
 

  
 



 

 

 
 
 

 

ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน

ภาครัฐ ตลอดจนเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชน

เกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ให้ความส าคัญ  

ในการก ากับดูแลองค์การที่ดี และเน้นความส าคัญในเรื ่องการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี   

จึงได้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยในคู่มือการก ากับ

ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ ประกอบด้วย นโยบายหลักและแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี

ด้านต่าง ๆ และได้จัดท า รวบรวมนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอ่ืน ๆ อาทิ นโยบายสิ่งแวดล้อม แนวปฏิบัติที่ดี

เกี่ยวกับการรับเหตุข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากร สผ.  มาไว้ด้วยกันเพื่อให้

บุคลากร สผ. ในทุกระดับศึกษา ท าความเข้าใจ และยึดถือเป็นหลักการในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและ

จริงใจ อันจะส่งผลให้ สผ. เป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการองค์การที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเติบโต

เป็นองค์การที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป   
 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

  



 

 

 
 
 

  



 

 

 
 
 
 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานภาครัฐ  

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติภารกิจหลักในการจัดท านโยบายและแผนแบบบูรณาการ 

เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งประสานเพ่ือน าไปสู่

การปฏิบัติ  

ในฐานะผู้บริหารเห็นสมควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ. เพื่อให้  

การปฏิบัติราชการขององค์การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และ  

ธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงาน

ภาครัฐ พร้อมสร้างความไว้วางใจและศรัทธาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ. ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทาง

ปฏิบัติ รวมทั้ง มาตรฐานการท างาน ความประพฤติท่ีดีบนพื้นฐานธรรมาภิบาลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พนักงาน

ของรัฐ ตามความคาดหวังของสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรทุกระดับของ สผ. จะสามารถน านโยบายการก ากับ

ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ ไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการ  

ที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

สผ. จะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของหน่วยงานเป็นประจ า  

ทั้งนี้ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ และเพ่ือเป็นการแสดงถึงพันธะระหว่างหน่วยงาน และบุคลากร  

ของ สผ.  จึงขอให้ทุกคนได้รับทราบและยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป 

 
 
 (ลงชื่อ)  

(นางรวีวรรณ  ภูริเดช) 
เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

ประกาศเจตนารมณ์ 



 

 

 
 

ใบลงนามและยึดถือปฏิบัติ 

ส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  

  ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. 

  ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดี  

  พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะน าแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ  

  ซึ่งระบุไว้ไปยึดถือปฏิบัติ หรือน าไปก าหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่าง  ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ 

  การปฏิบัติงานของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีธรรมาภิบาล 

  ต่อไป  
 

 
 

ลงชื่อ     

 (  ) 

ต าแหน่ง    

หน่วยงาน    

วันที่  / /  

 
 
 
 
 
 
 

หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่  

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๒-๓๓ 
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๔๕ 

 

ต้นฉบับ 

 



    ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนติดตามตรวจสอบ 

มาตรการ เงื่อนไข  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างสมดุลของ 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในการน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมีวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ค่านิยมหลัก และโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี ๒๕๘๐”  
 

พันธกิจ (Mission) 

๑) จัดท านโยบาย แผนและมาตรการแบบบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การรักษา

สภาพแวดล้อม 

๒) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการน านโยบายแผน

และมาตรการสู่การปฏิบัติ 

๓) ติดตามประเมิน เสนอแนะและรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔) สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนและสื่อสารเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

๕) สร้างกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานของประเทศที่สอดคล้องกับอนุสัญญา

ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามภารกิจของส านักงาน  
 

วัฒนธรรม (Culture) 

มองผลประโยชน์ชาติ มุ่งสร้างเครือข่าย แม่นในหลักการ ม่ันในคุณธรรม  

หมวดที่ ๑ 

บททั่วไป 

ข้อมูลองค์การ : วิสัยทศัน์/พันธกิจ/ค่านิยมหลัก/โครงสร้าง ๑.๑ 



 ๒ 

 

 

ค่านิยมหลัก (Core value) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  

ได้ร่วมกันวิเคราะห์และก าหนดค่านิยมหลัก เพื่อช่วยให้บุคลากรในองค์การมีแนวความคิด ความเชื่อ และ

ปรับพฤติกรรมการท างานให้เป็นทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ ให้

ประสบความส าเร็จ โดยใช้ค าว่า NATURE ซึ่งย่อมาจาก 
 

  



    ๓ 

 

โครงสร้างองค์การ 
สผ. แบ่งส่วนราชการตามภารกิจเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ดังนี้ (ผังโครงสร้างองค์การแสดงในภาพที่ ๑) 
(๑) ส านักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
(๓) กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
(๔) กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
(๕) กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 
(๖) กองบริหารจัดการที่ดิน 
(๗) กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๘) กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(๙) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(๑๐) กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(๑๑) กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ 
(๑๒) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(๑๓) กลุ่มนิติการ 
(๑๔) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(๑๕) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม* 

 
ภาพที่ ๑ ผังโครงสร้างองค์การ 

* หน่วยงานจัดตั้งเป็นการภายใน   



 ๔ 

 

 
 
 

โครงสร้างการจัดการองค์การเพื่อก ากับดูแลให้การด าเนินการขององค์การ เป็นไปตาม  

หลักธรรมาภิบาล และการก ากับดูแลองค์การที่ดี โดยมีเปูาหมายเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานด้านธรรมาภิบาล 

คุณธรรมและจริยธรรม ให้เป็นองค์การที่มีการบริหารราชการที่ โปร่งใส เป็นธรรม ได้รับความเชื่อม่ันจากประชาชน 

โดยมีกลไกในการปฏิบัติงาน ก ากับดูแล ตรวจสอบ และให้ความเห็น ข้อแนะน า ทั้งจากภายในและ

ภายนอกองค์การ หน่วยงานภายนอกที่มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การ เช่น คณะกรรมการ

ตรวจสอบการประเมินผลภาคราชการ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น  นอกจากนี้ การด าเนินงาน

ของ สผ. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการต่างๆ ได้รับการก ากับดูแลจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นภายใต้

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คือ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

รวมทั้งคณะกรรมการที่แต่งตั้งภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 

ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 

คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  และ สผ.  

