ก

คำนำ

ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ตลอดจนเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชน
เกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ
สำนั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (สผ.) ได้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ
ในการกำกั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี และเน้ น ความสำคั ญ ในเรื่ อ งการกำหนดนโยบายการกำกั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี
จึงได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยในคู่มือการกำกับ
ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ ประกอบด้วย นโยบายหลักและแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ ดี
ด้านต่างๆ และได้จัดทำ รวบรวมนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอื่นๆ อาทิ นโยบายสิ่งแวดล้อม แนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ ย วกั บ การรั บ เหตุ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น หรื อ ข้ อ เสนอแนะ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องบุ ค ลากร สผ. มาไว้ ด้ ว ยกั น เพื่ อ ให้
บุคลากร สผ. ในทุกระดับศึกษา ทำความเข้าใจ และยึดถือเป็นหลักการในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและ
จริงใจ อันจะส่งผลให้ สผ. เป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการองค์การที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเติบโต
เป็นองค์การที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขข

สารบัญ

คค

ประกาศเจตนารมณ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม (สผ.) เป็นหน่ว ยงานภาครั ฐ
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติภารกิจหลักในการจัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการ
เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานเพื่อนำไปสู่
การปฏิบัติ
ในฐานะผู้บ ริห ารเห็น สมควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแ ลองค์การที่ดีของ สผ. เพื่อให้
การปฏิบัติราชการขององค์การมีร ะบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ พร้อมสร้างความไว้วางใจและศรัทธาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สผ. ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทาง
ปฏิบัติ รวมทั้ง มาตรฐานการทำงาน ความประพฤติที่ดีบนพื้นฐานธรรมาภิบาลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พนักงาน
ของรัฐ ตามความคาดหวังของสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรทุกระดับของ สผ. จะสามารถนำนโยบายการกำกับ
ดูแลองค์การที่ดีฉบับ นี้ ไปเป็น แนวทางยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน และจะไม่ล ะเลยการปฏิบัติตามหลักการ
ที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
สผ. จะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของหน่วยงานเป็นประจำ
ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ และเพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะระหว่างหน่วยงาน และบุคลากร
ของ สผ. จึงขอให้ทุกคนได้รับทราบและยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป

(ลงชื่อ)
(นางรวีวรรณ ภูริเดช)
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งง
ต้นฉบับ
ใบลงนามและยึดถือปฏิบัติ
สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ.
 ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดี

พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะนำแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านต่า งๆ
ซึ่งระบุไว้ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนำไปกำหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริ ม ให้
การปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีธรรมาภิบาล
ต่อไป

ลงชื่อ
(

)

ตำแหน่ง
หน่วยงาน
วันที่

/

/

หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบาย
การกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๒-๓๓
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๔๕

คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑

หมวดที่ ๑

บททั่วไป
๑.๑

ข้อมูลองค์การ : วิสย
ั ทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมหลัก/โครงสร้าง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนติดตามตรวจสอบ
มาตรการ เงื่อนไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสมดุล ของ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมีวิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมหลัก และโครงสร้างองค์กร ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี ๒๕๘๐”
พันธกิจ (Mission)
๑) จัดทำนโยบาย แผนและมาตรการแบบบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การรักษา
สภาพแวดล้อม
๒) สร้างความร่ว มมือกับ เครือข่ายชุมชน หน่ว ยงานภาครัฐ เอกชน ในการนำนโยบายแผน
และมาตรการสู่การปฏิบัติ
๓) ติดตามประเมิน เสนอแนะและรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔) สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนและสื่อสารเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕) สร้ างกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศที่สอดคล้องกับอนุสัญญา
ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามภารกิจของสำนักงาน
วัฒนธรรม (Culture)
มองผลประโยชน์ชาติ มุ่งสร้างเครือข่าย

แม่นในหลักการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มั่นในคุณธรรม

๒

Organizational Governance : OG

ค่านิยมหลัก (Core value)
สำนั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม (สผ.) โดยผู้บริห ารและเจ้ าหน้าที่
ได้ ร่ ว มกั น วิเคราะห์แ ละกำหนดค่ านิ ย มหลัก เพื่ อ ช่ว ยให้บุคลากรในองค์การมีแนวความคิด ความเชื่อ และ
ปรับ พฤติกรรมการทำงานให้เป็น ทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่ว ยสนั บสนุนการดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ ให้
ประสบความสำเร็จ โดยใช้คำว่า NATURE ซึ่งย่อมาจาก

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning.

คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓

โครงสร้างองค์การ
สผ. แบ่ ง ส่ ว นราชการตามภารกิ จ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ดังนี้ (ผังโครงสร้างองค์การแสดงในภาพที่ ๑)
(๑) สำนักงานเลขานุการกรม
(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*

ภาพที่ ๑ ผังโครงสร้างองค์การ
* หน่วยงานจัดตั้งเป็นการภายใน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔

Organizational Governance : OG

๑.๒

โครงสร้างระบบการกำกับดูแลองค์การที่ดี

โครงสร้ า งการจั ด การองค์ ก ารเพื่ อ กำกั บ ดู แ ลให้ ก ารดำเนิ น การขององค์ ก าร เป็ น ไปตาม
หลักธรรมาภิบ าล และการกำกับ ดูแลองค์การที่ดี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบ าล
คุณธรรมและจริยธรรม ให้เป็นองค์การที่มีการบริหารราชการที่ โปร่งใส เป็นธรรม ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน
โดยมีกลไกในการปฏิบัติงาน กำกับดูแล ตรวจสอบ และให้ความเห็ น ข้อแนะนำ ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์การ หน่วยงานภายนอกที่มีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การ เช่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบการประเมิ น ผลภาคราชการ สำนั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เป็ น ต้ น นอกจากนี้ การดำเนินงาน
ของ สผ. ในฐานะเลขานุ การของคณะกรรมการต่างๆ ได้รับการกำกับดูแลจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คือ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
รวมทั้งคณะกรรมการที่แต่งตั้งภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชี ว ภาพแห่ ง ชาติ คณะกรรมการนโยบายการเปลี ่ ย นแปลงสภาพภู ม ิ อ ากาศแห่ ง ชาติ
คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และ สผ.
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อกำกับ ขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์การให้มี
การบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล ดังภาพประกอบ

