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คณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ สผ.

»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2562

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ.มีหนาที่เสนอแนะใหคำปรึกษาในการวางยุทธศาสตร

การพัฒนาระบบราชการ สผ. กำหนดวิธีการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาราชการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2548 พรอมทั้งใหคำปรึกษา

และขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงวิชาการในการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสราง

และระบบบริหารของ สผ. และติดตาม กำกับ ดูแล ใหคำปรึกษาการดำเนินงานดาน PMQA

ประชุม คกก.กพร.สผ.      ครั้ง4
เร�องเพ�อทราบ

17เร�อง

เร�องเพ�อพิจารณา

13เร�อง

เร�องอ�น ๆ

1 เร�อง

â¤Ã§ÊÃŒÒ§ Ê¼.
การปรับปรุงการแบงสวนราชการ สผ. 

(กตป. และ กนต.)

¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×่Í¹á¼¹áÁ‹º· PMQA
(การเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐประจำป)

µÑÇªÕ้ÇÑ´ Á.44
การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

µÑÇªÕ้ÇÑ´¼ÙŒºÃÔËÒÃ
การประเมินหัวหนาสวนราชการ

การประเมินหัวหนาสวนราชการของ ปกท.ทส.

µÑÇªÕ้ÇÑ´¡Í§/¡ÅØ‹ÁÍÔÊÃÐ
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราช

ของกอง/กลุมอิสระ

ITA
การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

¾.Ã.º.ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡Ï
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวก

และลดภาระแกประชาชน (การไมเรียกสำเนาเอกสาร

ที่ทางราชการออกใหจากประชาชน)

รายงานประจำปดานการพัฒนาระบบบริหาร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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สรุปผล

การประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

97.92
ระดับคุณภาพ

100
คะแนน

100
คะแนน

100
คะแนน

91.67
คะแนน

   ความสำเร็จในการปรับปรุงระบบ

   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

5 ผลผลิต

ÁÒµÃÒ 44ÁÒµÃÒ 44
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   การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองคการ 

   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

Potential
Base

Potential
Base

91.67 (คะแนน)

Agenda
Base

Agenda
Base

1. ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

2. รอยละของโครงการที่รักษามาตรการ

ในภาคพลังงาน และคมนาคมขนสงลดลง

ตามรายงาน EIA 

รอยละ

14.09
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60.89

การประเมิน

ไมมี

* ระบบสารสนเทศการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย

   ขอเสนอการพัฒนานวัตกรรม
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รางวัล

ประจำป 2562

เลิศรัฐเลิศรัฐ

33ÃÒ§ÇÑÅ

ÊÒ¢Ò

สาขาการบริหารราชการ

แบบมีสวนรวม
สาขาบริการภาครัฐ

22ระดับดี

ระดับดี

กองทุนสิ่งแวดลอมกับการสนับสนุน

โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

กรณีโครงการอนุรักษความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ปาใหญโคกจิก-ตาลอก 

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

“

”

โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดลอม

โมบายแอปพลิเคชัน

“Smart EIA”

โดย กองพัฒนาระบบ

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

“

”

 

หัวใจของ สผ.

ไมไดอยูที่สำนักงานฯ แต...

อยูที่บุคลากร สผ. ทุกคน

ดร.รวีวรรณ  ภูริเดช เลขาธิการ สผ.

การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำป พ.ศ. 2562

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

การนำองคการ

และความรับผิดชอบตอสังคม
หมวด 1

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

33

1

รางวัล เลิศรัฐ
รางวัลแหงเกียรติยศที่มอบใหหนวยงานที่ไดมุงมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเปนเลิศแหงหนวยงานรัฐทั้งปวง 

มีทั้งหมด 3 สาขา ในสวนของ สผ. ไดรับรางวัลเลิศรัฐ 3 รางวัล โดยมี ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี ใหเกียรติเปนประธานมอบรางวัล เม�อวันที่ 13 กันยายน 2562 

ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลลูม อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
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PMQA
MODEL ระบบการนำองคการ สผ.