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน เพ่ือก ากับ ขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์การให้มี 

การบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล ดังภาพประกอบ 

 

ภาพที่ ๒ โครงสร้างระบบการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ.   

โครงสร้างระบบการก ากบัดูแลองค์การที่ดี ๑.๒ 



    ๕ 

 

 
๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจ ากรม (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

และจัดการ และด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และมิได้เป็นข้าราชการ  

ในกรมนั้น จ านวนไม่เกินสามคน  ข้าราชการพลเรือน ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอ านวยการ

ในกรมนั้น ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว จ านวนไม่เกิ นหกคน ให้ อ.ก.พ. นี้  

ตั้งเลขานุการหนึ่งคน มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาก าหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธ ีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรม  

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

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

(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ภายในกรม 

(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามที่บัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และช่วย ก.พ. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ตามที่ ก.พ. มอบหมาย 

 

๒) คณะกรรมการจริยธรรมประจ า สผ. 

ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ ก.พ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ

เสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้มีความซื่อสัตย์เป็นประจักษ์ โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ. กรรมการ 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอ านวยการเลือกกันเองให้เหลือสองคน กรรมการสองคนซึ่งเป็น

ข้าราชการ ในส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการนั้น ตาม

วิธีการด าเนินการที่แต่ละส่วนราชการเห็นสมควร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและ

รองหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเสนอ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริม และให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ  

(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือ

มีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยเร็ว 

(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ 

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

วันที่ ก.พ. รับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด  

 



 ๖ 

 

 

(๔) ส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบ

ในวงกว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มีค าวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน  

(๕) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของ  

ส่วนราชการ 

(๖) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชา

ใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วนราชการต่อ ก.พ. 

และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ  

เพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนต าแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน 

(๘) เสนอแนะการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอ่ืนที่เห็นสมควรต่อ ก.พ.  

(๙) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย  

 

๓) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. 

ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย เลขาธิการ สผ. เป็นป ระธานกรรมการฯ  

รองเลขาธ ิการ  สผ.  (ผู ้ที ่ได ้ร ับมอบหมาย) เป็นรองประธานกรรมการ  รองเลขาธิการ สผ.  สองคน  

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ผู้อ านวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อ านวยการกลุ่มนิติการ ผู้อ านวยการกลุ่ม

ตรวจสอบภายใน ผู ้อ านวยการกลุ ่มงานแผนงานและงบประมาณ ส านักงานเลขานุการกรม เป็นกรรมการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็น

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการและแนวทาง  

การด าเนินงานของ สผ. 

(๒) ก าหนดวิธีการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๓) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงวิชาการในการปรับปรุง บทบาท ภารกิจ 

โครงสร้างและระบบบริหารของ สผ. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการและบูรณาการกับ

หน่วยงานอ่ืน 

(๔) ติดตาม ก ากับ ดูแลและให้ค าปรึกษาในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๕) ให้ค าแนะน าปรึกษาในการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการ

แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

 



    ๗ 

 

 

(๖) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของ สผ. ในเรื่องการพัฒนาระบบราชการ

ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงาน ก.พ.ร.  

(๗) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย  

 

๔) คณะกรรมการบริหารและกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารใน สผ. 
ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย เลขาธิการ สผ. เป็นประธานคณะกรรมการฯ  

รองเลขาธิการ สผ. ทุกท่าน เป็นรองประธานกรรมการ  ผู้อ านวยการกอง เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกลุ่มนิติการ 
เป็นกรรมการ  ส านักงานเลขานุการกรม เป็นกรรมการและเลขานุการ  และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

(๒) พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่จะลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและข้อมูลข่าวสารที่จะต้อง
จัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ 

(๓) ให้ค าวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สผ. ที่เปิดเผยได้ และที่ไม่ต้อง
เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ  

(๔) ให้ค าวินิจฉัย ในกรณีที่มีปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับการด าเนินการตามระเบียบนี้  
 
๕) คณะท างานอ่ืน ๆ 

๕.๑) คณะท างานการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย รองเลขาธิการ สผ. (หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง

จริยธรรม) เป็นประธานคณะท างานฯ  ผู้แทนจากกองและกลุ่มอิสระ เป็นคณะท างาน  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร เป็นคณะท างานและเลขานุการ  และผู้แทนกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ   
มีบทบาทและหน้าที่หลัก ดังนี้ 

(๑) จัดท านโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดีและผลักดันการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดขึ้น  
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

(๒) ก าหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
(๓) ก าหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพ่ือการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับ

ดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดอย่างเป็นระบบ และรายงานผลการด าเนินงานต่อเลขาธิการ  สผ. 
(๔) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน  
 

  



 ๘ 

 

 
๕.๒) คณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย เลขาธิการ สผ.  รองเลขาธิการ สผ. (ด้านนโยบาย
และแผน และด้านวิชาการ) เป็นที่ปรึกษา  รองเลขาธิการ สผ. (ด้านบริหาร) เป็นประธานคณะท างานฯ  ผู้แทนจาก
กองและกลุ่มอิสระ เป็นคณะท างาน  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และ
ผู้อ านวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ เป็นเลขานุการร่วม มีบทบาทและหน้าที่หลัก ดังนี้  

(๑) พัฒนาและจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ สผ.  
(๒) รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(๓) ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

(๔) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจาก เลขาธิการ สผ.  
 