ภาพที่ ๒ โครงสร้างระบบการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สผ.
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๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจำกรม (อ.ก.พ. กรม)
อ.ก.พ. กรม จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกอบด้วย เลขาธิการ สผ. เป็นประธาน รองเลขาธิการ สผ. ที่เลขาธิการ สผ. มอบหมายหนึ่งคน เป็นรองประธาน
และอนุกรรมการ ซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหาร
และจั ด การ และด้ า นกฎหมาย ซึ่ ง มี ผ ลงานเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นความสามารถมาแล้ ว และมิ ไ ด้ เ ป็ น ข้ า ราชการ
ในกรมนั้น จำนวนไม่เกินสามคน ข้าราชการพลเรือน ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการ
ในกรมนั้ น ซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ กจากข้ า ราชการพลเรื อ นผู้ ด ำรงตำแหน่ ง ดั ง กล่ า ว จำนวนไม่ เ กิ น หกคน ให้ อ.ก.พ. นี้
ตั้งเลขานุการหนึ่งคน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิ จ ารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบี ย บวิ ธ ี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลในกรม
ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กำหนดตามมาตรา ๘ (๓) และนโยบายและระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนดตามมาตรา ๑๖ (๑)
(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างส่วนราชการต่างๆ ภายในกรม
(๓) พิจ ารณาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และช่วย ก.พ. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ ก.พ. มอบหมาย
๒) คณะกรรมการจริยธรรมประจำ สผ.
ได้รับ การแต่งตั้งจากเลขาธิการ ก.พ. ประกอบด้ว ย ประธานกรรมการ ซึ่งหัว หน้าส่ว นราชการ
เสนอจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ผู้ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ เ ป็ น ประจั ก ษ์ โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก ก.พ. กรรมการ
ผู้ ด ำรงตำแหน่ง ประเภทบริ ห ารหรือ ประเภทอำนวยการเลื อ กกั นเองให้เ หลื อ สองคน กรรมการสองคนซึ่ง เป็น
ข้าราชการ ในส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการนั้น ตาม
วิธีการดำเนินการที่แต่ละส่วนราชการเห็นสมควร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและ
รองหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเสนอ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุม กำกับ ส่งเสริม และให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือ
มีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธร รมนี้โดยเร็ว
(๓) พิ จ ารณาวินิจ ฉัย ชี้ข าดปัญหาอั นเกิดจากการใช้บัง คับประมวลจริยธรรมนี้ในส่ว นราชการ
เมื่ อ ได้วินิจ ฉัย แล้ว ให้ส่งคำวินิจ ฉัย ให้ ก.พ. โดยพลัน ถ้ า ก.พ. มิ ไ ด้ วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ ก.พ. รับเรื่อง ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
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(๔) ส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจ ารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือมีผ ลกระทบ
ในวงกว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มีคำวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๕) คุ้ ม ครองและประกั น ความเป็ น อิ ส ระและเที่ ย งธรรมของกลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรมของ
ส่วนราชการ
(๖) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชา
ใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๗) เสนอผลการประเมิน การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่ วนราชการต่อ ก.พ.
และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง านของกลุ่ม งานคุ้ ม ครองจริยธรรมของส่ว นราชการเพื่ อ เสนอหัว หน้าส่ ว นราชการ
เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตำแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน
(๘) เสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรต่อ ก.พ.
(๙) ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย
๓) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ.
ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย เลขาธิการ สผ. เป็นประธานกรรมการฯ รอง
เลขาธิ ก าร สผ. (ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย) เป็ น รองประธานกรรมการ รองเลขาธิ ก าร สผ. สองคน ผู้เชี่ย วชาญ
เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ ผู้อำนว ยการกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ผู้อำนวยการกลุ่ม งานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นกรรมการ ผู้ อ ำนวยการ
กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร เจ้ า หน้ า ที่ ก ลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริห าร เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้ ค ำปรึ ก ษาในการวางยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบราชการและแนวทาง
การดำเนินงานของ สผ.
(๒) กำหนดวิธีการปฏิบัติร าชการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงวิชาการในการปรับปรุง บทบาท ภารกิจ
โครงสร้างและระบบบริ ห ารของ สผ. ให้ ส อดคล้ องกับยุท ธศาสตร์ การพั ฒ นาระบบราชการและบู รณาการกับ
หน่วยงานอื่น
(๔) ติดตาม กำกับ ดูแลและให้คำปรึกษาในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(๕) ให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
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(๖) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของ สผ. ในเรื่องการพัฒนาระบบราชการ
ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงาน ก.พ.ร.
(๗) ดำเนินการอื่นใดตามที่ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย
๔) คณะกรรมการบริหารและกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารใน สผ.
ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย เลขาธิการ สผ. เป็นประธานคณะกรรมการฯ
รองเลขาธิการ สผ. ทุกท่าน เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการกอง เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ เป็น
กรรมการ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
(๒) พิ จ ารณาข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ จ ะลงพิ ม พ์ ใ นราชกิ จ จานุ เ บกษาและข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ จ ะต้ อ ง
จัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่
(๓) ให้ ค ำวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ สผ. ที่ เ ปิ ด เผยได้ และที่ ไ ม่ ต้ อ ง
เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ
(๔) ให้คำวินิจฉัย ในกรณีที่มีปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้
๕) คณะทำงานอื่นๆ
๕.๑) คณะทำงานการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย รองเลขาธิการ สผ. ที่เลขาธิการ สผ. มอบหมาย
เป็นประธานคณะทำงานฯ ผู้แทนจากกองและกลุ่มอิสระ เป็นคณะทำงาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เป็น คณะทำงานและเลขานุก าร และผู้แทนกลุ่มงานคุ้ มครองจริยธรรม เป็นคณะทำงานและผู้ช่ว ยเลขานุ ก าร
มีบทบาทและหน้าที่หลัก ดังนี้
(๑) จัดทำนโยบายกำกับ ดูแลองค์การที่ดีและผลักดันการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดขึ้น
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
(๒) กำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
(๓) กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับ
ดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กำหนดอย่างเป็นระบบ และรายงานผลการดำเนินงานต่อเลขาธิการ สผ.
(๔) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
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๕.๒) คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย เลขาธิการ สผ. รองเลขาธิการ สผ. (ด้านนโยบาย
และแผน และด้านวิชาการ) เป็นที่ปรึกษา รองเลขาธิการ สผ. (ด้านบริหาร) เป็นประธานคณะทำงานฯ ผู้แทนจาก
กองและกลุ่มอิสระ เป็นคณะทำงาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และ
ผู้อำนวยการกลุ่ม งานแผนงานและงบประมาณ เป็นเลขานุการร่วม มีบทบาทและหน้าที่หลัก ดังนี้
(๑) พัฒนาและจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ สผ.
(๒) รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
(๓) กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก เลขาธิการ สผ.
๕.๓) คณะทำงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ
ได้รับ การแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย รองเลขาธิการ สผ. (กำกับกลุ่มงาน คุ้มครอง
จริยธรรม) เป็นประธานคณะทำงานฯ ผู้อำนวยการกองและกลุ่มอิสระ เป็นคณะทำงาน หัวหน้ากลุ่มงานบริห าร
ทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ มีบทบาทและหน้าที่หลัก ดังนี้
(๑) จัดทำแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) และแผนปฏิบั ติการส่งเสริมคุณธรรม ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) แล้วสำเนาส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) กำกับ ติดตาม เร่งรัด ให้กองและกลุ่มอิสระดำเนินการตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ของ สผ.
(๓) รายงานผลการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ มิ ช อบและส่ ง เสริ ม คุ้ ม ครองจริ ย ธรรม ประจำปี ง บประมาณ ให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
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คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๓