2018

Best Practice
ÃÒ§ÇÑÅàÅÔÈÃÑ° »ÃÐ¨Ó»‚ 2562

SMART EIA

โคกจิก-ตาลอก

หมวด 1 ดานการนำองคการ

และความรับผิดชอบตอสังคม

ภายใตระบบการนำองคการที่เขมแข็งบุคลากรทุกระดับยึดมั่น

ในหลักธรรมาภิบาลผานการเปนแบบอยางที่ดี ของผูบริหาร 

มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการที่เนนเสริมสรางเครือขาย 

ขยายองคความรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ถูกตอง 

และยึดหลักการปฏิบัติงานดวย “มองผลประโยชนชาติ 

มุงสรางเครือขาย แมนในหลักการ มั่นในคุณธรรม” 

โดยมุงเนนการบริหารบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ 

เพราะที่ สผ. บุคลากรเปนหัวใจและสินทรัพยที่สำคัญในการขับเคล�อน

องคการ จะนำพาองคการกาวสูความสำเร็จในการบรรลุวิสัยทัศน

“สรางสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ในป 2579”

สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดลอมไดสนับสนุนดานงบประมาณและวิชาการ 

และนำกระบวนการมีสวนรวมมาดำเนินการในโครงการเสริมสรางพลังชุมชน

เพ�อการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปาใหญโคกจิก-ตาลอก 

อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โดยผลสำเร็จจากการบูรณาการความรวมมือ

ของภาคีเครือขายในการดำเนินโครงการดังกลาว ทำใหเกิดการอนุรักษและฟนฟู

ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตวในพื้นที่ 3,950 ไร เกิดความมั่นคง

ทางอาหาร ลดปญหาความยากจนจากการใชประโยชนพื้นที่ปาและจากการจัดทำฐาน

ขอมูลชุมชนเพ�อจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และมีเสนทางเดินปา

เพ�อศึกษาธรรมชาติพรอมเฝาระวังการเปลี่ยนแปลง เพ�อใหเปนไปตามแผนพัฒนา

การอนุรักษการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนอยางยั่งยืน

ดวยภารกิจการพิจารณารายงาน EIA การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การขออนุญาตเปนผูมีสิทธิ

ทำรายงาน EIA ที่เสนอมาให สผ. พิจารณาเปนจำนวนมาก มีประชาชนและ

หนวยงานที่เกี่ยวของสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพการดำเนินงานจึงไดพัฒนา

ศูนยขอมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ�อบริหารจัดการขอมูลเพ�อ

เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน รวมไปถึงแสดงผล

การพิจารณาผาน “โมบายแอปพลิเคชั่น Smart EIA” เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพ

การใชงานในระดับพื้นที่และเผยแพรขอมูลสูประชาชนทั่วไปและหนวยงานที่เกี่ยวของใหมี

ความสะดวก รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได  โดยมีสถิติผูใชงาน

ในระบบปฏิบัติการ Android จำนวน 2,000 ครั้ง  และในระบบปฏิบัติการ IOS 

จำนวน 3,960 ครั้ง  และผาน Web Application Smart EIA  

มีจำนวนผูเขาใชงาน 5,226,714 ครั้ง



นโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดี สผ.
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ดานที่ 1

 

´ŒÒ¹ÃÑ° ÊÑ§¤Á 
áÅÐÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

ดานที่ 2

´ŒÒ¹¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ/
áÅÐ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂ

ดานที่ 3

´ŒÒ¹Í§¤�¡ÒÃ

ดานที่ 4

´ŒÒ¹¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดใหความสำคัญในการกำกับดูแลองคการที่ดี 

และเนนความสำคัญในเร�องการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดี จึงไดดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

การกำกับดูแลองคการที่ดีมาอยางตอเน�อง เพ�อใหบุคลากร สผ. ทำความเขาใจ และยึดถือเปนหลักการในการปฏิบัติงาน

