓ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ คณะอนุกรรมการข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ และคณะอนุกรรมการ
กฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ (กทส.)
(๑๔) คู่มือการจัดทา กฎระเบียบ/ข้อบังคับระดับท้องถิ่น
เรื่องการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม (กทส.)
(๑๕) โครงการจัดทาแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านคมนาคม (กวผ.)
(๑๖) การจัดทาแนวทางการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คณะกรรมการผู้ชานาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ใช้ในการพิจารณาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจัดทา
แนวทางการประเมินผลกระทบด้านอากาศและเสียง
ของโครงการประเภทอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และพลังงาน
(กวผ.)

ตัวชี้วัด

๓๓
คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้รับผิดชอบ)
๒.๑ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อบริการผู้รับบริการ
(๑) โครงการปรับ ปรุ งหลักเกณฑ์การคัดเลือกเลื่ อนระดับ
(สลก.)
(๒) การพิ จ ารณาผู้ มี สิ ท ธิ ท ารายงาน EIA ด าเนิ น การได้
ตามคู่มือ ภายใต้ พ.ร.บ.อานวยความสะดวกฯ (กพส.)
(๓) การตรวจสอบและให้ บ ริ การข้อมูล แผนที่ชั้นคุณภาพ
ลุ่มน้า (กบด.)
(๔) กระบวนการการจั ด การข้ อ มู ล ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (กทส.)
(๕) โครงการลดรายการเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมรายงาน EIA
ในคู่มือตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (กวผ.)
(๖) โครงการคัดเลือกคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.)
๒.๒ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
(๑) การดาเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน (สลก./กอง)
(๒) การบริ ก ารข้ อ มู ล ของศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
ราชการ/ห้องสมุด สผ. (สลก.)
(๓) โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.)

ตัวชี้วัด
จ านวนเรื่ อ งที่ มี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
เพื่ อ การให้ บ ริ ก ารที่ มี ม าตรฐานโปร่ ง ใส
และเป็นธรรม

- ร้อยละความ สาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนการสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
- ร้ อยละความพึ งพอใจของผู้ รั บบริ การ
ข้อมูลข่าวสาร

๓๔
คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
(ผู้รับผิดชอบ)
(๔) การจัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้าโลก (กทส.)
(๕) ร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย:
ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (กทส.)
(๖) สารคดีสั้น ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (กทส.)
(๗) การจัดทากฎระเบียบ/ข้อบังคับ และเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจระดับท้องถิ่นสาหรับการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ (กทส.)
(๘) คู่มือการจัดทา กฎระเบียบ/ข้อบังคับระดับท้องถิ่น เรื่อง
การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์
จากทรัพยากรพันธุกรรม (กทส.)
(๙) การจั ด ท าสื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักของภาคส่วนต่างๆ
เรื่อง การเข้าถึงและการแบ่งปัน ผลประโยชน์จากทรัพยากร
พันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม (กทส.)
๒.๓ การพัฒนาระบบและการจัดการข้อร้องเรียน
ร้ อ ยละของเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ ส ามารถ
(๑) โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนของ สผ. ด าเนิ น การได้ ต ามระยะเวลาที่ ก าหนด
(สตป./กอง)
(ไม่เกิน ๑๕ วัน)

๓๕
คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ด้านองค์การ

ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
(ผู้รับผิดชอบ)
๓.๑ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ร้อยละความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งาน
(๑) โครงการจั ด ท าและด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ตามแผนปฏิบัติการ PMQA ประจาปี ๒๕๖๑
PMQA ประจาปี ๒๕๖๑ (กพร./กอง)
(๒) โครงการการดาเนิ น การตามแผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต (กคจ./กอง)
๓.๒ การดาเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
(๑) โครงการการดาเนิ น การตามแผนป้องกันปราบปราม
การทุจริต (กคจ./กอง)
๓.๓ การจัดทาแผนดิจิทัล ของ สผ. พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
(๑) โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ
ดิจิตัลสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สตป.)
(๒) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนชุดเดิม
ที่ มี ก ารใช้ ง านมากกว่ า ๕ ปี และจั ด หาอุ ป กรณ์ ใ หม่
(สตป.)
(๓) โครงการพั ฒ นาประสิ ทธิภ าพเครื อ ข่า ยคอมพิว เตอร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สตป.)
(๔) โครงการพัฒนาระบบสารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล
ยามฉุกเฉิน (สตป.)
(๕) โครงการการบูรณาการฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม (สธศ.)

ร้อยละความส าเร็จ ของการดาเนิ น การ
ตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งาน
กิจกรรมแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ สผ.
ประจาปี ๒๕๖๑

๓๖
คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้รับผิดชอบ)
(๖) โครงการพัฒ นาระบบสารสนเทศการจัด ท าบัญ ชี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (สปอ.)
(๗) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล บัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระยะที่ ๔ (สปอ.)