๙

หลักการและแนวคิด

การจัดทำนโยบายการกำกับ ดูแลองค์การที่ดีของ สผ. นับเป็นการสนองตอบต่อภารกิจภาครัฐ
ในภาพรวม ดังนี้
๑) การกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการนำ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีห รือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการ
แผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่น ดิน (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ
“การบริ ห ารราชการเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ
ความมีป ระสิทธิภ าพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยกเลิก
หน่ว ยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสิ นใจ การอำนวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน
การจั ด สรรงบประมาณและการบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า ดำรงตำแหน่ ง หรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ต้องคำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติห น้าที่ของส่ว นราชการต้องใช้วิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ
ให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการ
ให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”
๒) พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ .ศ. ๒๕๔๖
ได้ ก ำหนดขอบเขตความหมายของคำว่ า “การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ” ในภาพรวมซึ่ ง เป็ น การชี้ ใ ห้ เ ห็ น
วัตถุป ระสงค์ของการบริห ารราชการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของ
ทุกส่วนราชการในการกระทำภารกิจใดภารกิจหนึ่งว่าต้องมี ความมุ่งหมายให้บรรลุเป้าหมายในสิ่งเหล่านี้คือ
• เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
• เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
• มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
• ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
• มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
• ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
• มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
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๓) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ
นำไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐาน
การทำงานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ การนำองค์การนั้น
ได้ให้ความสำคั ญ กับ การนำองค์ การ โดยในหัว ข้อ ๑.๒ การกำกับดู แลองค์ การและความรับผิ ดชอบต่ อสั ง คม
ส่วนราชการมีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม รวมทั้งต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรม และธรรมาภิบาล
ประพฤติตนต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมี
ความรับผิดชอบ บุคลากรในองค์การต้องมีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม และธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารควรมีการกำหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่าเป็นไป
อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เช่น มีการดูแลต่อผู้รับบริการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ให้เกียรติ เป็นธรรม ร่วมกับการรักษา
ปกป้องไม่ให้องค์การดำเนินการในทางที่มีความเสี่ยงต่อศักดิ์ศรีหรือสิ่งไม่ดีใดๆ
ในการจั ด ทำนโยบายการกำกั บ ดู แ ลองค์ ก ารที ่ ด ี มี อ งค์ ป ระกอบ ๓ เรื ่ อ งที ่ น ำมาพิ จ ารณาใน
กระบวนการคิด ได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์การ และหลักธรรมาภิบาล (องค์ประกอบในการ
จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีแสดงในภาพที่ ๓)

ภาพที่ ๓ องค์ประกอบในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
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คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๔