อยางเครงครัดและจริงใจ อันจะสงผลให สผ. เปนองคการที่มีการบริหารจัดการองคการที่เปนเลิศภายใตหลักธรรมาภิบาล 

และเติบโตเปนองคการที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

·Õ่ÁÒ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
เพ�อใหการปฏิบัติงานของ สผ. มีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และเกิดประโยชนกับทุกฝาย การจัดทำนโยบาย

การกำกับดูแลองคการที่ดีจึงไดยึดหลักการที่สำคัญเพ�อใหบรรลุวัตถุประสงค ดังตอไปนี้

1)  เพ�อเปนการประกาศใหผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก รับทราบถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติขององคการ

    ที่ยึดถือความโปรงใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานธรรมาภิบาลที่ชัดเจนและเปนสากล

2)  เพ�อใหบุคลากรภายในไดรับทราบและมีความเขาใจไปในแนวทางเดียวกัน ถึงเจตนารมณขององคการสำหรับยึดถือเปนหลักการ

    และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  รวมทั้งสามารถใชเปนแนวทางการติดตามประเมินผลดานธรรมาภิบาลขององคการ

3)  เพ�อสรางการยอมรับความเช�อมั่น ศรัทธาใหเกิดขึ้นแก สังคม ชุมชน ผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป ผูมีสวนไดสวนเสียและผูปฏิบัติงาน

    ภายในองคการ เพ�อเปนการยืนยันวาการบริหารงานของ สผ. ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล

1

2

3
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à»‡ÒËÁÒÂ 41 â¤Ã§¡ÒÃ ¼Å·Õ่ä´ŒÃŒÍÂÅÐ 100
´Óà¹Ô¹¡ÒÃä´Œ¤Ãº·Ø¡â¤Ã§¡ÒÃ

1. ´ŒÒ¹ÃÑ° ÊÑ§¤Á 
áÅÐÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ 

26 â¤Ã§¡ÒÃ

3. ´ŒÒ¹Í§¤�¡ÒÃ

4 â¤Ã§¡ÒÃ

2. ´ŒÒ¹¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ/
¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂ

7 â¤Ã§¡ÒÃ

4. ´ŒÒ¹¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

4 â¤Ã§¡ÒÃ

นโยบายหลัก      ดาน4
แนวทางปฏบัติ9¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹



ผลสำรวจความพึงพอใจและความเช�อมั่น

ตอการดำเนินงานของ สผ.

2560 25
62

73.80 77.20

ÀÒ
¾

ÃÇ
Á¤

ÇÒ
Á¾

Ö§¾
Íã

¨

´ŒÒ¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ/
¢Ñ้¹µÍ¹ã¹¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ

´ŒÒ¹ºØ¤ÅÒ¡Ã
·Õ่ãËŒºÃÔ¡ÒÃ

´ŒÒ¹ÊÔ่§ÍÓ¹ÇÂ
¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡

´ŒÒ¹¤Ø³ÀÒ¾
¢Í§¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ

71.47

76.73

73.33

73.27

´ŒÒ¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ/
¢Ñ้¹µÍ¹ã¹¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ

´ŒÒ¹ºØ¤ÅÒ¡Ã
·Õ่ãËŒºÃÔ¡ÒÃ

´ŒÒ¹ÊÔ่§ÍÓ¹ÇÂ
¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡

´ŒÒ¹¤Ø³ÀÒ¾
¢Í§¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ

75.33

79.67

74.27

76.40

คำนึงถึงผลประโยชน

ของประเทศชาติเปนสำคัญ

นโยบาย แผน และมาตรการ

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

ของ สผ. สามารถสงผลตอการ¤ÇÒÁàª×่ÍÁÑ่¹

¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§ 702 µÑÇÍÂ‹Ò§
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ° ÀÒ¤¸ØÃ¡Ô¨
áÅÐÀÒ¤»ÃÐªÒª¹

¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§ 581 µÑÇÍÂ‹Ò§
     Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ° ÀÒ¤¸ØÃ¡Ô¨

áÅÐÀÒ¤»ÃÐªÒª¹

1
2
3
4

1
2
3
4

รายงานประจำปดานการพัฒนาระบบบริหาร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

IIT EIT OIT/EBIT

2557 74.12 

2558 75.48 

2559 81.69 

2560 85.99 

2561 83.38 

การประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 (Integrity and transparency Assessment : ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2562 87.94 

การด าเนินการ 

      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ 

ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนประเมิน 

“ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึง

ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน

ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและ 

การป้องกัน การปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญ

และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานที่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาลที่หน่วยงาน

และเจ้าหน้าที่พึงมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

1. ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในภาพรวม 

ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. 

2.หน่วยงานเจ้าภาพด าเนินการบูรณาการข้อมูลเพื่อการประเมิน

และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สผ. 

3.ด าเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายในและภายนอก 

 

คะแนน ITA  

(พ.ศ. 2557 – 2558) 
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ผลงานส�อ
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6

¼Ù Œ¾ºàËµ Øá¨ Œ §Ë ÑÇË¹ ŒÒ¤³ÐÏ 
¼ Ù Œ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤³ÐÏ 

áÅÐ¼ Ù Œ· Õ ่ à¡ Õ ่ÂÇ¢ ŒÍ§Ã Ñº·ÃÒº

á¡ Œ ä¢» ˜ÞËÒ· Õ ่ à¡ Ô´¢ Ö ้¹
¾Ã ŒÍÁ¨ Ñ´»ÃÐª ØÁ· ÕÁ§Ò¹ºÃ ÔËÒÃ¤ÇÒÁµ ‹Íà¹ × ่Í§
à¾ × ่Í»ÃÐàÁ Ô¹¤ÇÒÁàÊ ÕÂËÒÂµ ‹Í¡ÒÃ´Óà¹ Ô¹§Ò¹ 

¡ÒÃºÃ Ô¡ÒÃ¢Í§ Ê¼.

ÊÃ Ø»ÃÒÂª × ่Íº Ø¤ÅÒ¡Ãã¹ Ê¼. 
· Õ ่ ä´ ŒÃ ÑººÒ´à¨ ็ºËÃ ×ÍàÊ ÕÂª ÕÇ Ôµ

ÃÒÂ§Ò¹Ë ÑÇË¹ ŒÒËÃ ×Í· Õ ่»Ã Ö¡ÉÒ
¤³ÐºÃ ÔËÒÃ¤ÇÒÁµ ‹Íà¹ × ่Í§ Ê¼. 
·ÃÒº ¤ÃÍº¤Å ØÁ»ÃÐà´ ็¹´ Ñ§¹ Õ ้

Ê × ่ÍÊÒÃáÅÐÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�» ˜¨¨ Øº Ñ¹
ãË Œá¡ ‹º Ø¤ÅÒ¡Ã Ê¼. ·ÃÒºÍÂ ‹Ò§µ ‹Íà¹ × ่Í§

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¤ ×ºË¹ ŒÒãË Œá¡ ‹Ë ÑÇË¹ ŒÒ¤³ÐÏ ·ÃÒº 
¾Ã ŒÍÁ´Óà¹ Ô¹§Ò¹ËÃ ×Í»¯ Ôº Ñµ Ô §Ò¹´ ŒÇÂÁ ×Í

