ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ตลอดจนเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบ าลอันจะทาให้ประชาชน
เกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ
สานัก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม (สผ.) ได้ใ ห้ค วามสาคัญ
ในการกากับ ดูแ ลองค์ก ารที่ดี และเน้น ความสาคัญ ในเรื่อ งการกาหนดนโยบายการกากับ ดูแ ลองค์ก ารที่ดี
จึงได้ดาเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยในคู่มือการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ ประกอบด้วย นโยบายหลักและแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ด้านต่าง ๆ และได้จัดทา รวบรวมนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอื่น ๆ อาทิ นโยบายสิ่ งแวดล้อม แนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ย วกับ การรับ เหตุข้อ ร้อ งเรีย น หรือ ข้อ เสนอแนะ แนวปฏิบัติที่ดีข องบุค ลากร สผ. มาไว้ด้ว ยกัน เพื่อ ให้
บุคลากร สผ. ในทุกระดับศึกษา ทาความเข้าใจ และยึดถือเป็นหลักการในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและ
จริงใจ อันจะส่งผลให้ สผ. เป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการองค์การที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเติบโต
เป็นองค์การที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเจตนารมณ์
สานัก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม (สผ.) เป็น หน่ว ยงานภาครัฐ
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติภารกิจหลักในการจัดทานโยบายและแผนแบบบูรณาการ
เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานเพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติ
ในฐานะผู้บ ริห ารเห็น สมควรให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีข อง สผ. เพื่อให้
การปฏิบัติร าชการขององค์การมีร ะบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ พร้อมสร้างความไว้วางใจและศรัทธาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ. ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทาง
ปฏิบัติ รวมทั้ง มาตรฐานการทางาน ความประพฤติที่ดีบนพื้นฐานธรรมาภิบาลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พนักงาน
ของรัฐ ตามความคาดหวังของสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรทุกระดับของ สผ. จะสามารถนานโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีฉบับ นี้ ไปเป็น แนวทางยึดถือปฏิบัติในการดาเนินงาน และจะไม่ล ะเลยการปฏิบัติตามหลักการ
ที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
สผ. จะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของหน่ วยงานเป็นประจา
ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ และเพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะระหว่างหน่วยงาน และบุคลากร
ของ สผ. จึงขอให้ทุกคนได้รับทราบและยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป

(ลงชื่อ)
(นางรวีวรรณ ภูริเดช)
เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต้นฉบับ
ใบลงนามและยึดถือปฏิบัติ
สาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ.
 ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ย วกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดี

พร้ อมทั้ง มุ่งมั่น ที่จ ะน าแนวทางปฏิบั ติภ ายใต้ นโยบายการกากั บดูแลองค์การที่ดี ด้านต่างๆ
ซึ่งระบุไว้ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนาไปกาหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม ให้
การปฏิบัติงานของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีธรรมาภิบาล
ต่อไป

ลงชื่อ
(

)

ตาแหน่ง
หน่วยงาน
วันที่

/

/

หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๒-๓๓
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๔๕

๑

หมวดที่ ๑
บททั่วไป
๑.๑

ข้อมูลองค์การ : วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมหลัก/โครงสร้าง

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนติดตามตรวจสอบ
มาตรการ เงื่อ นไข ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มตามรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อ สร้ างสมดุ ล ของ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในการนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมีวิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมหลัก และโครงสร้างองค์กร ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี ๒๕๘๐”
พันธกิจ (Mission)
๑) จัดทานโยบาย แผนและมาตรการแบบบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การรักษา
สภาพแวดล้อม
๒) สร้างความร่ว มมือกับ เครือข่ายชุมชน หน่ว ยงานภาครัฐ เอกชน ในการนานโยบายแผน
และมาตรการสู่การปฏิบัติ
๓) ติดตามประเมิน เสนอแนะและรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔) สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนและสื่อสารเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕) สร้างกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินงานของประเทศที่ส อดคล้องกับอนุสัญญา
ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามภารกิจของสานักงาน
วัฒนธรรม (Culture)
มองผลประโยชน์ชาติ มุ่งสร้างเครือข่าย

แม่นในหลักการ

มั่นในคุณธรรม

๒

ค่านิยมหลัก (Core value)
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม (สผ.) โดยผู้บ ริห ารและเจ้า หน้า ที่
ได้ร่ว มกัน วิเคราะห์และกาหนดค่านิย มหลัก เพื่อ ช่ว ยให้บุค ลากรในองค์การมีแ นวความคิด ความเชื่อ และ
ปรับ พฤติก รรมการทางานให้เป็น ทิศ ทางเดีย วกัน ซึ่ง จะช่ว ยสนับสนุนการดาเนิน งานภายใต้แผนกลยุทธ์ ให้
ประสบความสาเร็จ โดยใช้คาว่า NATURE ซึ่งย่อมาจาก

๓

โครงสร้างองค์การ
สผ. แบ่ง ส่ว นราชการตามภารกิจ เพื ่อ ให้ก ารปฏิบ ัต ิง านเป็น ไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล ดังนี้ (ผังโครงสร้างองค์การแสดงในภาพที่ ๑)
(๑) สานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
(๓) กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
(๔) กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
(๕) กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
(๖) กองบริหารจัดการที่ดิน
(๗) กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๘) กองพัฒนาระบบการวิเ คราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(๙) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(๑๐) กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(๑๑) กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
(๑๒) กลุ่มตรวจสอบภายใน
(๑๓) กลุ่มนิติการ
(๑๔) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(๑๕) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม*

ภาพที่ ๑ ผังโครงสร้างองค์การ
* หน่วยงานจัดตั้งเป็นการภายใน

๔

๑.๒

โครงสร้างระบบการกากับดูแลองค์การที่ดี

โครงสร้า งการจัด การองค์ก ารเพื่อ กากับ ดูแ ลให้ก ารด าเนิน การขององค์ก าร เป็น ไปตาม
หลัก ธรรมาภิบ าล และการกากับ ดูแ ลองค์ก ารที่ดี โดยมีเ ปูาหมายเพื่อส่งเสริม การดาเนิน งานด้า นธรรมาภิบาล
คุณธรรมและจริยธรรม ให้เป็นองค์การที่มีการบริหารราชการที่ โปร่งใส เป็นธรรม ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน
โดยมีกลไกในการปฏิบัติงาน กากับดูแล ตรวจสอบ และให้ความเห็น ข้อแนะนา ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์การ หน่วยงานภายนอกที่มีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การ เช่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบการประเมิ น ผลภาคราชการ สานั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เป็ น ต้ น นอกจากนี้ การดาเนินงาน
ของ สผ. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการต่างๆ ได้รับการกากับดูแลจากคณะกรรมการ ที่แต่งตั้งขึ้นภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คือ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
รวมทั้งคณะกรรมการที่แต่งตั้งภายใต้ระเบีย บสานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชี ว ภาพแห่ ง ชาติ คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศแห่ ง ชาติ
คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุ งรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และ สผ.
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน เพื่อกากับ ขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์การให้มี
การบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล ดังภาพประกอบ

ภาพที่ ๒ โครงสร้างระบบการกากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ.