๕.๓) คณะท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรม 

ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย รองเลขาธิการ สผ. (หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม) เป็นประธานคณะท างานฯ  ผู้อ านวยการกองและกลุ่มอิสระ เป็นคณะท างาน  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร  ผู ้อ านวยการกลุ ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  และเจ้าหน้าที ่กลุ ่มงานคุ ้มครองจริยธรรม  
เป็นคณะท างานเลขานุการร่วม  มีบทบาทและหน้าที่หลัก ดังนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล พิจารณากลั่นกรอง เพื่อจัดท าแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ ้มครองจริยธรรม ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ เสนอผู้บริหาร 

(๒) ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม รวมทั้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สผ. 

(๓) ก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ  

(๔) ติดตามประเมินผลแผนปูองกันและและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการ
ส ่ง เสร ิมคุ ้มครองจร ิยธรรม เ พื ่อรายงานต่อผู ้บร ิหารและศูนย ์ปฏ ิบ ัต ิการต่อต ้านการทุจร ิต  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  



    ๙ 

 

๕.๔) คณะท างานจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ

วิกฤติ (BCP)  

ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย เลขาธิการ สผ. เป็นที่ปรึกษา  รองเลขาธิการ 

สผ. (ที ่ก ากับดูแลส านักงานเลขานุการกรม) เป็นประธานคณะท างาน  รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน

คณะท างาน  ผู ้แทนกองและกลุ่มอิสระ เป็นคณะท างาน  ผู ้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู ้อ านวยการ 

กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นคณะท างาน

เลขานุการร่วม  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขานุการกรม เป็นคณะท างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ  มีบทบาทและหน้าที่หลัก ดังนี้ 

(๑) จัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส าหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ของ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(๒) ก ากับ ติดตาม และประเมินความพร้อมของการด าเนินภารกิจตามแผนด าเนินธ ุรกิจ 

อย่างต่อเนื่อง ส าหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) และรายงานผลต่อผู้บริหาร และส านักงาน ก.พ.ร. 

(๓) ทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อม  

ต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสนอผู้บริหาร

พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 
 
 
 

การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ. นับเป็นการสนองตอบต่อภารกิจภาครัฐ  

ในภาพรวม ดังนี้ 

๑) การก าหนดให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการน า

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการ

แผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

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

๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 

“การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  

ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยกเลิก

หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย

ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน  

การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่  

ต้องค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

  

หลักการและแนวคิด ๑.๓ 



 ๑๐ 

 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตาม  

ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ

ให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการ  

ให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 

๒) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.  ๒๕๔๖   

ได้ก าหนดขอบเขตความหมายของค าว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ในภาพรวมซึ่งเป็นการชี้ให้เห็น

วัตถุประสงค์ของการบริหารราชการที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของ  

ทุกส่วนราชการในการกระท าภารกิจใดภารกิจหนึ่งว่าต้องมีความมุ่งหมายให้บรรลุเปูาหมายในสิ่งเหล่านี้คือ  

• เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

• เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

• มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

• ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 

• มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์  

• ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

• มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  

๓) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ 
น าไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐาน
การท างานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ การน าองค์การนั้น 
ได้ให้ความส าคัญกับการน าองค์การ โดยในหัวข้อ ๑.๒ การก ากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม  
ส่วนราชการมีการด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม รวมทั้งต้องมี  
ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรม และธรรมาภิบาล
ประพฤติตนต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมี  
ความรับผิดชอบ บุคลากรในองค์การต้องมีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม และธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารควรมีการก าหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่าเป็นไป
อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เช่น มีการดูแลต่อผู้รับบริการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ให้เกียรติ เป็นธรรม ร่วมกับการรักษา
ปกปูองไมใ่ห้องค์การด าเนินการในทางท่ีมีความเสี่ยงต่อศักดิ์ศรีหรือสิ่งไม่ดีใด ๆ  



    ๑๑ 

 

ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี มีองค์ประกอบ ๓ เรื่องที่น ามาพิจารณาใน
กระบวนการคิด ได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์การ และหลักธรรมาภิบาล (องค์ประกอบในการ
จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีแสดงในภาพที่ ๓) 

 

ภาพที่ ๓  องค์ประกอบในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 
 
 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สผ. มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝุาย  
การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเ พ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

๑) เพื่อเป็นการประกาศให้ผู ้ที ่เกี่ยวข้องทั ้งภายในและภายนอก รับทราบถึงนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติขององค์การที่ยึดถือความโปร่งใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานธรรมาภิบาลที่ชัดเจน
และเป็นสากล 

๒) เพ่ือให้บุคลากรภายในได้รับทราบและมีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน ถึงเจตนารมณ์
ขององค์การส าหรับยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  รวมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางการติดตาม
ประเมินผลด้านธรรมาภิบาลขององค์การ 

๓) เ พื ่อสร ้างการยอมร ับความเชื ่อมั ่น ศร ัทธาให้เกิดขึ ้นแก่ ส ังคม ชุมชน ผู ้ร ับบร ิการ  
ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่อเป็นการยืนยันว่าการบริหารงานของ 
สผ. ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ๑.๔ 



 ๑๒ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ สผ. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดิน  สผ. 
ได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที ่ด ีขึ ้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี  
ประกอบด้วย ๙ หลัก เป็นพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายฯ ได้แก่  