ÊÓËÃ Ñº¡ÃÐºÇ¹§Ò¹· Õ ่Á Õ¤ÇÒÁàÃ ‹ §´ ‹Ç¹áÅÐÊ ‹§¼Å¡ÃÐ·º
ÍÂ ‹Ò§Ê Ù§ËÒ¡äÁ ‹´Óà¹ Ô¹¡ÒÃ

µ Ô´µ ‹ÍáÅÐ»ÃÐÊÒ¹§ÒÒ¹¡ ÑºË¹ ‹ÇÂ§Ò¹· Õ ่ à¡ Õ ่ÂÇ¢ ŒÍ§
ã¹¡ÒÃ¨ Ñ´ËÒ·Ã Ñ¾ÂÒ¡Ã· Õ ่¨Ó à» š¹ËÃ ×Í¢ ŒÍÁ ÙÅ

· Õ ่ÊÓ¤ ÑÞ·Õ ่µ ŒÍ§ãª Œ ã¹¡ÒÃºÃ ÔËÒÃ¤ÇÒÁµ ‹Íà¹ × ่Í§

- á¨ Œ§ÊÃ Ø»Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�áÅÐ¢ Ñ ้¹µÍ¹
¡ÒÃ´Óà¹ Ô¹¡ÒÃÊÓËÃ Ñºã¹Ç Ñ¹¶ Ñ´ä»
ãË Œ¡ Ñºº Ø¤ÅÒ¡Ã Ê¼. ·ÃÒº àª ‹¹ 
á¨ Œ§Ç Ñ¹ àÇÅÒÊ¶Ò¹· Õ ่»¯ Ôº Ñµ Ô §Ò¹ÊÓÃÍ§ 
áÅÐÊÇ ÑÊ´ Ô¡ÒÃª ‹ÇÂàËÅ ×Í© Ø¡à© Ô¹

1

ÇÒ§á¼¹áÅÐ»ÃÐàÁ Ô¹È Ñ¡ÂÀÒ¾¢Í§ Ê¼. 
ã¹¡ÒÃ´Óà¹ Ô¹§Ò¹ÍÂ ‹Ò§ àÃ ‹ §´ ‹Ç¹ÀÒÂãµ Œ¢ ŒÍ¨Ó¡ Ñ´

áÅÐÊÀÒÇÐÇ Ô¡Äµ Ô¾Ã ŒÍÁÃÐº Ø·Ã Ñ¾ÂÒ¡Ã¨Óà» š¹· Õ ่µ ŒÍ§ãª Œ
ã¹¡ÒÃºÃ ÔËÒÃ¤ÇÒÁµ ‹Íà¹ × ่Í§µÒÁá¼¹¡ÒÃ¨ Ñ´ËÒ·Ã Ñ¾ÂÒ¡Ã

1. ¨Ó¹Ç¹º Ø¤ÅÒ¡Ã· Õ ่ ä´ ŒÃ Ñº
ºÒ´à¨ ็ºËÃ ×ÍàÊ ÕÂª ÕÇ Ôµ

2. »ÃÐàÁ Ô¹¤ÇÒÁàÊ ÕÂËÒÂ
áÅÐ¼Å¡ÃÐ·ºµ ‹Í¡ÒÃ´Óà¹ Ô¹§Ò¹
áÅÐ¡ÒÃãË ŒºÃ Ô¡ÒÃ

3. ·Ã Ñ¾ÂÒ¡ÃÊÓ¤ ÑÞ·Õ ่µ ŒÍ§ãª Œ
ã¹¡ÒÃºÃ ÔËÒÃ¤ÇÒÁµ ‹Íà¹ × ่Í§

4. ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ· Õ ่Á Õ¤ÇÒÁàÃ ‹ §´ ‹Ç¹
áÅÐÊ ‹§¼Å¡ÃÐ·ºÍÂ ‹Ò§Ê Ù§ËÒ¡äÁ ‹´Óà¹ Ô¹¡ÒÃ
áÅÐ¨Óà» š¹µ ŒÍ§´Óà¹ Ô¹¡ÒÃËÃ ×Í»¯ Ôº Ñµ Ô §Ò¹
´ ŒÇÂÁ ×Í (Manual Processing)

- ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¤ ×ºË¹ ŒÒãË Œá¡ ‹
Ë ÑÇË¹ ŒÒ¤³ÐÏ ÍÂ ‹Ò§ÊÁ ่Ó àÊÁÍ 
à¾ × ่Í¢ÍÍ¹ ØÁ Ñµ Ô´Óà¹ Ô¹¡ÒÃá¡ Œ ä¢
ã¹Ç Ñ¹¶ Ñ´ä»