๑๑

วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สผ. มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การ
จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่สำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑) เพื่ อ เป็ น การประกาศให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายในและภายนอก รั บ ทราบถึ ง นโยบายและ
แนวทางปฏิบัติขององค์การที่ยึดถือความโปร่งใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานธรรมาภิบาลที่ชัดเจน
และเป็นสากล
๒) เพื่อให้บุคลากรภายในได้รับทราบและมีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน ถึงเจตนารมณ์
ขององค์การสำหรับยึดถือเป็นหลั กการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางการติดตาม
ประเมินผลด้านธรรมาภิบาลขององค์การ
๓) เพื่อสร้างการยอมรับความเชื่อมั่น ศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ สังคม ชุมชน ผู้รับบริการ ประชาชน
ทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่อเป็นการยืนยันว่าการบริหารงานของ สผ. ตั้งอยู่บน
หลักธรรมาภิบาล
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หมวดที่ ๒

นโยบาย
การกำกับดูแลองค์การที่ดี
๒.๑

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ๔ ด้าน

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ สผ. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดิน สผ.
ได้ จ ั ด ทำนโยบายการกำกั บ ดู แลองค์ ก ารที่ ดีขึ้น โดยยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บาลของการบริห ารกิจ การบ้ านเมื อ งที่ดี
ประกอบด้วย ๙ หลัก เป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบายฯ 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) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙) หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)
โดยมีองค์ประกอบสำคัญๆ ในนโยบายหลัก ๔ ด้าน คือ
๑) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
๓) ด้านองค์การ
๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบายหลัก ๔ ด้าน
ค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์
แนวทาง
ปฎิบตั ิ

ธรรมาภิบาล

พันธกิจ

ภาพที่ ๔ องค์ประกอบสำคัญในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
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๑๓

นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลองค์การที่ดี
สผ. ได้กำหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมาตรการในการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๒. ด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓. ด้านองค์การ
๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๔

๒.๒
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นโยบายและแนวปฏิบต
ั ท
ิ ี่ดอ
ี น
ื่ ๆ

สผ. ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สผ. มีการกำกับ
ดู แ ลที่ ชั ด เจน ครอบคลุ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสามารถยึ ด ถื อ เป็ น หลั ก การและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง
สามารถใช้เป็นแนวทางการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา
และไว้วางใจในการบริหารราชการของ สผ. โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้
๑) นโยบายสิ่งแวดล้อม
๒) แนวปฏิบัติ ที่ดีเกี่ยวกับการรับเหตุ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ
๓) นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔) แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากร สผ.
(๑) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
(๒) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์
(๓) แนวปฏิบัติที่ดีตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สผ.
(๔) แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร สผ.
(๕) แนวปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ สผ.
๑) นโยบายสิ่งแวดล้อม
ด้วย สผ. เป็นหน่วยงานในการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างให้สังคมในการดูแล
และรักษาสิ่งแวดล้อม สผ. ได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมของ สผ. ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
(๒) ป้องกันและลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
(๓) ลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(๔) รณรงค์ ส ร้ า งจิ ต สำนึ ก ให้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มโดยมุ่ ง เน้ น
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ
(๕) ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานและสภาพแวดล้อมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๒) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเหตุ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ
สผ. ได้มีการกำหนดช่องทางและแนวทางการปฏิบัติการรับร้องเรียน โดยกำหนดให้มีการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของประชาชน และแจ้งผลการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบครั้งแรกภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
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๑๕

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องร้องทุกข์
(๑) ระบบ e-Petition ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) เว็บไซต์ของ สผ.
(๓) จดหมาย (ทั้งจากหน่วยงานราชการ และผู้ร้องเรียน)
(๔) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(๕) มาร้องเรียนด้วยตนเอง
(๖) โทรศัพท์/โทรสาร (สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน (กตป.) หมายเลข ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๖๖)
• แนวปฏิ บั ติ ก ารรั บ ข้ อร้ องเรี ย น
(๑) กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อมรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องร้องทุกข์จากช่องทางต่างๆ
(๒) แจ้งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
(๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและแจ้งผู้ร้องเรียนภายใน ๑๕ วัน
(๔) หน่ว ยงานที่เกี่ย วข้องรายงานผลการดำเนินการแก้ไ ขปัญหาให้ก องติดตามประเมิ น ผล
สิ่งแวดล้อม รวบรวม
(๕) กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม เสนอเลขาธิการ สผ. รายงานผลการแก้ไขปัญหาให้
สร.ทส. ทราบเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
(๖) กองติดตามประเมิน ผลสิ่งแวดล้อม สรุปและวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนเสนอคณะทำงาน
จัดการเรื่องร้องเรียน สผ. พิจารณา
•

