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สารบัญ 

      หน้า 

หมวดที่ ๑ บททั่วไป 

๑.๑ ข้อมูลองค์การ        ๕ 

      วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมหลัก/โครงสร้างองค์การ 

       คณะผูบ้รหิาร 

๑.๒ หลักการและแนวคิด        ๘ 

๑.๓ วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี    ๙ 

 

หมวดที่ ๒ นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

๒.๑ นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติในการก ากับดูแลองค์การที่ดี    ๑๑ 

 ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ด้านองค์การ 

 ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

๒.๒ มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้ง ๔ ด้าน    ๑๓  

 

หมวดที่ ๓ แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  ๑๗ 
 
ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ค าสั่ง สผ.ที๑่๑๗(๑)/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการก ากับ   ๑๘  
                 ดแูลองค์การท่ีด ีสผ. 
ภาคผนวก ข  รายงานผลการด าเนินนโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ.   ๒๐ 
                 ป ี๒๕๕๔ – ๒๕๕๖   
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หมวดที่ ๑   

บททั่วไป 

๑.๑ ข้อมูลองค์การ 

วิสัยทัศน์ 

 "เป็นหน่วยงานหลักในการก าหนดและขับเคลื่อนนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเชื่อม่ันจากทุกภาคส่วนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" 

พันธกิจ 

 จัดท านโยบายและแผนแบบบูรณาการ  เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการประสานเพ่ือน าไปสู่การปฎิบัติ  เพ่ือตอบสนองต่อภารกิจ         

ตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ค่านิยมหลัก : NATURE 

 มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย
  (Networking)      

มุ่งเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง

ประสานการท างาน แลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นเครือข่ายร่วมกันยอมรับในบทบาท      

หน้าที่ของกันและกันเพื่อร่วมกันเอื้อเฟ้ือเกื้อกูลให้สามารถท างานส าเร็จลุล่วง

ไปได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝุาย 

 จิตใจใฝุรู้ หมั่นพัฒนาตน
(Awaken Knowledge) 
  

 

มุ่งพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างสม่ าเสมอด้วยความกระตือรือร้นที่จะเปิดรับ
และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งในงาน  วิชาชีพเฉพาะของตนเอง  และความรู้รอบตัว   
ต่างๆ  (รู้ลึก  รู้กว้าง  และรู้โลก) พร้อมรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  
อย่างรวดเร็ว สามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน
ได้ตลอดเวลา 

 กระตือรือร้นท างานเป็นทีม 
(Team Working) 

 

มุ่งเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและหน่วยงานภายในองค์กร 
ด้วยเชื่อมั่นในกันและกัน สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานภายในองค์กร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน าศักยภาพของบุคลากรและองค์กรออกมาใช้ให้

เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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 ไม่ปกปิด เปิดเผย โปร่งใส 

(Uncovering) 

บุคลากรมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถเปิดเผยกระบวนการการจัดท า
นโยบายและแผน การวิเคราะห์ ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม  การจัดสรรเงินกองทุน ต่อสาธารณชนได้ตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ รวมถึงมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้   

 มุ่งเป็นเลิศในผลการปฏิบัติงาน 

(Result Orientation)            
บุคลากรมีความช านาญ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลโดยยึด
เปูาหมายขององค์กรเป็นหลัก มีการใช้หลักวิชาการท่ีถูกต้องในการด าเนินงาน 

 มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ  

(Expertise)                  
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และความช านาญในเรื่องนั้นๆอย่าง
ถูกต้องและชัดแจ้ง มีการท างาน  โดยใช้ความรู้  ความช านาญ  ความเชี่ยวชาญ  
ทักษะประสบการณท์ี่ถูกต้องและเหมาะสม มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
ในการท างาน ไม่ปล่อยให้เกิดความล่าช้า จนก่อความเสียหายต่อตนเองและ
ผู้อื่น มีหลักการและจุดยืนในการท างาน 

โครงสร้างองค์การ 
ส านักงานฯ แบ่งส่วนราชการตามภารกิจเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดังนี้  (ผังโครงสร้างองค์การแสดงในภาพที่ ๑) 