๕

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 เป็นรองประธาน
และอนุกรรมการ ซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริห าร
และจัด การ และด้า นกฎหมาย ซึ่ง มีผ ลงานเป็น ที่ป ระจัก ษ์ใ นความสามารถมาแล้ว และมิไ ด้เ ป็น ข้า ราชการ
ในกรมนั้น จานวนไม่เกินสามคน ข้าราชการพลเรือน ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริห ารหรือประเภทอานวยการ
ในกรมนั้น ซึ่ง ได้รับ เลือ กจากข้า ราชการพลเรือ นผู้ดารงตาแหน่ง ดัง กล่า ว จานวนไม่เ กิ นหกคน ให้ อ.ก.พ. นี้
ตั้งเลขานุการหนึ่งคน มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจ ารณาก าหนดนโยบาย ระบบ และระเบีย บวิธ ีก ารบริห ารทรัพ ยากรบุค คลในกรม
ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กาหนดตามมาตรา ๘ (๓) และนโยบายและระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวงกาหนดตามมาตรา ๑๖ (๑)
(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ภายในกรม
(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และช่วย ก.พ. ปฏิ บัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ ก.พ. มอบหมาย
๒) คณะกรรมการจริยธรรมประจา สผ.
ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ ก.พ. ประกอบด้ว ย ประธานกรรมการ ซึ่งหัว หน้าส่ว นราชการ
เสนอจากผู้ท รงคุณ วุฒิภ ายนอก ผู้มีค วามซื่อ สัต ย์เ ป็น ประจัก ษ์ โดยได้รับ ความเห็น ชอบจาก ก.พ. กรรมการ
ผู้ดารงตาแหน่ง ประเภทบริห ารหรือ ประเภทอานวยการเลือ กกัน เองให้เ หลือ สองคน กรรมการสองคนซึ่ง เป็น
ข้าราชการ ในส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการนั้น ตาม
วิธีการดาเนินการที่แต่ละส่วนราชการเห็นสมควร กรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและ
รองหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเสนอ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริม และให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติต ามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือ
มีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยเร็ว
(๓) พิจ ารณาวินิจ ฉัย ชี้ขาดปัญหาอัน เกิด จากการใช้บังคับ ประมวลจริย ธรรมนี้ในส่ว นราชการ
เมื่อได้วินิจ ฉัย แล้ว ให้ส่ง คาวินิจ ฉัย ให้ ก.พ. โดยพลัน ถ้า ก.พ. มิไ ด้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในหกสิบวัน นับ แต่
วันที่ ก.พ. รับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
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(๔) ส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจ ารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้น เป็นเรื่องสาคัญหรือมีผ ลกระทบ
ในวงกว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มีคาวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๕) คุ้ม ครองและประกัน ความเป็น อิส ระและเที่ย งธรรมของกลุ่ม งานคุ้ม ครองจริย ธรรมของ
ส่วนราชการ
(๖) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชา
ใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๗) เสนอผลการประเมิน การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัว หน้าส่ว นราชการต่อ ก.พ.
และประเมิน ผลการปฏิบัติง านของกลุ่ม งานคุ้ม ครองจริย ธรรมของส่ว นราชการเพื่อ เสนอหัว หน้า ส่ว นราชการ
เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตาแหน่งข้ าราชการในกลุ่มงาน
(๘) เสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรต่อ ก.พ.
(๙) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย
๓) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ.
ได้รับ การแต่ง ตั้ง จากเลขาธิก าร สผ. ประกอบด้ว ย เลขาธิก าร สผ. เป็น ป ระธานกรรมการฯ
รองเลขาธิก าร สผ. (ผู ้ที ่ไ ด้ร ับ มอบหมาย) เป็น รองประธานกรรมการ รองเลขาธิก าร สผ. สองคน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ผู้อานวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อานวยการกลุ่มนิติการ ผู้อานวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน ผู ้อานวยการกลุ ่ม งานแผนงานและงบประมาณ ส านัก งานเลขานุก ารกรม เป็น กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่ม พัฒ นาระบบบริห าร เป็น กรรมการและเลขานุก าร เจ้า หน้า ที่ก ลุ่ม พัฒ นาระบบบริห าร เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คาปรึก ษาในการวางยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาระบบราชการและแนวทาง
การดาเนินงานของ สผ.
(๒) กาหนดวิธีการปฏิบัติร าชการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงวิชาการในการปรับปรุง บทบาท ภารกิจ
โครงสร้างและระบบบริห ารของ สผ. ให้ส อดคล้อ งกับ ยุท ธศาสตร์ การพัฒ นาระบบราชการและบูรณาการกับ
หน่วยงานอื่น
(๔) ติดตาม กากับ ดูแลและให้คาปรึกษาในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(๕) ให้คาแนะนาปรึกษาในการจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
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(๖) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานของ สผ. ในเรื่องการพัฒนาระบบราชการ
ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสานักงาน ก.พ.ร.
(๗) ดาเนินการอื่นใดตามที่ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย
๔) คณะกรรมการบริหารและกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารใน สผ.
ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย เลขาธิการ สผ. เป็นประธานคณะกรรมการฯ
รองเลขาธิการ สผ. ทุกท่าน เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อานวยการกอง เป็นกรรมการ ผู้อานวยการกลุ่มนิติการ
เป็นกรรมการ สานักงานเลขานุการกรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชาสัม พันธ์
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
(๒) พิจ ารณาข้อ มูล ข่า วสารที่จ ะลงพิม พ์ใ นราชกิจ จานุเ บกษาและข้อ มูล ข่า วสารที่จ ะต้อ ง
จัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่
(๓) ให้คาวินิจ ฉัย ข้อ มูล ข่า วสารที่อ ยู่ใ นความรับ ผิด ชอบของ สผ. ที่เ ปิด เผยได้ และที่ไ ม่ต้อ ง
เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ
(๔) ให้คาวินิจฉัย ในกรณีที่มีปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับการดาเนินการตามระเบียบนี้
๕) คณะทางานอื่น ๆ
๕.๑) คณะทางานการกากับดูแลองค์การที่ดี
ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย รองเลขาธิการ สผ. (หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม) เป็นประธานคณะทางานฯ ผู้แทนจากกองและกลุ่มอิสระ เป็นคณะทางาน ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร เป็นคณะทางานและเลขานุการ และผู้แทนกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นคณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
มีบทบาทและหน้าที่หลัก ดังนี้
(๑) จัดทานโยบายกากับ ดูแลองค์ก ารที่ดีและผลักดัน การดาเนินการตามนโยบายที่กาหนดขึ้น
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
(๒) กาหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
(๓) กาหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กาหนดอย่างเป็นระบบ และรายงานผลการดาเนินงานต่อเลขาธิการ สผ.
(๔) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
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๕.๒) คณะทางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย เลขาธิการ สผ. รองเลขาธิการ สผ. (ด้านนโยบาย
และแผน และด้านวิชาการ) เป็นที่ปรึกษา รองเลขาธิการ สผ. (ด้านบริหาร) เป็นประธานคณะทางานฯ ผู้แทนจาก
กองและกลุ่มอิสระ เป็นคณะทางาน ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และ
ผู้อานวยการกลุ่ม งานแผนงานและงบประมาณ เป็นเลขานุการร่วม มีบทบาทและหน้าที่หลัก ดังนี้
(๑) พัฒนาและจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ สผ.
(๒) รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
(๓) กากับ ติดตาม การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก เลขาธิการ สผ.
๕.๓) คณะทางานด้า นการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต ประพฤติมิ ช อบ และการส่ง เสริม
คุ้มครองจริยธรรม
ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย รองเลขาธิการ สผ. (หัวหน้ากลุ่ม งานคุ้มครอง
จริยธรรม) เป็นประธานคณะทางานฯ ผู้อานวยการกองและกลุ่มอิสระ เป็นคณะทางาน ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริห าร ผู ้อ านวยการกลุ ่ม งานบริห ารทรัพ ยากรบุค คล และเจ้า หน้า ที ่ก ลุ ่ม งานคุ ้ม ครองจริย ธรรม
เป็นคณะทางานเลขานุการร่วม มีบทบาทและหน้าที่หลัก ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล พิจ ารณากลั่นกรอง เพื่อจัดทาแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิช อบ และการส่ง เสริม คุ้ม ครองจริย ธรรม ของส านัก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการฯ ประจาปีงบประมาณ เสนอผู้บริหาร
(๒) ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการปูองกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม รวมทั้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สผ.
(๓) กากับ ติด ตาม และเร่ง รัด การดาเนิน การตามแผนปฏิบัติก ารปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ
(๔) ติด ตามประเมิน ผลแผนปูอ งกัน และและปราบปรามการทุจ ริต ประพฤติมิช อบ และการ
ส่ง เสริม คุ ้ม ครองจริย ธรรม เพื ่อ รายงานต่อ ผู ้บ ริห ารและศูน ย์ป ฏิบ ัต ิก ารต่อ ต้า นการทุจ ริต กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๙