๓) นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้ สผ. มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นรูปธรรม ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิด
ความเสียหาย และให้สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับ
หน่วยงาน จึงมีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
(๑) กํ า หนดให้ ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งเป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรทุ ก คนและ
ทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของตนและของสำนักงานฯ โดยให้
ความสําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
(๒) กำหนดให้มีกระบวนการบริห ารจัดการความเสี่ยงองค์ กรที่เป็นระบบและมีม าตรฐาน
เดียวกันตามแนวปฏิบัติทั่วทั้งสำนักงานฯ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา
และมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน
(๓) ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวน
ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(๔) ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการที่ดี และ สนับสนุนให้บุคลากร
ทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๖
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๔) แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากร สผ.
บุคลากร สผ. หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน สผ. ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างรายบุคคลของ สผ. แนวปฏิบัติท่ีดี
ของบุคลากร สผ. ประกอบด้วย
(๑) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
(๒) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์
(๓) แนวปฏิบัติที่ดีตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สผ.
(๔) แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร สผ.
(๕) แนวปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ สผ.
(๑) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยดำเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญและผลประโยชน์ของข้ าราชการพลเรือนและ
เจ้าหน้าที่ภ าครัฐในประมวลจริย ธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของ
ส่ว นราชการตามพระราชบัญญัติร ะเบีย บข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริตแห่งชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์การรับทรัพ ย์สิ นหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้
(๑.๑) ของขวัญทั้งหมดที่มีค่า ทางวัฒ นธรรมหรือประวั ติศาสตร์ เช่น งานศิล ปะ พระพุทธรู ป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร
ไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด
(๑.๒) ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มี ค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท
ไม่ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้
(๑.๓) ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้
(๑.๔) ถ้ า ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน์ที่ มี ค่ าทางการตลาด ระหว่ า ง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท
และเจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งรั บ ให้ อ งค์ ก รโดยหั ว หน้ า ส่ ว นราชการตั ด สิ น ว่ า สมควรให้ ข้ า ราชการหรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
(๑.๕) ถ้ า ของขวั ญ หรือ ผลประโยชน์ ที่มี ค่ าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ ส่ ง มอบ
เป็น ทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณา อนุญาต
ให้ข้าราชการหรือเจ้ าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะ
ดำรงตำแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพื่อน
ร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ
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(๑.๖) ถ้ า ในปี ง บประมาณใดๆ คุ ณ ค่ า รวมของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากผู้ ใ ห้
คนเดีย วกัน กลุ่มเดีย วกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
(๑.๗) ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญ และหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคน
ต่างกลุ่ม เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
(๑.๘) ของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ ใ ดๆ ที ่ ไ ด้ ร ั บ เพื่ อ เป็ น การขอบคุ ณ จากผู้ รั บ บริ ก าร
(ประชาชน องค์ ก รเอกชน) ที่ ไ ด้ อ ย่ า งสม่ ำ เสมอ บ่ อ ยครั้ ง อาจทำให้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย จากประชาชนว่ า มี อิ ท ธิ พ ล
บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บ ริ การของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ
และคาดหวังว่าจะได้รับ ของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ จากประชาชน
(๑.๙) เงิ น สดหรือ สิ่งใดๆ ที่ ส ามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ตั ว อย่างเช่น หุ้ น พั น ธบัตร ล็ อ ตเตอรี่
ต้องปฏิเสธไม่รับ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ
(๒) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดำเนิ น การตามประมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่ ง กำหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมของข้าราชการในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ในหมวด ๒
ข้อ ๓(๓) ข้อ ๕(๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๖(๑) (๒) และ (๓) ข้อ ๗(๔) และ (๕) ข้อ ๘(๕) ข้อ ๙(๑) และเพื่อเป็น
การป้ อ งกั น การใช้ผ ลประโยชน์ส่ว นตนเข้า มาเกี่ ยวข้อ งจนส่ง ผลกระทบต่อ การตัด สิน ใจหรือ การปฏิบัติห น้าที่
การกระทำดั ง กล่ า วอาจเกิ ด ขึ้ น โดยรู้ ตั ว หรื อ ไม่ รู้ ตั ว ทั้ ง เจตนาหรื อ ไม่ เ จตนา หรื อ บางเรื่ อ งเป็ น การปฏิ บั ติ
สืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่ างใด จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้
(๒.๑) ทำงานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
(๒.๒) ทำงานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
(๒.๓) ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมี และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒.๔) ให้ความสำคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจำกัด
ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทำหน้าที่
(๒.๕) หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ หรือการทำหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๒.๖) หลีกเลี่ยงการกระทำ/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทำให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
(๒.๗) หลีกเลี่ยงการใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
(๒.๘) ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อำนาจหน้าที่
(๒.๙) ไม่ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตำแหน่ง ขณะที่ไปหาตำแหน่งใหม่
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(๓) แนวปฏิบัติที่ดีตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สผ.
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ สผ. จึงได้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของ สผ. เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างรายบุคคลของ สผ. ยึดถือและปฏิบัติ
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทรงไว้ซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นคนที่ดีของ สผ. ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ตระหนักและสำนึก
ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง หน่วยงาน และต่อสังคม
ข้อ ๒ การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
พึงยึดมั่น ในระบบคุณธรรม ปฏิบัติห น้าที่ตามกรอบนโยบายด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ
กฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามด้วยความภาคภูมิใจ
ข้อ ๓ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เปิดเผยอย่างมีเหตุผลด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อมรับการตรวจสอบ
ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และปราศจากอคติ
ข้อ ๕ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น กระตือรือร้น อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนด
ข้อ ๖ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ
พึ ง ยึ ด มั่ น ในระบอบประชาธิ ป ไตย ความยุ ติ ธ รรม เคารพกฎหมาย กติ ก า ของสั ง คม เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และคุณค่าของประชาชนทุกคน กระทำเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ
ข้อ ๗ การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พึงดำรงชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธา และเป็นต้นแบบที่ดี
แก่บุคคลทั่วไป
(๔) แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร สผ.