ตัวชี้วัด

๓๗
คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน

ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้รับผิดชอบ)
๔.๑ การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารกาลังคนและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ สผ. ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
(๑) โครงการดาเนิ น การตามแผนยุ ทธศาสตร์ การบริ ห าร
กาลังคนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ สผ. ๕ ปี
ประจาปี ๒๕๖๑ (สลก.)

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการบริหารกาลังคนและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปี ๒๕๖๑
ความพึงพอใจของบุคลากร

๔.๒ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาเจ้าหน้าที่ของ สผ. - จานวนกิจกรรม/โครงการด้านส่งเสริม
(๑) โครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยา
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
เจ้าหน้าที่ของ สผ. (กคจ.)
เจ้าหน้าที่ สผ.
- ระดับคุณธรรมความโปร่งใสของ
สานักงานฯ

๓๘
คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาคผนวก ก
คาสั่ง สผ.ที่๑๑๗(๑)/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ.

๓๙
คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๔๐
คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาคผนวก ข
ขั้นตอนการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ.
๑) การทบทวนนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
๑.๑) จัดทายกร่างนโยบาย
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลแนวทางการดาเนินงาน โดยยึดหลักการ แนวคิดและวัตถุประสงค์ ตามคู่มือการ
ดาเนินนโยบายประกอบกับการพิจารณาแนวคิดตามหลักธรรมภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กรและแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี รวมทั้งพิจารณาผล
การดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี และข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมาร่วมด้วย
๑.๒) ประชุมคณะทางานการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ.
เพื่อรายงานผลการดาเนินการมาตรการ โครงการ ประจาปี และพิจารณาทบทวน และปรับปรุง
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี แนวทางการปฏิบัติ กาหนดมาตรการ/โครงการ การสื่อสารประชาสัมพันธ์
และการติดตามประเมินผล
๑.๓) จัดทามาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ประจาปี
ยกร่างมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมประจาปีในการดาเนินตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เสนอคณะทางานคณะทางานการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานขององค์กร รองรับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจัดทารายละเอียด
มาตรการ/โครงการที่รองรับนโยบาย
๑.๔) เสนอ เลขาธิการ สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศเจตนารมณ์เ พื่ อ ให้
หน่วยงานถือปฏิบัติ
๒) สื่อสารนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
๒.๑) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ
• จัดทาใบลงนามรับทราบนโยบาย
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สผ. ลงนามรับทราบในใบลงนามรับทราบนโยบาย และให้ทุกหน่วยงาน
สื่อสารให้บุคลากรภายในทราบและถือปฏิบัติด้วย
• จัดทาคู่มือการดาเนินนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
จั ดทาคู่มือฯ เพื่อให้ ห น่ ว ยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางประกอบการดาเนินงานให้ เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
• เผยแพร่ลงเว็บไซต์และระบบอินทราเน็ตของสานักงานฯ เผยแพร่ สื่อสารนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดใี ห้กับบุคลากรของ สผ. และหน่วยงาน/ผู้รับบริการของ สผ.

๔๑
คู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑

• จั ด ท าแผ่ น พั บ หรื อ สื่ อ กราฟิ ก ประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพรให้ ทั่ ว ถึง
ทั้งองค์กร
๒.๒) ประเมินผลการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย
• ออกแบบและส ารวจข้ อ มู ล โดยส ารวจการรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจของบุ ค ลากรที่ มี ต่ อ นโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี รวมทั้งประเมินผลการดาเนินนโยบาย
• วิเคราะห์ ประเมินผลและจัดทาสรุปผลพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอคณะทางานฯ เพื่อพิจารณา
และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงนโยบายและการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายต่อไป
๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการตามกิจกรรมในมาตรการ/โครงการ
๔) การติดตามรายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรการ/โครงการ รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามมาตรการ/
โครงการและตัว ชี้วัด ให้ ฝ่ ายเลขานุ การคณะทางานฯ ทราบในรอบ ๑๒ เดือน (ภายในวันที่ ๓๑ ตุล าคม
๒๕๖๑) เพื่อจัดทาสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะเสนอคณะทางานฯ ต่อไป
๕) รายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะ
รายงานผลการด าเนิ น งานและข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง นโยบายเสนอคณะท างานฯ และ
เลขาธิการ สผ. ตามลาดับ

๔๒

ภาคผนวก ค
แบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการ/โครงการและตัวชี้วัด
แบบรายงานแผน/ผลการดาเนินงานภายใต้มาตรการ/โครงการ ตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของ.................................................................................................................................... ..................................................................................................................
นโยบายหลัก

แนวทางการปฏิบัติที่ดี

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้รับผิดชอบ)

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาและข้อเสนอแนะ....................................................
๔๓