๑) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
๒) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)     
๓) หลักการตอบสนอง  (Responsiveness)  
๔) หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)   
๕) หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)   
๖) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักความเสมอภาค (Equity)   
๗) หลักการมีส่วนร่วม/ มุ่งเน้นฉันทามติ (Participation / Consensus Oriented)   

๘) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
๙) หลักคุณธรรม/จริยธรรม  (Morality/Ethics) 

โดยมีองค์ประกอบส าคัญๆ ในนโยบายหลัก ๔ ด้าน คือ 
๑) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม  ๓) ด้านองค์การ  
๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔  องค์ประกอบส าคัญในนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 

นโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดี ๔ ด้าน ๒.๑ 

ค่านิยมหลัก 

ธรรมาภิบาล 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

แนวทาง
ปฎิบตั ิ

นโยบายหลัก ๔ ด้าน 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

หมวดที่ ๒ 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 



    ๑๓ 

 

 

นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติในการก ากับดูแลองค์การที่ดี  

สผ. ได้ก าหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมาตรการในการก ากับดูแลองค์การที่ดี

ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่  

๑. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๒. ด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓. ด้านองค์การ 

๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
  



 ๑๔ 

 

 
 
 

สผ. ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ สผ. มีการก ากับ

ดูแลที่ชัดเจน ครอบคลุม ผู ้ปฏิบัติงานสามารถยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้ง

สามารถใช้เป็นแนวทางการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา

และไว้วางใจในการบริหารราชการของ สผ. โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑) นโยบายสิ่งแวดล้อม 

๒) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับเหตุ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ 

๓) นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

๔) นโยบายการปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  

๕) แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากร สผ. 

(๑) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 

(๒) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(๓) แนวปฏิบัติที่ดีตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สผ. 

(๔) แนวปฏิบัติที่ดีในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

(๕) แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร สผ.  

(๖) แนวปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ สผ. 
 

๑) นโยบายสิ่งแวดล้อม 

ด้วย สผ. เป็นหน่วยงานในการก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างให้สังคมในการดูแล

และรักษาสิ่งแวดล้อม สผ. ได้ก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมของ สผ. ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

(๒) ปูองกันและลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

(๓) ลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

(๔) รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการสิ ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้น

กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

(๕) ทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานและสภาพแวดล้อมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
 

 

 

 

นโยบายและแนวปฏิบตัิที่ดีอื่น ๆ ๒.๒ 



    ๑๕ 

 

 

๒) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเหตุ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ 

สผ. ได้มีการก าหนดช่องทางและแนวทางการปฏิบัติการรับร้องเรียน โดยก าหนดให้มีการแก้ไขปัญหา

ข้อร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของประชาชน และแจ้งผลการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบครั้งแรกภายใน ๑๕ วัน

นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  

 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องร้องทุกข์ 

(๑) ระบบ e-Petition ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๒) เว็บไซต์ของ สผ. 

(๓) จดหมาย (ทั้งจากหน่วยงานราชการ และผู้ร้องเรียน) 

(๔) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

(๕) มาร้องเรียนด้วยตนเอง 

(๖) โทรศัพท์/โทรสาร (สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน (กตป.) หมายเลข ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๖๖) 

 แนวปฏิบัติการรับข้อร้องเรียน 

(๑) กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อมรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องร้องทุกข์จากช่องทางต่างๆ  

(๒) แจ้งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  

(๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและแจ้งผู้ร้องเรียนภายใน ๑๕ วัน 

(๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กองติดตามประเมินผล

สิ่งแวดล้อม รวบรวม 

(๕) กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม เสนอเลขาธิการ สผ. รายงานผลการแก้ไขปัญหาให้ 

สร.ทส. ทราบเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 

(๖) กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม สรุปและวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนเสนอคณะท างาน

จัดการเรื่องร้องเรียน สผ. พิจารณา 
 

๓) นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เพ่ือให้ สผ. มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เป็นรูปธรรม ลดการสูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิด

ความเสียหาย และให้สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้กับ

หน่วยงาน จึงมีการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

(๑) ก าหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนและ  

ทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของตนและของส านักงานฯ โดยให้

ความส าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม  



 ๑๖ 

 

(๒) ก าหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน

เดียวกันตามแนวปฏิบัติทั่วทั้งส านักงานฯ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา

และมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน  

(๓) ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวน 

ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

(๔) ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการที่ดี และ สนับสนุนให้บุคลากร

ทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง 
 

๔) นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  

สผ. มีเจตนารมณ์ร่วมกันที ่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล  และสร้างองค์กรที่
ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน 
และไม่กระท าการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ลูกจ้าง 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือด าเนินงานร่วมกับ สผ. เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์การปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานดังกล่าว สผ. จะด าเนินการ ดังนี้ 

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์โดยค านึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระท าการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
ด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระท าการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน 
และบุคลากรทุกคนของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่ง
กันและกันและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูกล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคล
ที่เก่ียวข้องหรือด าเนินงานร่วมกับส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การท างานเพ่ือมิใหม้ีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

 

๕) แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากร สผ. 

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

พนักงานราชการ  พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างรายบุคคลของ สผ. แนวปฏิบัติที่ดี

ของบุคลากร สผ. ประกอบด้วย 

(๑) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  

(๒) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(๓) แนวปฏิบัติที่ดีตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สผ. 



    ๑๗ 

 

(๔)  แนวปฏิบัติที่ดีปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

(๕) แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร สผ. 

(๖) แนวปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ สผ.  
 