ผู้บ ริห ารของ สผ. หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ สผ. รองเลขาธิการ สผ. ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกอง
(๔.๑) กำกั บ ดู แ ลการดำเนิน งานของ สผ. ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ย บต่ างๆ และหน้ าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
(๔.๒) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม และไม่ ใ ช้ อ ำนาจหน้ า ที่
แสวงหาผลประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ยึดถือประโยชน์ของ สผ. ประเทศและ
ประชาชนเป็นสำคัญ
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning.
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(๔.๓) ประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดี สร้างความสามัคคีภายในองค์การ และแสดงพฤติกรรม
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี ส่งผลให้เกิดความไว้ใจ ศรัทธา เชื่อมั่นต่อตนเอง และ สผ.
(๔.๔) พัฒ นาเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของตนเองเพื่อให้การบริห ารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้ งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่
(๔.๕) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความสามารถให้ เกิ ด ศั ก ยภาพในการปฏิบั ติ ง านสู งสุ ด ให้ มี โ อกาส
ก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงานอย่ า งเป็ น ธรรม และจั ด ให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มในการทำงานที่ ดี แ ละปลอดภั ย รวมทั้ ง
ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงานด้วยความสุ ภาพ มีน้ำใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
(๔.๖) ยึดถือแนวทางในคู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สผ. เป็นหลักปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด
(๕) แนวปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ สผ.
เจ้ า หน้ า ที่ สผ. หมายถึ ง บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น สผ. ได้ แ ก่ ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจำ
พนักงานราชการ พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างรายบุคคลของ สผ.
(๕.๑) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม และไม่ ใ ช้ อ ำนาจหน้ า ที่
แสวงหาผลประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ยึดถือประโยชน์ของ สผ. ประเทศและ
ประชาชนเป็นสำคัญ
(๕.๒) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง บนหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม รวมทั้งใช้และรักษาทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ้มค่า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
(๕.๓) พัฒนาตัวเอง พัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นคนดี
และคนเก่ง รวมทั้งเรียนรู้ ถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้ในองค์การ
(๕.๔) ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ร่ ว มงานด้ ว ยความสุ ภ าพ มี น้ ำ ใจ เมตตา เอื้ อ เฟื้ อ ให้ เ กี ย รติ ซึ่ ง กั น และกัน
ช่วยเหลือและเกื้อกูลกันในทางที่ดี
(๕.๕) ยึดถือแนวทางในคู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ สผ. เป็นหลักปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด
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หมวดที่ ๓

แนวทาง
การส่งเสริม ผลักดัน
และติดตามการปฏิบต
ั ต
ิ าม
นโยบายการกำกับดูแลองค์การทีด
่ ี

แนวทางการส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัตต
ิ ามนโยบายการกำกับดูแลองค์การทีด
่ ี

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผ ลดีตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. จึงกำหนดหลักปฏิบัติ
ที่สำคัญ ดังนี้
๑) สผ. จะสื่อสารให้บุคลากรทุกคน ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับ
ดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
๒) สผ. จะจัดระบบบริห ารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภ าพ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและ
องค์การจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดย
จะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่บุคลากรทุกระดับต้องทำความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทำงาน
ประจำวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของ สผ. คนใด กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
๓) สผ. คาดหวั ง ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนมี ก ารรายงานโดยสุ จ ริ ต ถึ ง การปฏิ บั ติ ที่ ขั ด หรื อ สงสั ย ว่ า
จะขั ด ต่ อ หลั ก การต่ า งๆ ในนโยบายฉบั บ นี ้ ต่ อ ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาโดยตรง หรื อ ในกรณี ท ี ่ ไ ม่ อ าจรายงานต่ อ
ผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคำปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้น ถือ
ปฏิบัติเป็น ข้อมูล ลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับ บัญชาเองก็มีห น้า ที่ในการสอดส่องดูแล และให้คำแนะนำผู้ใต้บัง คับบั ญ ชา
ตามลำดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
๔) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี
โดยคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากทุกส่วนของ สผ. ทั้งนี้ สผ. มีนโยบายที่จะกำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ
ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีที่องค์การจะพึงปฏิบัติต่อนโยบายด้านต่างๆ สำหรับการดำเนินการภายใน
นั้น สผ. จะมุ่งเน้น และให้ความสำคัญกับ กระบวนงานที่มีการปฏิบัติที่ผิดพลาดเสมอ หรื อเป็นกระบวนงานที่มี
ความล่อแหลมต่อการกระทำผิดธรรมาภิบาล
๕) สผ. จะกำหนดแนวทางการวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ
๖) การติ ด ตามประเมิ น ผลเป็น กระบวนการที่ส ำคั ญ เพื่ อให้ เ กิ ด ความมั่น ใจว่า การดำเนินงาน
ตามมาตรการ/โครงการ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามเป้ า หมายที่ ก ำหนดไว้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ไม่
ผลจากการติ ด ตามและประเมิ น ผลจะให้ ข้ อ มู ล ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสำเร็ จ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น และแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning.

คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๑

โดยมีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้
• ติ ด ตามจากรายงานหรื อ เอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ/มาตรการ
ตามแบบติดตามผลการดำเนิน งานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ ดี สผ. ซึ่งให้จัดส่ง กพร.สผ. แบ่งเป็น
รอบ ๖ เดือน (ภายในวันวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) และรอบ ๑๒ เดือน (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
• ประเมิ น ผลเมื ่ อ โครงการ/มาตรการ ดำเนิ น การเสร็ จ สิ ้ น แล้ ว จากรายงานการติ ด ตาม
มาตรการ/โครงการ และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาประมวลผลประเมิ น ความสำเร็ จ ของนโยบายการกำกั บ ดู แ ล
องค์การที่ดีรวมทั้งรวบรวมปัญหา อุปสรรค เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบาย มาตรการ/โครงการ ใน
การกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สผ.
• จั ด ทำรายงานเสนอคณะทำงานการกำกั บ ดู แ ลองค์ ก ารที ่ ด ี สผ. ผู ้ บ ริ หารและหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องโดย กพร.สผ.
หากผู้ใดมีข้อสงสัย เกี่ย วกับ ความหมาย แนวทางปฏิบัติหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบาย
การกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๒๓๓ และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๔๕

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๒
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หมวดที่ ๔

มาตรการ/
โครงการ/กิจกรรม
ตามนโยบายการกำกับดูแล
องค์การทีด
่ ี สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

OG

ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ พิ จ ารณาดำเนิ น มาตรการ/โครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ รองรั บ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงาน ดังนี้

๑.