(๑) ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(๒) ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(๓) ส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 
(๔) ส านักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ 
(๕) ส านักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
(๖) ส านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
(๗) ส านักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๘) กองบริหารจัดการที่ดิน 
(๙) กองประสานจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๑๐) ส านักงานเลขานุการกรม 
(๑๑) ฝุายความหลากหลายทางชีวภาพ 
(๑๒) กลุ่มนิติการ 
(๑๓) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(๑๔) กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
(๑๕) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
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   ภาพที่ ๑ : ผังโครงสร้างองค์การ  

 

คณะผู้บริหาร 

 ประกอบด้วย เลขาธิการ รองเลขาธิการ (๓) ผู้เชี่ยวชาญ (๓) ผู้อ านวยการส านัก/กอง (๑๐) และ 

กลุ่มข้ึนตรงผู้บริหาร (๔) บทบาทและหน้าที่หลักของคณะผู้บริหาร คือ  

๑) ก าหนดเปูาหมาย กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ 

๒) ขับเคลื่อน ผลักดันการด าเนินงานตามนโยบายโดยการสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรอย่างเต็มที่ 

๓) ติดตามและก ากับ ดูแลการด าเนินงานของส านักงานฯ ให้เป็นไปตามเปูาหมาย กลยุทธ์ นโยบายและ

แผนงานที่ก าหนดไว้ 

๔) อนุมัติการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการในส านักงานฯ  

๕) ประเมินผลการท างานและข้ึนเงินเดือนของข้าราชการในส านักงานฯ 

๖) รับผิดชอบและด าเนินการต่าง ๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๑.๒ หลักการและแนวคิด การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม นับเป็นการสนองตอบต่อภารกิจภาครัฐในภาพรวม ดังนี้ 

๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา 

๗๔ ก าหนดให้ “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวก 

และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่ง     

ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง....” และมาตรา ๗๘ (๔) (๕) รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 

“....(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ราชการ 

(๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะ

เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน” 

๒) การก าหนดให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการน า

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการ

แผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ท่ีปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 

“การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยกเลิกหน่วยงาน   

ที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก 

และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 
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๑๑ 

การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้อง

ค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง  

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 

๓) ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยได้จัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน    

ให้ส่วนราชการต่างๆ น าไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการ

ปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการท างานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ หมวด ๑ การน าองค์กร นั้น ส่วนหนึ่งได้ให้ความส าคัญกับการน าองค์กร ความรับผิดชอบ ปกปูอง

ผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ หัวข้อ ๑.๒) ด าเนินการอย่างมีจริยธรรม รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรม และธรรมาภิบาล  ประพฤติตนต่อเพ่ือน

ร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบ   

บุคลากรในองค์การต้องมีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม และธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผู้บริหารควรมีการก าหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง

เหมาะสมหรือไม่ เช่น มีการดูแลต่อผู้รับบริการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ให้เกียรติ เป็นธรรม ร่วมกับการรักษาปกปูอง

ไม่ให้องค์การด าเนินการในทางที่มีความเสี่ยงต่อศักดิ์ศรีหรือสิ่งไม่ดีใดๆ   

๑.๓ วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีผลในทาง

ปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝุาย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่

ส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

 ๑)  เพ่ือเป็นการประกาศให้ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก รับทราบถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

ขององค์การที่ยึดถือความโปร่งใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานธรรมาภิบาลที่ชัดเจนและเป็นสากล 
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 ๒) เพ่ือให้บุคลากรภายในได้รับทราบและมีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน ถึงเจตนารมณ์ขององค์การ

ส าหรับยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางการติดตามประเมินผลด้าน

ธรรมาภิบาลขององค์การ 

 ๓) เพ่ือสร้างการยอมรับ  ความเชื่อมั่น ศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่สังคม ชุมชน ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป     

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การ เพ่ือเป็นการยืนยัน ว่าการบริหารงานของส านักงานฯ ตั้งอยู่บน