(๑) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 

โดยด าเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของ
ส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้  

(๑.๑) ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป 
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ  แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื ่อง เล็กน้อย ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินของ
องค์กรไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด  

(๑.๒) ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท 
ไม่ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้  

(๑.๓) ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้  

(๑.๔) ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาด ระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท 
และเจ้าหน้าที ่มีความจ าเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่  

(๑.๕) ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบ
เป็นทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณา อนุญาต
ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานใ นขณะ
ด ารงต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพื่อน
ร่วมงานให้เมื่อเจ็บปุวย ฯลฯ  

(๑.๖) ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้  
คนเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท 
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ  

(๑.๗) ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคน
ต่างกลุ่ม เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน 

(๑.๘) ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด  ๆ ที ่ได้ร ับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู ้ร ับบริการ 
(ประชาชน องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอ บ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล
บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ 



 ๑๘ 

 

และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ จากประชาชน  

(๑.๙) เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่ 
ต้องปฏิเสธไม่รับ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ  
 

(๒) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งก าหนดมาตรฐานทาง

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) และเพ่ือเป็น 

การปูองกันการใช้ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่  

การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู ้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื ่องเป็นการปฏิบัติ 

สืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด จึงก าหนดแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้  

(๒.๑) ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  
(๒.๒) ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม  
(๒.๓) ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมี และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
(๒.๔) ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจ ากัด

ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่  
(๒.๕) หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ หรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
(๒.๖) หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน  
(๒.๗) หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่ หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน  
(๒.๘) ปูองกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่  
(๒.๙) ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะที่ไปหาต าแหน่งใหม ่

 
(๓) แนวปฏิบัติที่ดีตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สผ. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  สผ. จึงได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของ สผ. เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  
พนักงานราชการ พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างรายบุคคลของ สผ. ยึดถือและ
ปฏิบัติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทรงไว้ซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นคนที่ดีของ สผ. ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ 
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ตระหนักและส านึก

ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง หน่วยงาน และต่อสังคม  
ข้อ ๒ การยึดม่ันและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
พึงยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบนโยบายด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

กฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามด้วยความภาคภูมิใจ 



    ๑๙ 

 

ข้อ ๓ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เปิดเผยอย่างมีเหตุผลด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อมรับการตรวจสอบ  
ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และปราศจากอคติ  
ข้อ ๕ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น กระตือรือร้น อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จ

ตามเปูาหมายที่ก าหนด 
ข้อ ๖ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ 
พึงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ความยุติธรรม เคารพกฎหมาย กติกาของสังคม เคารพ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และคุณค่าของประชาชนทุกคน กระท าเพ่ือส่วนรวมและประเทศชาติ  
ข้อ ๗ การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
พึงด ารงชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธา และเป็นต้นแบบที่ดี

แก่บุคคลทั่วไป 
 
(๔) แนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตไปสู่การปฏิบัติและเพ่ือก าชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สผ. ด าเนินการขับเคลื่อนการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ โดยเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ สผ. จึงออกประกาศก าหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนี้ 

(๔.๑) ให้ข้าราชการและบุคลากรน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารงานหรือการปฏิบัติราชการในทุกระดับอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อปูองกันและสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

(๔.๒) ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือปูองกันมิให้มีช่องทางในการทุจริต หรือ
หาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน  หากพบว่ามีการกระท าผิดวินัย ให้ด าเนินการทางวินัยและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามอ านาจหน้าที่อย่างเที่ยงตรงและเคร่งครัด 

(๔.๓) ให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินการคลัง 
การจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุโดยเคร่งครัด  ทั้งนี้ ให้กลุ่มงานคลังและพัสดุ และกลุ่มตรวจสอบภายใน มีหน้าที่
ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การพัสดุ และการเงินการคลังโดยเคร่งครัด หากมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า
มีการทุจริตหรือมีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว เพ่ือพิจารณาใช้มาตรการทางวินัย 
มาตรการทางปกครองและมาตรการทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาอย่างเด็ดขาดและรวดเร็ว และให้ทุกหน่วยงาน
ให้ความร่วมมือ และอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบ 
  



 ๒๐ 

 

(๔.๔) ให้ทุกหน่วยงานจัดระบบบริหารงานบุคคล ทั้งการแต่งตั้ง การโยกย้าย การฝึกอบรม  
การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่ง ด้วยความเป็นธรรม 
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและระบบคุณธรรม โดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ 
ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็น เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจ  
สั่งบรรจุในบางต าแหน่ง ตามความเหมาะสม 

(๔.๕) ให้ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนในเรื่องของการอนุญาต อนุมัติหรือ 
ให้ความเห็นชอบ ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับก าหนด และจัดท ากระบวนงานในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ให้มีความชัดเจน 
และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ หากกระบวนงานในการด า เนินงานใดที่มีระยะเวลาไม่เหมาะสม หรือท าให้เกิด 
ความล่าช้าโดยไม่จ าเป็น ให้ทบทวนและก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานใหม่ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 

การให้บริการประชาชนในทุกเรื่องที่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ก าหนดระยะเวลาไว้  
ให้พิจารณาด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

(๔.๖) ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ในการร้องเรียน
หรือให้ข้อมูล เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการตรวจสอบเฝูาระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 

(๔.๗) ให้ทุกหน่วยงานที่มีแผนงาน กิจกรรมหรือการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทุกระดับ สอดแทรก
หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย การปูองกันการกระท าผิดวินัย และการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ไว้ใน 
การฝึกอบรมดังกล่าว เพ่ือปลุกและปลูกจิตส านึก ทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
และส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

(๔.๘) ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นหน่วยงานประสาน และติดตามผลการด าเนินงาน  
พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

 
(๕) แนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร สผ. 