๕.๔) คณะทางานจัด ทาแผนดาเนิน ธุร กิจ อย่า งต่อเนื่ อง สาหรับการบริหารความพร้อ มต่อสภาวะ
วิกฤติ (BCP)
ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย เลขาธิการ สผ. เป็นที่ปรึกษา รองเลขาธิการ
สผ. (ที่กากับ ดูแ ลสานัก งานเลขานุก ารกรม) เป็น ประธานคณะทางาน รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน
คณะทางาน ผู ้แ ทนกองและกลุ่ม อิส ระ เป็น คณะทางาน ผู ้อานวยการกลุ่ม พัฒ นาระบบบริห าร ผู ้อานวยการ
กลุ่มงานระบบฐานข้อ มูล และเทคโนโลยีส ารสนเทศ และผู้อานวยการกลุ่ม งานบริห ารทั่ว ไป เป็น คณะทางาน
เลขานุการร่วม เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและเจ้าหน้าที่สานักงานเลขานุการกรม เป็นคณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ มีบทบาทและหน้าที่หลั ก ดังนี้
(๑) จัดทาแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สาหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ของ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) ก ากับ ติด ตาม และประเมิน ความพร้อ มของการด าเนิน ภารกิจ ตาม แผนด าเนิน ธุร กิจ
อย่างต่อเนื่อง สาหรับบริหารความพร้อมต่ อสภาวะวิกฤต (BCP) และรายงานผลต่อผู้บริหาร และสานักงาน ก.พ.ร.
(๓) ทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สาหรับการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ของส านั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม และเสนอผู้ บริห าร
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๑.๓

หลักการและแนวคิด

การจัด ทานโยบายการกากับ ดูแ ลองค์การที่ดีของ สผ. นับเป็น การสนองตอบต่อภารกิจ ภาครัฐ
ในภาพรวม ดังนี้
๑) การกาหนดให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่ว นหนึ่งของการนา
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบบริห ารราชการ
แผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่น ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริห ารราชการแผ่น ดิน (ฉบับ ที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ
“การบริห ารราชการเพื่อ ประโยชน์สุข ของประชาชน เกิด ผลสัม ฤทธิ์ต่อ ภารกิจ ของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยกเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจ และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน
การจัด สรรงบประมาณและการบรรจุแ ต่ง ตั้ง บุค คลเข้า ดารงตาแหน่ง หรือ ปฏิบัติห น้า ที่
ต้องคานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง

๑๐

ในการปฏิบัติห น้าที่ข องส่ว นราชการต้อ งใช้วิธีก ารบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ เพื่อประโยชน์ใน การดาเนินการ
ให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการ
ให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้ ”
๒) พระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที่ดีพ .ศ. ๒๕๔๖
ได้กาหนดขอบเขตความหมายของคาว่า “การบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที่ดี ” ในภาพรวมซึ่ง เป็น การชี้ใ ห้เ ห็น
วัตถุป ระสงค์ข องการบริห ารราชการที่กาหนดในพระราชกฤษฎีก า และเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของ
ทุกส่วนราชการในการกระทาภารกิจใดภารกิจหนึ่งว่าต้องมีความมุ่งหมายให้บรรลุเปูาหมายในสิ่งเหล่านี้คือ
• เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
• เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
• มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
• ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
• มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
• ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
• มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
๓) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ
นาไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐาน
การทางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ การนาองค์การนั้น
ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การน าองค์ ก าร โดยในหั ว ข้ อ ๑.๒ การก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ส่ ว นราชการมีการด าเนิ น การอย่ างถูกต้ องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอ ย่างมีจริย ธรรม รวมทั้งต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรม และธรรมาภิบาล
ประพฤติตนต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมี
ความรับ ผิดชอบ บุคลากรในองค์การต้องมีการดาเนินงานอย่างมีจริย ธรรม และธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารควรมีการกาหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่าเป็นไป
อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เช่น มีการดูแลต่อผู้รับบริการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ให้เกียรติ เป็นธรรม ร่วมกับการรักษา
ปกปูองไม่ให้องค์การดาเนินการในทางที่มีความเสี่ยงต่อศักดิ์ศรีหรือสิ่งไม่ดีใด ๆ