ด้านรัฐ สังคมและสิง
่ แวดล้อม

ตัวชี้วัด
➢ ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบาย

แผน และมาตรการที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม/การบูรณาการ
จากทุกภาคส่วนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย
➢ นโยบาย แผน มาตรการ โครงการ และกิจกรรม ที่ได้รับการขับเคลื่อนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไปสู่การปฏิบัติ
ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
๑.๑ การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการในการบริห ารจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
(๑) โครงการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมตามแผนขับเคลื่อน
งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

(ผู้รับผิดชอบ)

กธศ.

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning.

คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้รับผิดชอบ)

(๒) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก
น้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่ส อด จังหวัดตาก ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
(๓) จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓
(๔) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ
(๕) โครงการการดำเนินงานนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
policy project)
(๖) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ปีงบประมาณ
๒๕๖๓
(๗) โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโ ภค
ที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ ๓
(๘) กิจกรรมการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการยกร่างแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
(๙) โครงการจัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ
(๑๐) โครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอสิ่งแวดล้อม
(๑๑) โครงการผลักดันการจัดทำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง
๑.๒ นโยบาย แผน มาตรการ โครงการ และกิจกรรม ที่ได้รับการขับเคลื่อนด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ
(๑) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าระดับจังหวัด ระยะ ๑
(๒) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่ อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
(๓) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
(๔) การพัฒนาชุดโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของประเทศ
(๕) โครงการกิจกรรมส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับ
SMEs และเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมภาคเอกชน
(๖) โครงการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย
สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กธศ.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กตป.
กปอ.
กปอ.
กยผ.
กยผ.
กยผ.
กชพ.
กชพ.
กชพ.

กธศ.
กธศ.
กตป.
กบก.
กบก.
กปอ.

๒๓

๒๔
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มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
(๗) การจัดทำแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ
(๘) การจั ด ทำแนวทางการพิ จ ารณารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ด้านการประเมินอันตรายร้ายแรง สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(๙) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการพิจารณา EIA เพื่อการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมาย
ลำดับรองที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
ขององค์การ
(๑) กิจกรรมปลูกป่า
(๒) โครงการห้องสมุดเพื่อมอบความรู้ให้น้องในชนบท

(ผู้รับผิดชอบ)

กวผ.
กวผ.

กวผ.

สลก.
สลก.

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning.

คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.

๒๕

ด้านผูร
้ บ
ั บริการและผูม
้ ส
ี ว
่ นได้สว
่ นเสีย

ตัวชี้วัด
➢ ร้ อ ยละความสำเร็ จ ของการดำเนิ น งานตามคู ่ ม ื อ สำหรั บ ประชาชน

ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารอำนวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
➢ ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
➢ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ/กองทุน
สิ่งแวดล้อม)
➢ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(OIT)
ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
๒.๑ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) การดำเนินการตามคู่มือสำหรับประชาชน
(๑.๑) การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน EIA
(๑.๒) การพิจารณารายงาน EIA
(๒) การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ผู้รับผิดชอบ)

กพส./กวผ.

กพส.

๒๖
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มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
๒.๒ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อบริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๑) การประชุมเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์
(๒) การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการติดตามและประเมิน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(๓) การปรับปรุงการใช้งาน ระบบ Smart e-fund
(๔) โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒.๓ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
(๑) แผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นสูงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(๓) โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
ในบทบาท ภารกิจ ผลการดำเนินงานของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๔) แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
(๕) การเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส่การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
๒.๔ การยกระดับการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของประชาชน
(๑) การบริหารจัดการข้อร้องเรียน
(๒) การปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน และติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

(ผู้รับผิดชอบ)
กธศ.
กธศ.
กบก.
กบก.

สลก.
สลก.
สลก.

กบก.
กพร.

กตป.
กตป.

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning.

คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.

๒๗

ด้านองค์การ

ตัวชี้วัด
➢ ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ

(ITA) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓
➢ ผลการประเมิน ตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
➢ ร้อยละของ Open Government Data ของ สผ.
ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
๓.๑ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) โครงการจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ PMQA ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) โครงการด้านงบประมาณและการบริหารงบประมาณ
๓.๒ การดำเนิ น การตามแนวทางยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว ่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
(๑) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ผู้รับผิดชอบ)
กพร.
สลก.

กพร./กคจ.
กพร.

๒๘
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มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้รับผิดชอบ)

๓.๓ การดำเนินการตามนโยบายระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
(๑) แผนปฏิบัติการดิจิทัล สผ. พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
(๒) การกำกับดูแลข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำไปจัดทำ Open
Government Data ของ สผ.

๔.

กตป.
กตป.

ด้านผูป
้ ฏิบต
ั ง
ิ าน

ตัวชี้วัด
➢ ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ

(ITA) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
➢ จำนวนข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
๔.๑ การบริหารกำลังคนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(๑) โครงการดำเนิน การตามแผนยุทธศาสตร์ก ารบริห ารกำลังคนและการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ของ สผ. ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) โครงการดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองทุนสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้รับผิดชอบ)
สลก.
กบก.

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning.

คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาคผนวก ก
คำสั่ง สผ. ที่ ๑๐๓๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๙

๓๐
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Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning.

คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๑

ภาคผนวก ข
รายชื่อคณะทำงานการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะทำงานการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ.
(คำสั่ง สผ. ที่ ๑๐๓๔/๒๕๖๑ สัง่ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
๑ นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช

รองเลขาธิการ สผ.