หลักธรรมาภิบาล 
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หมวดที่ ๒  
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 

          เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของส านักงานฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการ แผ่นดิน
ของรัฐบาล ส านักงานฯ ได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีข้ึนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และ             
ธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานในการก าหนดนโยบายฯ ทั้งนี้  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีมีองค์ประกอบส าคัญๆ 
คือ  

๑) นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
๒) นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๓) นโยบายด้านองค์การ 
๔) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 

 
 
 

๒.๑ นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติในการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
๑. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัติ 
๑.๑ คุณภาพของนโยบาย แผน มาตรการ
ในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับและ
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

๑) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผน และ
มาตรการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ 
๒) สร้างกลไก ผลักดัน และขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้าน
สิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 

๒. ด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัติ 
๒.๑ เครือข่ายการพัฒนาและทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ
รับรู้ เข้าถึง และเข้าใจเพื่อเอ้ือต่อการน า
นโยบาย แผน และมาตรการการบริหาร
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๑) เพ่ิมศักยภาพในการประสาน สนับสนุน และติดตามแก่เครือข่าย
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๒)  พัฒนา ปรับปรุงกระบวน งานหลัก  ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส และ
เป็นธรรม 



 นโยบายการก ากบัดแูลองค์การทีด่ี สผ.  ปี ๒๕๕๗ ๑๒ 

 

 
๓. ด้านองค์การ 

นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัติ 
๓.๑ ส่งเสริมให้ส านักงานฯ เป็นหน่วยงาน 
ที่มีการบริหารจัดการภายในองค์กร  
ตามหลักธรรมาภิบาลและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑) สร้าง พัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาลและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ได้แก่  

a. ระบบตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง  

b. การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

c. การพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

d. การมอบอ านาจให้ผู้บริหารในทุกระดับ 
e. การประเมินความคุ้มค่าภารกิจภาครัฐ 
f. พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารงบประมาณและ

การบริหารงานคลังภาครัฐ 
 

๔.   ด้านผู้ปฏิบัติงาน  นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัติ 
๔.๑ มุ่งเน้นและให้ความส าคัญการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ
บุคคลากร และการเติบโตในสาย
อาชีพ 
๔.๒ มุ่งเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และความผาสุกให้กับ
บุคลากร ทุกระดับ ในสผ. 

๑) วางระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง 
ต่อเนื่องทั้งในส่วนของความสามารถหลักขององค์ก ร (Core 
Competency) และความสามารถในการท างานแต่ละประเภท 
(Functional Competency) รวมทั้งการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้า
ของผู้ปฏิบัติงาน (Career Path) 
๒) ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้บุคลากรเกิดส านึก เที่ยงธรรมใน
หน้าที่ และศักดิ์ศรีของบุคลากร สผ. 
๓) จัดสวัสดิการที่จ าเป็นในทุกระดับ 

  



 นโยบายการก ากบัดแูลองค์การทีด่ี สผ.  ปี ๒๕๕๗ ๑๓ 

 

๒.๒  มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้ง ๔ ด้าน  
  

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๑. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๑.๑ คุณภาพของ
นโยบาย แผน 
มาตรการในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นท่ี
ยอมรับและน าไปสู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

๑) สร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบาย 
แผน และมาตรการด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ 

๑. การจัดท าแผนแม่บท
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน 

(ร่าง) แผนแม่บทการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน ท่ีผ่าน
กระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

สชพ. 

๒. โครงการการจัดท า
ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่า
ด้วยการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ฉบับท่ี ๒ 
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ 

ร่าง แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
จัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
ผ่านกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

สปอ. 

 ๓. โครงการการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ
นิเวศอ่าวปัตตานี ปีพ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๒  

แผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และฟื้นฟูระบบนิเวศอ่าว
ปัตตานี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ 

กทส. 