ภายใน

24
ชั่วโมง

ภายใน

24
ชั่วโมง

1

2

3

4

2 3

54

7

98

ข ั ้นตอน การบร ิหาร ความตอเน ื ่อง
และกอบกู  กระบวนการการตอบสนอง

ต อเหต ุการณ ท ันท ี

ข ั ้นตอน การบร ิหาร ความตอเน ื ่อง
และกอบกู  กระบวนการการตอบสนอง

ต อเหต ุการณ ท ันท ี



ï รัฐ สังคม และสิง่แวดลอ้ม

ï ผู้รับบริการและผูม้สีว่นได้สว่นเสยี

ï องค์การ

ï ผู้ปฏิบตัิงาน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 วิสัยทัศน์ &

พันธกิจ

 ค่านิยม

 หลักธรรมาภิบาล

นโยบายสิ่งแวดล้อม แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากร สผ.

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับเหตุ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ

เป้าหมาย :

เพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน

ด้านธรรมาภิบาล 

คุณธรรมและจริยธรรม 

 โปร่งใส 

 เป็นธรรม 

 ได้รับความเช่ือมั่น

จากประชาชน

โดยมีกลไกในการปฏิบัติงาน ก ากับดูแล ตรวจสอบ และให้ความเห็น 

ข้อแนะน า ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี : การประกาศเจตนารมณ์ของ สผ. ที่จะด าเนินการและก าหนดนโยบาย

ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีการวางนโยบายเกี่ยวกับรัฐ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การ  

และผู้ปฏิบัติงาน  รวมทั้งก าหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการ/โครงการ/  

กิจกรรม เพื่อให้บรรลุตามนโยบายขององค์การ

มาตรการ/ โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน

นโยบายหลัก  แนวทางการปฏิบัติที่ดี

เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และ

มีมาตรฐานชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ สผ. มีศักยภาพ

ในการด าเนนิงานตามนโยบายขององค์การ ป้องกันและขจัด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

1 สร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากร สผ.  ผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสนับสนุนให้มีการ

สื่อสาร สร้างความรับรู้ ความเข้าใจทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน  พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อให้มี

ผลผลิตและบริการที่ดี มีคุณภาพ

2

สร้างกรอบความรับผิดชอบของบุคลากร สผ .

ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  รวมทั้งเป็น

การสร้างพันธะผูกพันเพื่อให้ผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะ

อนุกรรมการ คณะท างาน ใช้อ าำนาจภายในขอบเขตที่ก าหนด

4

เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ก ากับดูแล  

วัดผลการด าำเนินงานของ สผ. และตรวจสอบ

การท างานต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3
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Application Report
PMQA 4.0

Application Report
PMQA ËÁÇ´ 1

¤Ù‹Á×Í ¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº
´ÙáÅÍ§¤�¡ÒÃ·Õ่´Õ (OG)

á¼¹ÃÍ§ÃÑºÀÒÇÐ©Ø¡à©Ô¹áÅÐ
á¼¹ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁµŒÍà¹×่Í§ Ê¼.

¤Ù‹Á×Í ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
¤ÇÒÁàÊÕ่Â§ Ê¼.

¤Ù‹Á×Í ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ
¢Í§»ÃÐªÒª¹ Ê¼.

¤Ù‹Á×Í ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¤Ø³¤‹Ò

¼ÅÊÓÃÇ¨¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨
áÅÐ¤ÇÒÁàª×่ÍÁÑ่¹·Õ่ÁÕµ‹Í Ê¼.

á¼¹Ê‹§àÊÃÔÁ¤‹Ò¹ÔÂÁ
áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁÍ§¤�¡Ã

Best Prastice PMQA
»ÃÐ¨Ó»‚ 2562

Best Prastice ¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃ
áººÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ »ÃÐ¨Ó»‚ 2562