๑๑

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

ภาพที่ ๓ องค์ประกอบในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

๑.๔

วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

เพื่อ ให้ก ารปฏิบัติง านของ สผ. มีผ ลในทางปฏิบัติอ ย่า งแท้จ ริง และเกิด ประโยชน์กับ ทุก ฝุา ย
การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่สาคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑) เพื่อ เป็น การประกาศให้ผู้ที่เ กี่ย วข้อ งทั้ง ภายในและภายนอก รับ ทราบถึง นโยบายและ
แนวทางปฏิบัติขององค์การที่ยึดถือความโปร่งใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานธรรมาภิบาลที่ชัดเจน
และเป็นสากล
๒) เพื่อให้บุคลากรภายในได้รับทราบและมีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน ถึงเจตนารมณ์
ขององค์การสาหรับยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางการติดตาม
ประเมินผลด้านธรรมาภิบาลขององค์การ
๓) เพื ่อ สร้า งการยอมรับ ความเชื ่อ มั ่น ศรัท ธาให้เ กิด ขึ ้น แก่ สัง คม ชุม ชน ผู ้ร ับ บริก าร
ประชาชนทั่ว ไป ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย และผู้ป ฏิบัติง านภายในองค์การ เพื่อเป็นการยืน ยันว่า การบริห ารงานของ
สผ. ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล

๑๒

หมวดที่ ๒
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
๒.๑

นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ๔ ด้าน

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ สผ. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดิน สผ.
ได้จ ัด ท านโยบายการก ากับ ดูแ ลองค์ก ารที่ด ีขึ ้น โดยยึด หลัก ธรรมาภิบ าลของการบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที ่ดี
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/ มุ่งเน้ นฉันทามติ (Participation / Consensus Oriented)
๘) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
๙) หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)
โดยมีองค์ประกอบสาคัญๆ ในนโยบายหลัก ๔ ด้าน คือ
๑) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
๓) ด้านองค์การ
๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
นโยบายหลัก ๔ ด้าน
ค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์
แนวทาง
ปฎิบตั ิ

ธรรมาภิบาล

พันธกิจ

ภาพที่ ๔ องค์ประกอบสาคัญในนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

๑๓

นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติในการกากับดูแลองค์การที่ดี
สผ. ได้กาหนดนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติ รวมทั้ง มาตรการในการกากับดูแลองค์การที่ดี
ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๒. ด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓. ด้านองค์การ
๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน

๑๔

๒.๒

นโยบายและแนวปฏิบต
ั ิที่ดีอื่น ๆ

สผ. ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สผ. มีการกากับ
ดูแ ลที่ชัด เจน ครอบคลุม ผู้ป ฏิบัติ ง านสามารถยึด ถือ เป็น หลัก การและแนวทางปฏิบัติที่ชัด เจนยิ่ง ขึ้น รวมทั้ง
สามารถใช้เป็นแนวทางการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา
และไว้วางใจในการบริหารราชการของ สผ. โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้
๑) นโยบายสิ่งแวดล้อม
๒) แนวปฏิบัติ ที่ดีเกี่ยวกับการรับเหตุ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ
๓) นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔) นโยบายการปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
๕) แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากร สผ.
(๑) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
(๒) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์
(๓) แนวปฏิบัติที่ดีตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สผ.
(๔) แนวปฏิบัติที่ดี ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
(๕) แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร สผ.
(๖) แนวปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ สผ.
๑) นโยบายสิ่งแวดล้อม
ด้วย สผ. เป็นหน่วยงานในการกาหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างให้สังคมในการดูแล
และรักษาสิ่งแวดล้อม สผ. ได้กาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมของ สผ. ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
(๒) ปูองกันและลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
(๓) ลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(๔) รณรงค์ส ร้า งจิต สานึก ให้ต ระหนัก ถึง ความส าคัญ ของการจัด การสิ ่ง แวดล้อ มโดยมุ่ง เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ
(๕) ทบทวนและปรับปรุงการดาเนินงานและสภาพแวดล้อมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๑๕

๒) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเหตุ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ
สผ. ได้มีการกาหนดช่องทางและแนวทางการปฏิบัติการรับร้องเรียน โดยกาหนดให้มีการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของประชาชน และแจ้งผลการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบครั้งแรกภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
 ช่ องทางการรับ เรื่องร้ องเรี ยนหรื อเรื่องร้ องทุ ก ข์
(๑) ระบบ e-Petition ของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(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 เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
(๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและแจ้งผู้ร้องเรียนภายใน ๑๕ วัน
(๔) หน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งรายงานผลการดาเนินการแก้ไ ขปัญ หาให้กองติดตามประเมินผล
สิ่งแวดล้อม รวบรวม
(๕) กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม เสนอเลขาธิการ สผ. รายงานผลการแก้ไขปัญหาให้
สร.ทส. ทราบเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
(๖) กองติดตามประเมิน ผลสิ่งแวดล้อ ม สรุปและวิเคราะห์เรื่องร้องเรีย นเสนอคณะทางาน
จัดการเรื่องร้องเรียน สผ. พิจารณา
๓) นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้ สผ. มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นรูปธรรม ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทาให้เกิด
ความเสีย หาย และให้ สามารถดาเนิ นการให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้ กับ
หน่วยงาน จึงมีการกาหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
(๑) ก าหนดให้ก ารบริห ารจัด การความเสี่ย งเป็น ความรับ ผิด ชอบของบุค ลากรทุก คนและ
ทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของตนและของสานักงานฯ โดยให้
ความสาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๑๖

(๒) กาหนดให้ มี ก ระบวนการบริ ห ารจั ดการความเสี่ ย งองค์ ก รที่ เ ป็ น ระบบและมี ม าตรฐาน
เดียวกันตามแนวปฏิบัติทั่วทั้งสานักงานฯ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา
และมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน
(๓) ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวน
ปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มีความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(๔) ให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการที่ ดี และ สนับสนุนให้บุคลากร
ทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง
๔) นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
สผ. มีเ จตนารมณ์ร ่ว มกัน ที ่จ ะส่ง เสริม ความเท่า เทีย มกัน ระหว่า งบุค คล และสร้ างองค์ กรที่
ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ และเคารพซึ่งกันและกัน
และไม่กระทาการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง
และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดาเนินงานร่วมกับ สผ. เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานดังกล่าว สผ. จะดาเนินการ ดังนี้
๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์โดยคานึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทาการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
ด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทาการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
และบุคลากรทุกคนของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่ง
กันและกันและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูก ล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องหรือดาเนินงานร่วมกับสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทางานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
๕) แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากร สผ.
บุคลากร สผ. หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน สผ. ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างรายบุคคลของ สผ. แนวป ฏิบัติที่ดี
ของบุคลากร สผ. ประกอบด้วย
(๑) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
(๒) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์
(๓) แนวปฏิบัติที่ดีตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สผ.