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

(๕.๑) ก ากับดูแลการด าเนินงานของ สผ. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่าง  ๆ และหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  

(๕.๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และไม่ใช้อ านาจหน้าที่
แสวงหาผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ยึดถือประโยชน์ของ สผ. ประเทศและ
ประชาชนเป็นส าคัญ 

(๕.๓) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความสามัคคีภายในองค์การ และแสดงพฤติกรรม
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี ส่งผลให้เกิดความไว้ใจ ศรัทธา เชื่อมั่นต่อตนเอง และ สผ.  



    ๒๑ 

 

(๕.๔) พัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของตนเองเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่  

(๕.๕) ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด ให้มีโอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเป็นธรรม และจัด ให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีและปลอดภัย รวมทั้ง
ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  

(๕.๖) ยึดถือแนวทางในคู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของ สผ. เป็นหลักปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด  
 

(๖) แนวปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ สผ. 

เจ้าหน้าที ่ สผ. หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน สผ. ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  
พนักงานราชการ พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างรายบุคคลของ สผ.  

(๖.๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และไม่ใช้อ านาจหน้าที่
แสวงหาผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ยึดถือประโยชน์ของ สผ. ประเทศและ
ประชาชนเป็นส าคัญ 

(๖.๒) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง บนหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 
เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม รวมทั้งใช้และรักษาทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ้มค่า ไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อ่ืนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

(๖.๓) พัฒนาตัวเอง พัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นคนดี
และคนเก่ง รวมทั้งเรียนรู้ ถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้ในองค์การ  

(๖.๔) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ เมตตา เอื้อเฟื้อ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
ช่วยเหลือและเกื้อกูลกันในทางที่ดี 

(๖.๕) ยึดถือแนวทางในคู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของ สผ. เป็นหลักปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด 

  



 ๒๒ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. จึงก าหนดหลักปฏิบั ติ 
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑) สผ. จะสื่อสารให้บุคลากรทุกคน ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

๒) สผ. จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและ
องค์การจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัดโดย
จะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างาน
ประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของ สผ. คนใด กระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

๓) สผ. คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่า  
จะขัดต่อหลักการต่าง  ๆ ในนโยบายฉบับนี ้ ต่อผู ้บ ังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที ่ไม่อาจรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้นถือ
ปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ  ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้  

๔) นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี
โดยคณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งจากทุกส่วนของ สผ.  ทั้งนี้ สผ. มีนโยบายที่จะก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีที่องค์การจะพึงปฏิบัติต่อนโยบายด้านต่าง  ๆ ส าหรับการด าเนินการ
ภายในนั้น สผ. จะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนงานที่มีการปฏิบัติที่ผิดพลาดเสมอ หรือเป็นกระบวนงานที่
มีความล่อแหลมต่อการกระท าผิดธรรมาภิบาล  

๕) สผ. จะก าหนดแนวทางการวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ า เสมอ 

๖) การติดตามประเมินผลเป็นกระบวนการที่ส าคัญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การด าเนินงาน
ตามมาตรการ/โครงการ เกิดผลสัมฤทธิ ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่  
ผลจากการติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อ น และแนวทาง 
ในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  

แนวทางการส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

หมวดที่ ๓ 

แนวทางการส่งเสริม ผลักดัน และติดตามการปฏิบัติตาม

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 



    ๒๓ 

 

 

โดยมีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

 ติดตามจากรายงานหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากผู้รับผิดชอบโครงการ/มาตรการ  

ตามแบบติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ซึ่งให้จัดส่ง กพร.สผ. แบ่งเป็น

รอบ ๖ เดือน (ภายในวันวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) และรอบ ๑๒ เดือน (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

 ประเมินผลเมื ่อโครงการ/มาตรการ ด าเนินการเสร็จสิ ้นแล้ว จากรายงานการติดตาม

มาตรการ/โครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประมวลผลประเมินความส าเร็จของนโยบายการก ากับดูแล

องค์การที่ดีรวมทั้งรวบรวมปัญหา อุปสรรค เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบาย มาตรการ/โครงการ ใน

การก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ. 

 จัดท ารายงานเสนอคณะท างานการก ากับดูแลองค์การที ่ดี สผ. ผู ้บริหารและหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องโดย กพร.สผ.  

หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติหรือต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบาย

การก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๒-๓๓ 

และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๔๕ 

 

  



 ๒๔ 

 

 
 

 
 
 
 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจารณาด าเนินมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับ

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงาน ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 

 ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท านโยบาย แผน และมาตรการที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม/การบูรณาการ  

จากทุกภาคส่วนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของเปูาหมาย 

 นโยบาย แผน มาตรการ โครงการ และกิจกรรม ที่ได้รับการขับเคลื่อนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไปสู่การปฏิบัติ 
 

ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) 

๑.๑ การจัดท านโยบาย แผน มาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 
(๑)  โครงการศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศเพ่ือ

สนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน 
(๒) โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคี

และพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

 
 

กปอ. 
 

กปอ. 
 

หมวดที่ ๔ 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายการก ากับดูแล

องค์การที่ดี สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ๑. 



    ๒๕ 

 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) 

(๓) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
(๔) โครงการจัดท าแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือสร้าง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) โครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจ

เพ่ือสนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน: ด้านการบริโภคที่ยั่งยืน 
(๖) โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(๗) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

อย่างยั่งยืน : การจัดท าผังพ้ืนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรมรายประเภทใน
พ้ืนที่ภาคเหนือ 

(๘) โครงการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมตามแผนขับเคลื่อน
งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 

(๙) การจัดท าแผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 

กยผ. 
กยผ. 