๒) สร้างกลไก ผลักดัน และ
ขับเคลื่อนนโยบายและแผน
ด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่การ
ปฏิบัติและเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น 

๔. การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนเพื่อมุ่งสู่การเติบโต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมคาร์บอนต่ า 

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
และชุมชน เพื่อมุ่งสู่การ
เติบโตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม
คาร์บอนต่ า 

สชพ. 

๕. โครงการแผน
ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น
ระดับจังหวัด 

ร้อยละของหน่วยอนุรักษ์
ด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการที่ก าหนด/ร้อยละ 
๑๐๐ 

สธศ. 

๖. โครงการขับเคลื่อน
มาตรการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการพื้นที่ปุาไม้
ส่วนกลางในโครงการจัด
ที่ดินของรัฐ ปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- มาตรการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการพื้นที่ปุาไม้ส่วนกลาง
ในโครงการจัดที่ดินของรัฐมี
การขับเคลื่อนได้ร้อยละ ๘๐ 
 

กบด. 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒.ด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒.๑ เครือข่ายการ
พัฒนาและทุกภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน 
และรับรู้ เข้าถึง และ
เข้าใจเพื่อเอื้อต่อการ
น านโยบาย แผน และ
มาตรการการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

๑) เพิ่มศักยภาพในการ
ประสาน สนับสนุน และ
ติดตามแก่เครือข่ายและทุก
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

๗.การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับภาค
ธุรกิจเอกชน 

- ระดับความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับภาคธุรกิจเอกชน 

สกส. 

๘.โครงการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรในการจัดท า
แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด 

- ด าเนินกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ครบถ้วน 

สวล. 

๒)  พัฒนา ปรับปรุง
กระบวน งานหลัก  ให้ มี
มาตรฐาน โปร่งใส และ 
เป็นธรรม 

๙.การจัดท าแผนการ
ปรับปรุงกระบวนงาน
บริการ : การพิจารณา
การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- ร้อยละการด าเนินการ
ตามแผนการปรับปรุง
กระบวนงานบริการ/ร้อยละ 
๘๐ 

สวผ. 

๑๐.การจัดท าคู่มือการ
ด าเนินงานจัดระบบศูนย์
ราชการในเขตกรุงเทพ 
มหานคร ปริมณฑล และ
เมืองหลัก 

- (ร่าง) คู่มือการด าเนินงาน
จัดระบบศูนย์ราชการในเขต
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
และเมืองหลัก 

สชพ. 

๓.ด้านองค์การ  
๓.๑ ส่งเสริมให้
ส านักงานฯ เป็น
หน่วยงานท่ีมีการ
บริหารจัดการภายใน
องค์กร ตามหลักธรร
มาภิบาลและวิธีการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

๑) สร้าง พัฒนา ปรับปรุง 
เครื่องมือในการบริหาร
จัดการองค์กรตามหลักธรร
มาภิบาลและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่  
a. ระบบตรวจสอบภายใน 

ระบบควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง  

 
 
 
 
 
๑๑.การตรวจสอบตาม
แผนตรวจสอบประจ าปี 
๕๗ 

 
 
 
 
 
- รายงานผลการตรวจสอบ  

๘ เรื่อง 

 
 
 
 
 
กตภ. 

b. การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

๑๒.การด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจ าปี ๒๕๕๗ 
 

- ร้อยละของการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปี 
๒๕๕๗/ร้อยละ ๘๐ 

กคจ. / กบค. 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
c. การพัฒนาหลักเกณฑ์การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 

๑๓.การด าเนินการถ่ายทอด
ตัวช้ีวัดจากส านักงานลง
ส านัก/กอง/กลุ่ม/บุคคล 

- การลงนามในค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของ
ส านัก/กอง/กลุ่ม 

สลก./กพร. 

d. การมอบอ านาจให้
ผู้บริหารในทุกระดับ 

๑๔.การจัดท าบัญชีมอบ
อ านาจของ สผ. 

- บัญชีมอบอ านาจที่เป็น
ปัจจุบัน 

สลก./กพร. 

e. การประเมินความคุ้มค่า
ภารกิจภาครัฐ 

๑๕.การจัดท ารายงานการ
ประเมินความคุ้มค่าการ
ปฏิบัติภารกิจของ สผ. 