๑๗

(๔) แนวปฏิบัติที่ดีปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
(๕) แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร สผ.
(๖) แนวปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ สผ.
(๑) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยดาเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและ
เจ้าหน้าที่ภ าครัฐ ในประมวลจริย ธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อบัง คับว่า ด้ว ยจรรยาข้าราชการของ
ส่ว นราชการตามพระราชบัญญัติร ะเบีย บข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจ ริตแห่งชาติ เรื่อ ง หลักเกณฑ์ก ารรับทรัพ ย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้
(๑.๑) ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒ นธรรมหรือ ประวัติศาสตร์ เช่น งานศิล ปะ พระพุท ธรูป
เครื่อ งประดับ โบราณ ฯลฯ แม้จ ะมีข นาดเล็ก หรือ เป็น เรื่อ งเล็ก น้อ ย ของขวัญ นั้น ๆ ย่อ มเป็น ทรัพ ย์สิน ของ
องค์กรไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด
(๑.๒) ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท
ไม่ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้
(๑.๓) ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้
(๑.๔) ถ้า ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์ที่มีค่า ทางการตลาด ระหว่า ง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท
และเจ้า หน้า ที่มีค วามจาเป็น ต้อ งรับ ให้อ งค์ก รโดยหัว หน้า ส่ว นราชการตัด สิน ว่า สมควรให้ข้า ราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
(๑.๕) ถ้า ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์ที่มีค่า ทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่ง มอบ
เป็นทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณา อนุญาต
ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่ว ยงานใ นขณะ
ดารงตาแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพื่อน
ร่วมงานให้เมื่อเจ็บปุวย ฯลฯ
(๑.๖) ถ้า ในปี ง บประมาณใด ๆ คุณ ค่า รวมของขวัญ และหรือ ผลประโยชน์ที่ไ ด้รับ จากผู้ใ ห้
คนเดีย วกัน กลุ่มเดีย วกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
(๑.๗) ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคน
ต่างกลุ่ม เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
(๑.๘) ของขวัญ และหรือ ผลประโยชน์ใ ด ๆ ที ่ไ ด้ร ับ เพื ่อ เป็น การขอบคุณ จากผู ้ร ับ บริก าร
(ประชาชน องค์ก รเอกชน) ที่ไ ด้อ ย่า งสม่าเสมอ บ่อ ยครั้ง อาจทาให้เ กิด ข้อ สงสัย จากประชาชนว่า มีอิท ธิพ ล
บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บ ริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภ าครัฐ หรื ออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ
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และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ จากประชาชน
(๑.๙) เงิน สดหรือสิ่งใด ๆ ที่ส ามารถเปลี่ย นเป็นเงินได้ ตัว อย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่
ต้องปฏิเสธไม่รับ ไม่ ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ
(๒) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดาเนิน การตามประมวลจริย ธรรมข้า ราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่ง กาหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมของข้าราชการในการปูองกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ 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
การปูอ งกัน การใช้ผ ลประโยชน์ส่ว นตนเข้า มาเกี่ย วข้อ งจนส่ง ผลกระทบต่อ การตัด สิน ใจหรือ การปฏิบัติห น้า ที่
การกระทาดัง กล่า วอาจเกิด ขึ้น โดยรู้ตัว หรือ ไม่รู้ตัว ทั้ง เจตนาหรือ ไม่เ จตนา หรือ บางเรื่อ งเป็น การปฏิบัติ
สืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด จึงกาหนดแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้
(๒.๑) ทางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
(๒.๒) ทางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
(๒.๓) ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมี และจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ
(๒.๔) ให้ความสาคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจากัด
ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทาหน้าที่
(๒.๕) หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ หรือการทาหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๒.๖) หลีกเลี่ยงการกระทา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทาให้ คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
(๒.๗) หลีกเลี่ยงการใช้ตาแหน่งหน้าที่ หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
(๒.๘) ปูองกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อานาจหน้าที่
(๒.๙) ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตาแหน่ง ขณะที่ไปหาตาแหน่งใหม่
(๓) แนวปฏิบัติที่ดีตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สผ.
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้า ราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ สผ. จึงได้กาหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของ สผ. เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนัก งานราชการ พนัก งานกองทุ น สิ่ง แวดล้อ ม และเจ้า หน้า ที่ต ามสัญ ญาจ้า งรายบุค คลของ สผ. ยึด ถือ และ
ปฏิบัติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทรงไว้ซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นคนที่ดีของ สผ. ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โ ดยมิช อบ ตระหนักและสานึก
ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง หน่วยงาน และต่อสังคม
ข้อ ๒ การยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
พึงยึดมั่น ในระบบคุณธรรม ปฏิบัติห น้าที่ตามกรอบนโยบายด้ว ยความถูกต้องตามหลักวิช าการ
กฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีง ามด้วยความภาคภูมิใจ
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ข้อ ๓ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เปิดเผยอย่างมีเหตุผลด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อมรับการตรวจสอบ
ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และปราศจากอคติ
ข้อ ๕ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น กระตือรือร้น อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จ
ตามเปูาหมายที่กาหนด
ข้อ ๖ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ
พึง ยึด มั่น ในระบอบประชาธิป ไตย ความยุติธ รรม เคารพกฎหมาย กติก าของสัง คม เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และคุณค่าของประชาชนทุกคน กระทาเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ
ข้อ ๗ การดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พึงดารงชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธา และเป็นต้นแบบที่ดี
แก่บุคคลทั่วไป
(๔) แนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตไปสู่การปฏิบัติและเพื่อกาชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สผ. ดาเนินการขับเคลื่อนการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ โดยเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ สผ. จึงออกประกาศกาหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนี้
(๔.๑) ให้ข้าราชการและบุคลากรนาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริ ห ารงานหรื อการปฏิบั ติร าชการในทุ กระดับ อย่ างจริง จัง และเป็ นรู ปธรรม และส่ งเสริม การมีส่ ว นร่ว ม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อปูองกันและสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
(๔.๒) ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และกากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อปูองกันมิให้มีช่องทางในการทุจริต หรือ
หาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หากพบว่ามีการกระทาผิดวินัย ให้ดาเนินการทางวินัยและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามอานาจหน้าที่อย่างเที่ยงตรงและเคร่งครัด
(๔.๓) ให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินการคลัง
การจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้กลุ่มงานคลังและพัสดุ และกลุ่มตรวจสอบภายใน มีหน้าที่
ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การพัสดุ และการเงินการคลังโดยเคร่งครัด หากมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า
มีการทุจริตหรือมีการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว เพื่อพิจารณาใช้มาตรการทางวินัย
มาตรการทางปกครองและมาตรการทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาอย่างเด็ดขาดและรวดเร็ว และให้ทุกหน่วยงาน
ให้ความร่วมมือ และอานวยความสะดวกในการตรวจสอบ