 
กยผ. 

 
กชพ. 
กธศ. 

 
 

กธศ. 
 

กลช. 
๑.๒ นโยบาย แผน มาตรการ โครงการ และกิจกรรม ที่ได้รับการขับเคลื่อนด้านทรัพยากร  

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ 
(๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของประเทศ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงเชิงพ้ืนที่จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๒) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

(๓) การขับเคลื่อนแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพ่ือส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ 

(๔) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมือง เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน 

(๕) โครงการจัดท าผังชุมชนเพื่อรักษาพ้ืนที่สีเขียวในเมือง 
(๖) โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่าระดับจังหวัด ระยะ ๒ 
(๗) โครงการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 
(๘) โครงการขับเคลื่อนกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

บึงโขลงโหลง อ าเภอบึงโขลงโหลง จังหวัดบึงกาฬ 
(๙) โครงการขับเคลื่อนกรอบแนวทางบริหารจัดการพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

อย่างยั่งยืน : โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์ประเภทน้ าตก ในพ้ืนที่น าร่องน้ าตกธารารักษ์ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
(ระยะท่ี ๒) 

 
 

กปอ. 
 
 

กยผ. 
 

กชพ. 
 

กชพ. 
 

กชพ. 
กธศ. 
กธศ. 
กธศ. 

 
กธศ. 



 ๒๖ 

 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) 

๑.๓ โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 
ขององค์การ 
(๑) โครงการห้องสมุดเพ่ือมอบความรู้ให้น้องในชนบท 
(๒) โครงการปลูกปุาชายเลน เพ่ือโลกเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 
 

สลก. 
สลก. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 

 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามคู่มือส าหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอ านวย 

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 

 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ/กองทุน 

สิ่งแวดล้อม) 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(OIT) 

 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ร้อยละระดับการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

ด้านผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. 



    ๒๗ 

 

ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) 

๒.๑ การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๑) การด าเนินการตามคู่มือส าหรับประชาชน 

(๑.๑) การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงาน EIA 
(๑.๒) การพิจารณารายงาน EIA 

(๒) การปรับปรุงคู่มือการปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชนในศูนย์กลางข้อมูลคู่มือ
ส าหรับประชาชน https://www.info.go.th/ ให้เป็นปัจจุบัน 

 
 
 

กพส. 
กวผ. 
กพส. 

๒.๒ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือบริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพฐานข้อมูลคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(๒) การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุน

สิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔ 
(๓) โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการกรณีเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. 

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
กยผ. 
กบก. 

 
กนต. 

๒.๓ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
(๑) แผนการประชาสัมพันธ์ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(๒) แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
(๓) โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ในบทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่และผลการด าเนินงานของส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๔) แผนปฏิบัต ิการประชาสัมพันธ์กองทุนสิ ่งแวดล้อม  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(๕) การส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔ 

(๖) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส่การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 
สลก. 

 
สลก. 

 
สลก. 

 
 

กบก. 
 

กบก. 
 

กพร. 

๒.๔ การยกระดับการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของประชาชน 
(๑) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน 

 
กตป. 

  



 ๒๘ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ร้อยละของ Open Government Data ของ สผ. 
 

ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) 

๓.๑ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) โครงการจัดท าและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ PMQA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(๒) โครงการด้านงบประมาณและการบริหารงบประมาณ 

 
กพร. 
สลก. 

๓.๒ การด าเนินการตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
(๑) แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริม

คุ้มครองจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(๒) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

กพร./กคจ. 
 

กพร. 

๓.๓ การด าเนินการตามนโยบายระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
(๑) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สผ. พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(๒) การด าเนินงานเรื่อง Open Government Data ของ สผ. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

กตป. 
กตป. 

ด้านองค์การ ๓. 



    ๒๙ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ  

 พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

 จ านวนข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) 

๔.๑ การบริหารก าลังคนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(๑) โครงการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารก าลังคนและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ของ สผ. ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(๒) โครงการจัดท าคู่มือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สผ. 
(๓) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
สลก. 

 
สลก. 
กบก. 

 
  

ด้านผู้ปฏิบัติงาน ๔. 



 ๓๐ 

 

 

ภาคผนวก ก 
ค าสั่ง สผ. ที่ ๑๓๑๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. 

  



    ๓๑ 

 

 
  



 ๓๒ 

 

 

ภาคผนวก ข  
รายชื่อคณะท างานการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
คณะท างานการก ากับดูแลองคก์ารที่ดี สผ. 

(ค าสั่ง สผ. ที่ ๑๓๑๗/๒๕๖๓ สัง่ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน้าที่ 
กอง/กลุ่ม

อิสระ 

๑.  นายมนต์สังข ์ ภู่ศิริวัฒน ์
รองเลขาธิการ สผ. 
(หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) 

ประธาน - 

๒.  นางศิริกุล  นวิัฒน์วาสน ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ผู้แทน 
สลก. 

๓.  นางสาววลัย์นภา  รัชเดช นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ผู้แทนส ารอง 

๔.  นางภัทรนิทร ์ ทองสิมา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ผู้แทน 

กลช. ๕.  นางสาวเบญจมาภรณ ์ วัฒนธงชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ผู้แทนส ารอง 

๖.  นางสาวสุกัญญา  วิศาล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ผู้แทนส ารอง 

๗.  นางสาวสิริวรรณ  สุโอฬาร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ผู้แทน 
กธศ. 

๘.  นางสาวน้ าทพิย ์ ศรีวงษ์ฉาย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ ผู้แทนส ารอง 

๙.  นายชาญวทิย ์ ทองสัมฤทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ผู้แทน 
กตป. 