- รายงานการประเมินความ
คุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ ของ 
สผ.ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหาร 

สตป. 

๑๖.การจัดท ารายงาน
การประเมินความคุ้มค่า
การปฏิบัติภารกิจของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม 

- รายงานการประเมินความ
คุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของ
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหาร 

สกส. 

 f. พัฒนาคุณภาพระบบการ
บริหารงบประมาณและ
การบริหารงานคลังภาครัฐ 

๑๗. บูรณาการโครงการ
และงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ 
กระทรวง 

- แผนงาน/โครงการบูรณา
การตามยุทธศาสตร์ประเทศ 

สลก. 

  ๑๘. บริหารงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนและ
มาตรการของรัฐบาล 

- รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

สลก. 

  ๑๙. บริหารงานคลัง
ภาครัฐโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- รายงานทางการเงิน สลก. 

๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
๔.๑ มุ่งเน้นและให้
ความส าคัญการ
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ
บุคคลากร และการ
เติบโตในสายอาชีพ 

๑) วางระบบการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร
อย่างทั่วถึง ต่อเนื่องทั้งในส่วน
ของความสามารถหลักของ
องค์กร (Core Competency) 
และความสามารถในการ
ท างานแต่ละประเภท 
(Functional Competency)
รวมทั้งการก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน 
(Career Path) 

๒๐. การจัดท า
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ก าลังคนและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

- แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ก าลังคนและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (ที่
ครอบคลุมเรื่อง Core 
Competency/Functional 
Competency/Career 
Path) 

สลก. 

๒๑. การจัดท าบรรยาย
ลักษณะงาน (Job 
Description) ของ
ต าแหน่งงาน สผ.  

- สผ.ม ีJob Description 
ทุกต าแหน่ง 

สลก. 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๒. โครงการสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

- จ านวนแผนผังความก้าว 
หน้าตามสายอาชีพ (Career 
Path)ในระดับผู้บริหารระดับ
ต้นและอ านวยการระดับสูง
อย่างน้อย ๑ ต าแหน่ง 

สลก. 

๔.๒ มุ่งเสริมสร้าง
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และความ
ผาสุกให้กับบุคลากร 
ทุกระดับ ในสผ. 

๒) ส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ให้บุคลากรเกิด
ส านึก เที่ยงธรรมในหน้าที่ 
และศักดิ์ศรีของบุคลากร สผ. 

๒๓.การด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ของ สผ. ประจ าปี 
๒๕๕๗ 

- ร้อยละของการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ของ สผ. ประจ าปี 
๒๕๕๗/ร้อยละ ๘๐ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง 
จริยธรรม 

๓) จัดสวัสดิการที่จ าเป็นใน
ทุกระดับ 

๒๔.การปรับปรุงระเบียบ
สวัสดิการ สผ. 

- ร้อยละความพึงพอใจ 
การจัดสวัสดิการของ สผ. /
ร้อยละ ๗๐ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง 
จริยธรรม 
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หมวดที่ ๓ 

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑) ส านักงานฯ จะสื่อสารให้บุคลากรทุกคน ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแล

องค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

 ๒)  ส านักงานฯ จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากร และ

องค์การจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด  

โดยจะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการ

ท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของส านักงานฯ คนใด กระท าการใดๆ ที่ขัด

ต่อนโยบายฉบับนี้ 

 ๓)  ส านักงานฯ คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อ

หลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้  

อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยข้อมูลที่ให้นั้น  ถือปฏิบัติเป็น

ข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้

ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้  

 ๔)  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี โดย

คณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งจากทุกส่วนของส านักงานฯ ทั้งนี้ ส านักงานฯ มีนโยบายที่จะก าหนดมาตรฐาน 

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีท่ีองค์การจะพึงปฏิบัติต่อนโยบายด้านต่างๆ ส าหรับการ