๒๐

(๔.๔) ให้ ทุก หน่ ว ยงานจั ด ระบบบริ ห ารงานบุค คล ทั้ง การแต่ง ตั้ ง การโยกย้า ย การฝึ ก อบรม
การมอบหมายงาน การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน หรือการสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ง ด้ว ยความเป็นธรรม
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและระบบคุณธรรม โดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุในบางตาแหน่ง ตามความเหมาะสม
(๔.๕) ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนในเรื่ อ งของการอนุ ญ าต อนุ มั ติ ห รื อ
ให้ความเห็นชอบ ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับกาหนด และจัดทากระบวนงานในการดาเนินงานแต่ละขั้นตอน ให้มีความชัดเจน
และเผยแพร่ ให้ป ระชาชนทราบ หากกระบวนงานในการดาเนินงานใดที่มีระยะเวลาไม่เหมาะสม หรือทาให้เกิด
ความล่าช้าโดยไม่จาเป็น ให้ทบทวนและกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานใหม่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
การให้บ ริการประชาชนในทุกเรื่องที่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ กาหนดระยะเวลาไว้
ให้พิจารณาดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
(๔.๖) ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการจัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ในการร้องเรียน
หรือให้ข้อมูล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามามีส่วนร่ว ม
ในการตรวจสอบเฝูาระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
(๔.๗) ให้ทุกหน่วยงานที่มีแผนงาน กิจกรรมหรือการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทุกระดับ สอดแทรก
หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินั ย การปูองกันการกระทาผิดวินั ย และการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ไว้ใน
การฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อปลุกและปลูกจิตสานึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
(๔.๘) ให้ ก ลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรม เป็ น หน่ ว ยงานประสาน และติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน
พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
(๕) แนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร สผ.

ผู้บ ริห ารของ สผ. หมายถึง ผู้ที่ดารงตาแหน่ง เลขาธิการ สผ. รองเลขาธิก าร สผ. ผู้เชี่ย วชาญ
ผู้อานวยการกอง
(๕.๑) กากับ ดูแลการดาเนิน งานของ สผ. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
(๕.๒) ปฏิบัติห น้า ที่ด้ว ยความรับ ผิด ชอบ ซื่อ สัต ย์สุจ ริต มีคุณ ธรรม และไม่ใ ช้อานาจหน้า ที่
แสวงหาผลประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ยึดถือประโยชน์ของ สผ. ประเทศและ
ประชาชนเป็นสาคัญ
(๕.๓) ประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดี สร้างความสามัคคีภ ายในองค์การ และแสดงพฤติกรรม
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี ส่งผลให้เกิดความไว้ใจ ศรัทธา เชื่อมั่นต่อตนเอง และ สผ.

๒๑

(๕.๔) พัฒนาเสริ มสร้างความรู้ ความสามารถของตนเองเพื่อให้การบริห ารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่
(๕.๕) ส่ง เสริม และพัฒ นาความสามารถให้เ กิด ศัก ยภาพในการปฏิบัติง านสูง สุด ให้มีโ อกาส
ก้า วหน้า ในหน้า ที่ก ารงานอย่า งเป็น ธรรม และจัด ให้มีส ภาพแวดล้อ มในการทางานที่ดีแ ละปลอดภัย รวมทั้ง
ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้าใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
(๕.๖) ยึดถือแนวทางในคู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี ของ สผ. เป็นหลักปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด
(๖) แนวปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ สผ.
เจ้า หน้า ที่ สผ. หมายถึง บุค ลากรที่ป ฏิบัติห น้า ที่ใ น สผ. ได้แ ก่ ข้า ราชการ ลูก จ้า งประจา
พนักงานราชการ พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างรายบุคคลของ สผ.
(๖.๑) ปฏิบัติห น้า ที่ด้ว ยความรับ ผิด ชอบ ซื่อ สัต ย์สุจ ริต มีคุณ ธรรม และไม่ใ ช้อานาจหน้า ที่
แสวงหาผลประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ยึดถือประโยชน์ของ สผ. ประเทศและ
ประชาชนเป็นสาคัญ
(๖.๒) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง บนหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม รวมทั้งใช้และรักษาทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ้มค่า ไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
(๖.๓) พัฒนาตัวเอง พัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นคนดี
และคนเก่ง รวมทั้งเรียนรู้ ถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้ในองค์การ
(๖.๔) ปฏิบัติต่อ ผู้ร่ว มงานด้ว ยความสุภ าพ มีน้าใจ เมตตา เอื้อ เฟื้อ ให้เ กีย รติซึ่ง กัน และกัน
ช่วยเหลือและเกื้อกูลกันในทางที่ดี
(๖.๕) ยึดถือแนวทางในคู่มือการกากับดูแลองค์การที่ดี ของ สผ. เป็นหลักปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด

๒๒

หมวดที่ ๓
แนวทางการส่งเสริม ผลักดัน และติดตามการปฏิบัติตาม
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
แนวทางการส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อ ให้ก ารปฏิบัติงานมีผ ลดีตามนโยบายการกากับ ดูแลองค์การที่ดี สผ. จึง กาหนดหลักปฏิบั ติ
ที่สาคัญ ดังนี้
๑) สผ. จะสื่อสารให้บุคลากรทุกคน ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
๒) สผ. จะจัดระบบบริห ารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภ าพ เพื่อ ให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและ
องค์การจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดย
จะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่บุคลากรทุกระดับต้องทาความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทางาน
ประจาวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของ สผ. คนใด กระทาการใด ๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
๓) สผ. คาดหวัง ให้บ ุค ลากรทุก คนมีก ารรายงานโดยสุจ ริต ถึง การปฏิบัติที่ขัด หรือ สงสัย ว่า
จะขัด ต่อ หลัก การต่า ง ๆ ในนโยบายฉบับ นี ้ ต่อ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาโดยตรง หรือ ในกรณีที ่ไ ม่ อ าจรายงานต่ อ
ผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคาปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้น ถือ
ปฏิบัติเป็น ข้อ มูล ลับ ทั้ง นี้ ผู้บัง คับ บัญ ชาเองก็มีห น้า ที่ในการสอดส่องดูแ ล และให้คาแนะนาผู้ใ ต้บัง คับ บัญ ชา
ตามลาดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
๔) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี
โดยคณะทางานที่ได้รับการแต่งตั้งจากทุกส่วนของ สผ. ทั้งนี้ สผ. มีนโยบายที่จะกาหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ
ตามนโยบายการกากับ ดูแ ลองค์ก ารที่ดีที่อ งค์ก ารจะพึง ปฏิบัติต่อ นโยบายด้า นต่า ง ๆ สาหรับ การดาเนิน การ
ภายในนั้น สผ. จะมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับกระบวนงานที่มีการปฏิบัติที่ผิดพลาดเสมอ หรือเป็นกระบวนงานที่
มีความล่อแหลมต่อการกระทาผิดธรรมาภิบาล
๕) สผ. จะกาหนดแนวทางการวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่าเสมอ
๖) การติดตามประเมิน ผลเป็น กระบวนการที่สาคัญ เพื่อให้เ กิด ความมั่น ใจว่า การดาเนิน งาน
ตามมาตรการ/โครงการ เกิด ผลสัม ฤทธิ์ต ามเปูา หมายที่กาหนดไว้ม ากน้อ ยเพีย งใด มีป ระสิท ธิภ าพหรือ ไม่
ผลจากการติด ตามและประเมิน ผลจะให้ข้อ มูล ที่แ สดงให้เ ห็น ถึง ความสาเร็จ จุด แข็ง จุด อ่อ น และแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน

๒๓

โดยมีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้
 ติ ด ตามจากรายงานหรื อ เอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากผู้ ร ั บ ผิ ด ชอบโครงการ/มาตรการ
ตามแบบติด ตามผลการดาเนิน งานตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ซึ่ง ให้จัดส่ง กพร.สผ. แบ่ง เป็น
รอบ ๖ เดือน (ภายในวันวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) และรอบ ๑๒ เดือน (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
 ประเมิ น ผลเมื ่ อ โครงการ/มาตรการ ด าเนิ น การเสร็ จ สิ ้ น แล้ ว จากรายงานการติ ด ตาม
มาตรการ/โครงการ และเอกสารที่เ กี่ย วข้อ งมาประมวลผลประเมิน ความสาเร็จ ของนโยบายการกากับ ดูแ ล
องค์การที่ดีรวมทั้งรวบรวมปัญหา อุปสรรค เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบาย มาตรการ/โครงการ ใน
การกากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ.
 จั ด ท ารายงานเสนอคณะท างานการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที ่ ด ี สผ. ผู ้ บ ริ ห ารและหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องโดย กพร.สผ.
หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติห รือต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๒-๓๓
และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๔๕

๒๔

หมวดที่ ๔
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดี สผ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ในปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจ ารณาดาเนิน มาตรการ/โครงการ/กิจ กรรม เพื่อ รองรับ
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงาน ดังนี้

๑.

ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทานโยบาย แผน และมาตรการที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม/การบูรณาการ
จากทุกภาคส่วนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของเปูาหมาย
 นโยบาย แผน มาตรการ โครงการ และกิจกรรม ที่ได้รับการขับเคลื่อนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไปสู่การปฏิบัติ


ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
๑.๑ การจั ด ท านโยบาย แผน มาตรการในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
(๑) โครงการศึก ษามาตรการและเครื่ องมื อทางเศรษฐศาสตร์ภ ายในประเทศเพื่ อ
สนับสนุนการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน
(๒) โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคี
และพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

(ผู้รับผิดชอบ)

กปอ.
กปอ.

๒๕

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้รับผิดชอบ)

(๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(๔) โครงการจัดทาแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) โครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจ
เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน: ด้านการบริโภคที่ยั่งยืน
(๖) โครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๗) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
อย่างยั่งยืน : การจัดทาผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรมรายประเภทใน
พื้นที่ภาคเหนือ
(๘) โครงการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมตามแผนขับเคลื่อน
งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
(๙) การจัดทาแผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
๑.๒ นโยบาย แผน มาตรการ โครงการ และกิจกรรม ที่ได้รับการขับเคลื่อนด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ
(๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภ าพการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๒) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานแผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
(๓) การขับเคลื่อนแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐
(๔) โครงการจัดการสิ่ งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน
(๕) โครงการจัดทาผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง
(๖) โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานอนุรักษ์ ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าระดับจังหวัด ระยะ ๒
(๗) โครงการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
(๘) โครงการขับเคลื่อนกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
บึงโขลงโหลง อาเภอบึงโขลงโหลง จังหวัดบึงกาฬ
(๙) โครงการขั บ เคลื่ อ นกรอบแนวทางบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน : โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์ประเภทน้าตก ในพื้นที่นาร่องน้าตกธารารักษ์ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
(ระยะที่ ๒)

กยผ.
กยผ.
กยผ.
กชพ.
กธศ.

กธศ.
กลช.

กปอ.

กยผ.
กชพ.
กชพ.
กชพ.
กธศ.
กธศ.
กธศ.
กธศ.

๒๖

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้รับผิดชอบ)

๑.๓ โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
ขององค์การ
(๑) โครงการห้องสมุดเพื่อมอบความรู้ให้น้องในชนบท
(๒) โครงการปลูกปุาชายเลน เพื่อโลกเพื่อสิ่งแวดล้อม

สลก.
สลก.

๒.

ด้านผู้รบ
ั บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัด
ร้ อยละความส าเร็ จ ของการดาเนิ น งานตามคู่ มื อส าหรับ ประชาชน ภายใต้ พระราชบัญ ญัติ การอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ร้อยละความสาเร็จของการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ/กองทุน
สิ่งแวดล้อม)
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(OIT)
 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 ร้อยละระดับการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔


๒๗

ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
๒.๑ การดาเนินการตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) การดาเนินการตามคู่มือสาหรับประชาชน
(๑.๑) การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทารายงาน EIA
(๑.๒) การพิจารณารายงาน EIA
(๒) การปรั บ ปรุ งคู่ มื อ การปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ ส าหรั บ ประชาชนในศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล คู่ มื อ
สาหรับประชาชน https://www.info.go.th/ ให้เป็นปัจจุบัน
๒.๒ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อบริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(๒) การสารวจความพึง พอใจของผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย จากการบริห ารงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔
(๓) โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการกรณีเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๓ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
(๑) แผนการประชาสัมพันธ์ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(๒) แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สานักงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๓) โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
ในบทบาท ภารกิจ อานาจหน้าที่และผลการดาเนินงานของสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๔) แผนปฏิบ ัต ิก ารประชาสัม พัน ธ์ก องทุน สิ ่ง แวดล้อ ม ประจ าปีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
(๕) การส ารวจการรั บ รู้ ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยเกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่ ของกองทุ น
สิ่งแวดล้อม ประจาปีบัญชี ๒๕๖๔
(๖) การเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส่การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
๒.๔ การยกระดับการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของประชาชน
(๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

(ผู้รับผิดชอบ)

กพส.
กวผ.
กพส.

กยผ.
กบก.
กนต.

สลก.
สลก.
สลก.

กบก.
กบก.
กพร.

กตป.

๒๘

๓.

ด้านองค์การ

ตัวชี้วัด
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
 ร้อยละของ Open Government Data ของ สผ.


ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
๓.๑ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) โครงการจัดทาและดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ PMQA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(๒) โครงการด้านงบประมาณและการบริหารงบประมาณ
๓.๒ การด าเนิ น การตามแนวทางยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการปู อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
(๑) แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิช อบและการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(๒) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓.๓ การดาเนินการตามนโยบายระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
(๑) การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สผ. พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
(๒) การดาเนินงานเรื่อง Open Government Data ของ สผ. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้รับผิดชอบ)
กพร.
สลก.

กพร./กคจ.
กพร.

กตป.
กตป.

๒๙

๔.

ด้านผู้ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 จานวนข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
๔.๑ การบริหารกาลังคนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(๑) โครงการด าเนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารบริ ห ารกาลั งคนและการพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ของ สผ. ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
(๒) โครงการจัดทาคู่มือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สผ.
(๓) การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้รับผิดชอบ)
สลก.
สลก.
กบก.