๑๐.  นางสาวกัญญาวีร ์ อยู่คง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ผู้แทนส ารอง 

๑๑.  นางนวรัตน ์ รุ่งศรีรัตนวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ ผู้แทน กบก. 

๑๒.  นางสาวภทรกช  เหนือเกตุ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ผู้แทน กบด. 

๑๓.  นายศิวชั  แก้วเจริญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ผู้แทน 
กปอ. 

๑๔.  นางสาวศีตลา  จันทร์เทศ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ผู้แทนส ารอง 

๑๕.  นายรังสนัต ์ พรมภาพ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ผู้แทน 
กพส. 

๑๖.  นางสาววลัยา  ศิริทัพ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ ผู้แทนส ารอง 

๑๗.  นางสาวนัทธมนต์  รังสีพนัธ์เดช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ ผู้แทน กยผ. 

๑๘.  นางสาวปราวีณา  มณีสุต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ผู้แทน 
กวผ. 

๑๙.  นางสาวศิริลักษณ์  จนัทร์โพธิ ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ผู้แทนส ารอง 

๒๐.  นางปัทมา  ด ารงผล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ผู้แทน 
กชพ. 

๒๑.  นายวีรนติ  ฐานสุพร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ผู้แทนส ารอง 



    ๓๓ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน้าที่ 
กอง/กลุ่ม

อิสระ 

๒๒.  นายสุรเดช  ด่านศิริ นิติกร ผู้แทน กนต. 

๒๓.  นางสาวฐิตชิญาน ์ ภาษ ี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิัติการ ผู้แทน กตภ. 

๒๔.  นางณัฐยิา  ลาภเลิศสุข ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาระบบบริหาร เลขานุการ กพร. 

๒๕.  นายทรงสิทธิ ์ ค าแหงพล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ กคจ. 

  



 ๓๔ 

 

 

ภาคผนวก ค  
ขั้นตอนการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. 

 

๑. การทบทวนนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

๑.๑ จัดท ายกร่างนโยบาย 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลแนวทางการด าเนินงาน โดยยึดหลักการ แนวคิดและวัตถุประสงค์  

ตามคู่มือการด าเนินนโยบายประกอบกับการพิจารณาแนวคิดตามหลักธรรมภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

และวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กรและแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งพิจารณา  

ผลการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี และข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมาร่วมด้วย 

๑.๒ ประชุมคณะท างานการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. 

เพ่ือรายงานผลการด าเนินการมาตรการ/โครงการประจ าปี  และพิจารณาทบทวนและ

ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี แนวทางการปฏิบัติ ก าหนดมาตรการ/โครงการ การสื่อสารประชาสัมพันธ์  

และการติดตามประเมินผล 

๑.๓ จัดท ามาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี  

ยกร่างมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมประจ าปีในการด าเนินตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การ

ที่ดีเสนอคณะท างานคณะท างานการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือเป็นแนวทาง  

การปฏิบัติงานขององค์กร รองรับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจัดท ารายละเอียด

มาตรการ/โครงการที่รองรับนโยบาย  

๑.๔ เสนอ เลขาธิการ สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศเจตนารมณ์  เพ่ือให้

หน่วยงานถือปฏิบัติ  
 

๒. สื่อสารนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

๒.๑ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ 

 จัดท าใบลงนามรับทราบนโยบาย 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สผ. ลงนามรับทราบในใบลงนามรับทราบนโยบาย และให้ทุก

หน่วยงานสื่อสารให้บุคลากรภายในทราบและถือปฏิบัติด้วย 

 จัดท าคู่มือการด าเนินนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

จัดท าคู่มือฯ เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางประกอบการด าเนินงานให้เป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน 

 เผยแพร่ลงเว็บไซต์และระบบอินทราเน็ตของส านักงานฯ เผยแพร่ สื่อสารนโยบายการก ากับ 

ดูแลองค์การที่ดีให้กับบุคลากรของ สผ. และหน่วยงาน/ผู้รับบริการของ สผ. 



    ๓๕ 

 

 

 จัดท าแผ่นพับหรือสื่อกราฟิก ประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ทั่วถึง 

ทั้งองค์กร 

๒.๒ ประเมินผลการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย 

 ออกแบบและส ารวจข้อมูล โดยส ารวจการรับรู้และเข้าใจของบุคลากรที่มีต่อนโยบาย  

การก ากับดูแลองค์การที่ดี รวมทั้งประเมินผลการด าเนินนโยบาย 

 วิเคราะห์ ประเมินผลและจัดท าสรุปผลพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณา

และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงนโยบายและการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายต่อไป 
 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการตามกิจกรรมในมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  
 

๔. การติดตามรายงานผลการด าเนินงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรการ/โครงการ รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามมาตรการ/

โครงการและตัวชี้วัด ให้ฝุายเลขานุการคณะท างานฯ ทราบในรอบ ๖ เดือน (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) และ

รอบ ๑๒ เดือน (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เพ่ือจัดท าสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะเสนอคณะท างานฯ 

ต่อไป 
 

๕. รายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะ 

รายงานผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายเสนอคณะท างานฯ และ 

เลขาธิการ สผ. ตามล าดับ 



 

 

๓๖ 

 



 

 ๓๗ 

 

ภาคผนวก ง 
แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  

 

แบบรายงานแผน/ผลการด าเนินงานภายใต้มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ของ        
 

นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัติที่ดี 
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้รับผิดชอบ) 
ผลการด าเนินงาน 

    

 
 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
   
  
 



 

 

 

อาคารทิปโก้ ๒ เลขที่ ๑๑๘/๑ ถนนพระราม ๖ 