ประธาน

กอง/กลุ่ม
อิสระ
สลก.

ตำแหน่ง

หน้าที่

๒

นางสาวอุทัยวรรณ บุญเกิด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ผู้แทน

๓

นางภัทรินทร์ ทองสิมา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้แทน

๔

นางสาวเบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้แทนสำรอง

๕

นางสาวสุกัญญา วิศาล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้แทนสำรอง

๖

นางสาวสิริวรรณ สุโอฬาร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้แทน

๗

นางสาวน้ำทิพย์ ศรีวงษ์ฉาย

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

ผู้แทนสำรอง

๘

นายชาญวิทย์ ทองสัมฤทธิ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้แทน

๙

นางสาวกัญญาวีร์ อยู่คง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้แทนสำรอง

๑๐

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

ผู้แทน

กบก.

๑๑

นางนวรัตน์ รุ่งศรีรัตนวงศ์
นายพิสันต์ ธนะสารสมบูรณ์

ผู้แทน

กบด.

๑๒

นางสาวศีตลา จันทร์เทศ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ผู้แทน

กปอ.

๑๓

นายรังสันต์ พรมภาพ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ผู้แทน

กพส.

๑๔

นายวิรุฬห์ สัมลีราช

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

กยผ.

๑๕

นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์โพธิ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้แทน
ผู้แทน

๑๖

นางปัทมา ดำรงผล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

๑๗
๑๘

นางสาวกมลทิพย์ คงประเสริฐอมร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
นิติกร
นายสุรเดช ด่านศิริ

๑๙

นางสาวฐิตชิ ญาน์ ภาษี

๒๐
๒๑

กลช.

กธศ.
กตป.

กวผ.

ผู้แทน
ผู้แทนสำรอง

กชพ.

ผู้แทน

กนต.

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้แทน

กตภ.

นางณัฐยิ า ลาภเลิศสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เลขานุการ

กพร.

นายทรงสิทธิ์ คำแหงพล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

กคจ.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓๒

Organizational Governance : OG

ภาคผนวก ค
ขั้นตอนการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ.
๑. การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
๑.๑ จัดทำยกร่างนโยบาย
ศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มูล แนวทางการดำเนิน งาน โดยยึ ด หลั กการ แนวคิ ด และวั ตถุ ป ระสงค์
ตามคู่มือการดำเนินนโยบายประกอบกับการพิจารณาแนวคิดตามหลักธรรมภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และวิสัย ทัศน์ พัน ธกิจ ค่านิย มองค์กรและแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งพิจารณา
ผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี และข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมาร่วมด้วย
๑.๒ ประชุมคณะทำงานการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ.
เพื่อรายงานผลการดำเนิ นการมาตรการ/โครงการประจำปี และพิ จารณาทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี แนวทางการปฏิบัติ กำหนดมาตรการ/โครงการ การสื่อสารประชาสัมพันธ์
และการติดตามประเมินผล
๑.๓ จัดทำมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ประจำปี
ยกร่างมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมประจำปีในการดำเนินตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การ
ที่ ดีเสนอคณะทำงานคณะทำงานการกำกับ ดูแลองค์การที่ดี สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทาง
การปฏิบัติงานขององค์กร รองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายละเอียด
มาตรการ/โครงการที่รองรับนโยบาย
๑.๔ เสนอ เลขาธิการ สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศเจตนารมณ์ เพื่อให้
หน่วยงานถือปฏิบัติ
๒. สื่อสารนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
๒.๑ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ
• จัดทำใบลงนามรับทราบนโยบาย
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สผ. ลงนามรับทราบในใบลงนามรับทราบนโยบาย และให้ทุกหน่วยงาน
สื่อสารให้บุคลากรภายในทราบและถือปฏิบัติด้วย
• จัดทำคู่มือการดำเนินนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
จัดทำคู่มือฯ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางประกอบการดำเนินงานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
• เผยแพร่ลงเว็บไซต์และระบบอินทราเน็ตของสำนักงานฯ เผยแพร่ สื่อสารนโยบายการกำกับ
ดูแลองค์การที่ดีให้กับบุคลากรของ สผ. และหน่วยงาน/ผู้รับบริการของ สผ.
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning.

คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

•
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จัดทำแผ่นพับหรือสื่อกราฟิก ประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ให้ทั่ว ถึง

ทั้งองค์กร
๒.๒ ประเมินผลการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย
• ออกแบบและสำรวจข้ อมู ล โดยสำรวจการรั บ รู ้ และเข้ า ใจของบุ คลากรที ่ มี ต ่ อนโยบาย
การกำกับดูแลองค์การที่ดี รวมทั้งประเมินผลการดำเนินนโยบาย
• วิเคราะห์ ประเมินผลและจัดทำสรุปผลพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา
และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงนโยบายและการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายต่อไป
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรมในมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
๔. การติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรการ/โครงการ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการ/
โครงการและตัวชี้วัด ให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ทราบในรอบ ๖ เดือน (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) และ
รอบ ๑๒ เดือน (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะเสนอคณะทำงานฯ
ต่อไป
๕. รายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะ
รายงานผลการดำเนิ น งานและข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง นโยบายเสนอคณะทำงานฯ และ
เลขาธิการ สผ. ตามลำดับ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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Organizational Governance : OG

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning.

แบบรายงานแผน/ผลการดำเนินงานภายใต้มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
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ของ
นโยบายหลัก

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

แนวทางการปฏิบัติท่ีดี

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้รับผิดชอบ)

ผลการดำเนินงาน
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