๓๐

ภาคผนวก ก
คาสั่ง สผ. ที่ ๑๓๑๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ.

๓๑

๓๒

ภาคผนวก ข
รายชื่อคณะทางานการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะทางานการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ.
(คาสั่ง สผ. ที่ ๑๓๑๗/๒๕๖๓ สัง่ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

หน้าที่

กอง/กลุ่ม
อิสระ

๑.

นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์

๒.

นางศิริกุล นิวัฒน์วาสน์

รองเลขาธิการ สผ.
(หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

๓.

นางสาววัลย์นภา รัชเดช

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

ผู้แทนสารอง

๔.

นางภัทรินทร์ ทองสิมา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ

ผู้แทน

๕.

นางสาวเบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ

ผู้แทนสารอง

๖.

นางสาวสุกัญญา วิศาล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ

ผู้แทนสารอง

๗.

นางสาวสิริวรรณ สุโอฬาร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ

ผู้แทน

๘.

นางสาวน้าทิพย์ ศรีวงษ์ฉาย

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ

ผู้แทนสารอง

๙.

นายชาญวิทย์ ทองสัมฤทธิ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ

ผู้แทน

๑๐.

นางสาวกัญญาวีร์ อยู่คง

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ผู้แทนสารอง

๑๑.

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ

ผู้แทน

กบก.

๑๒.

นางนวรัตน์ รุ่งศรีรัตนวงศ์
นางสาวภทรกช เหนือเกตุ

ผู้แทน

กบด.

๑๓.

นายศิวชั แก้วเจริญ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ

๑๔.

นางสาวศีตลา จันทร์เทศ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ผู้แทนสารอง

๑๕.

นายรังสันต์ พรมภาพ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ผู้แทน

๑๖.

นางสาววัลยา ศิริทัพ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ

ผู้แทนสารอง

๑๗.

นางสาวนัทธมนต์ รังสีพนั ธ์เดช

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ

๑๘.

นางสาวปราวีณา มณีสุต

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ

ผู้แทน
ผู้แทน

๑๙.

นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์โพธิ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ

ผู้แทนสารอง

๒๐.

นางปัทมา ดารงผล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ

๒๑.

นายวีรนิต ฐานสุพร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ

ผู้แทน
ผู้แทนสารอง

ประธาน
ผู้แทน

ผู้แทน

สลก.

กลช.

กธศ.
กตป.

กปอ.
กพส.
กยผ.
กวผ.
กชพ.

๓๓

๒๒.

นายสุรเดช ด่านศิริ

นิติกร

ผู้แทน

กอง/กลุ่ม
อิสระ
กนต.

๒๓.

นางสาวฐิตชิ ญาน์ ภาษี

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้แทน

กตภ.

๒๔.

นางณัฐยิ า ลาภเลิศสุข

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เลขานุการ

กพร.

๒๕.

นายทรงสิทธิ์ คาแหงพล

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

กคจ.

ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

หน้าที่

๓๔

ภาคผนวก ค
ขั้นตอนการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ.
๑. การทบทวนนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
๑.๑ จัดทายกร่างนโยบาย
ศึก ษาค้น คว้า ข้อ มูล แนวทางการดาเนิน งาน โดยยึด หลัก การ แนวคิด และวัต ถุป ระสงค์
ตามคู่มือการดาเนินนโยบายประกอบกับการพิจารณาแนวคิดตามหลักธรรมภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และวิสัย ทัศน์ พัน ธกิจ ค่านิย มองค์กรและแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี รวมทั้งพิจารณา
ผลการดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี และข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมาร่วมด้วย
๑.๒ ประชุมคณะทางานการกากับดูแลองค์การที่ดี สผ.
เพื่ อรายงานผลการด าเนิน การมาตรการ/โครงการประจาปี และพิจ ารณาทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี แนวทางการปฏิบัติ กาหนดมาตรการ/โครงการ การสื่อสารประชาสัมพันธ์
และการติดตามประเมินผล
๑.๓ จัดทามาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ประจาปี
ยกร่างมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมประจาปีในการดาเนินตามนโยบายการกากับดูแลองค์การ
ที่ดี เ สนอคณะทางานคณะท างานการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี สผ. พิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ เพื่อ เป็ น แนวทาง
การปฏิบัติงานขององค์กร รองรับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจัดทารายละเอียด
มาตรการ/โครงการที่รองรับนโยบาย
๑.๔ เสนอ เลขาธิการ สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศเจตนารมณ์ เพื่อให้
หน่วยงานถือปฏิบัติ
๒. สื่อสารนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
๒.๑ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ
 จัดทาใบลงนามรับทราบนโยบาย
ผู้ บริ หารและเจ้ าหน้ าที่ สผ. ลงนามรั บทราบในใบลงนามรั บทราบนโยบาย และให้ ทุ ก
หน่วยงานสื่อสารให้บุคลากรภายในทราบและถือปฏิบัติด้วย
 จัดทาคู่มือการดาเนินนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
จัดทาคู่มือฯ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางประกอบการดาเนินงานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
 เผยแพร่ลงเว็บไซต์และระบบอินทราเน็ตของสานักงานฯ เผยแพร่ สื่อสารนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีให้กับบุคลากรของ สผ. และหน่วยงาน/ผู้รับบริการของ สผ.

๓๕



จัดทาแผ่นพับ หรือสื่ อกราฟิก ประชาสัมพันธ์ เพื่ อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ให้ทั่วถึง

ทั้งองค์กร
๒.๒ ประเมินผลการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย
 ออกแบบและส ารวจข้อ มูล โดยส ารวจการรั บ รู้ และเข้ า ใจของบุ ค ลากรที่มี ต่ อนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี รวมทั้งประเมินผลการดาเนินนโยบาย
 วิเคราะห์ ประเมินผลและจัดทาสรุปผลพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอคณะทางานฯ เพื่อพิจารณา
และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงนโยบายและการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายต่อไป
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการตามกิจกรรมในมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
๔. การติดตามรายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรการ/โครงการ รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามมาตรการ/
โครงการและตัวชี้วัด ให้ฝุายเลขานุการคณะทางานฯ ทราบในรอบ ๖ เดือน (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) และ
รอบ ๑๒ เดือน (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อจัดทาสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะเสนอคณะทางานฯ
ต่อไป
๕. รายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะ
รายงานผลการด าเนิ น งานและข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง นโยบายเสนอคณะท างานฯ และ
เลขาธิการ สผ. ตามลาดับ

๓๖

ภาคผนวก ง
แบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
แบบรายงานแผน/ผลการดาเนินงานภายใต้มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ตามนโยบายการกากับดู แลองค์การที่ดี สผ. ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของ
นโยบายหลัก

แนวทางการปฏิบัติท่ีดี

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้รับผิดชอบ)

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

๓๗

อาคารทิปโก้ ๒ เลขที่ ๑๑๘/๑ ถนนพระราม ๖