ด าเนินการภายในนั้น ส านักงานฯ จะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนงานที่มีการปฏิบัติที่ผิดพลาดเสมอ หรือ

เป็นกระบวนงานที่มีความล่อแหลมต่อการกระท าผิดธรรมาภิบาล หากมีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามได้

ตลอดเวลาที่ฝุายการเจ้าหน้าที่  

๕) ส านักงานฯ จะก าหนดแนวทางการวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี

ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติหรือต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบายการก ากับ

ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๒-๓๓ และ  

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร ๖๘๔๕ 



 นโยบายการก ากบัดแูลองค์การทีด่ี สผ.  ปี ๒๕๕๗ ๑๘ 

 

ภาคผนวก ก  

ค าสั่ง สผ.ที๑่๑๗(๑)/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. 

 



 นโยบายการก ากบัดแูลองค์การทีด่ี สผ.  ปี ๒๕๕๗ ๑๙ 

 

 

 



 นโยบายการก ากบัดแูลองค์การทีด่ี สผ.  ปี ๒๕๕๗ ๒๐ 

 

ภาคผนวก ข   

รายงานผลการด าเนินนโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

นโยบายด้าน โครงการ / มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

๑.นโยบายด้าน รัฐ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

๑).สนับสนุนการก าหนดมาตรการและสิ่งจูงใจเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ปี ๒๕๕๕ 
- การก าหนดสัดส่วนและแนวทางการใช้ที่ดินแต่ละ
ประเภทท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
และศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งผ่านกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ปี ๒๕๕๖ 
- จัดท าแนวทางและมาตรการการใช้ที่ดินเชิงบูรณา
การเพื่อแปลงเปูาหมายและแนวทางการใช้ที่ดินท่ี
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยอาศัยกลไกท่ีก่อให้เกิดการท างานร่วมกัน
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและภาคีผู้มีส่วนได้เสีย 

๒)เสริมสร้างกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัตกิารเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให้
มีประสิทธิภาพ 

ปี ๒๕๕๕ 

- สนับสนุนส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคและส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นการ

น าร่องในการจัดท ากรอบแผนปฏิบัติการเพื่อการ

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน ๔ จังหวัด ได้แก่ 

ชัยนาท พิษณุโลก อุดรธานี สงขลา 

ปี ๒๕๕๖ 

- สนับสนุนส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคและส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นการ
น าร่องในการจัดท ากรอบแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓ จังหวัด ได้แก่ 
นครปฐม บึงกาฬ เลย 

๓) ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรม 
 

- พัฒนาขีดความสามารถในการอนุรักษ์และพัฒนา

เมืองเก่า (ชุดความรู้ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และ

บริหารจัดการเมืองเก่า) 

- มีการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่าแพร่, ร้อยเอ็ด, 

เพชรบุรี, จันทบุรี, ปัตตานี, เชียงราย, บุรีรัมย์, 

สุพรรณบุรี, ระยอง, ตะกั่วปุา 



 นโยบายการก ากบัดแูลองค์การทีด่ี สผ.  ปี ๒๕๕๗ ๒๑ 

 

นโยบายด้าน โครงการ / มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

 

- มีแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

และศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 

- โครงการจัดท ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่าในพ้ืนท่ีภาคกลาง, 

ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- โครงการจัดท ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา 

- โครงการติดตามและประเมินแหล่งธรรมชาติอัน

ควรอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ 

พฤษภาคม ๒๕๓๒ ในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาคกลาง และ

ภาคตะวันออก 

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์ 

คุ้มครองแหล่งมรดกโลก (ชุดความรู้ด้ารการอนุรักษ์ 

คุ้มครองแหล่งมรดกโลก) 

- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบแหล่งมรดกโลก

ทางธรรมชาติเขาใหญ่ 

- โครงการจัดท าแนวทางปูองกันแก้ไขปัญหาที่จะ

คุกคามแหล่งมรดกโลก : นครประวัติศาสตร์ 

พระนครศรีอยุธยา, พื้นที่รอบแนวเขตแหล่งมรดก

โลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

๔)ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่
สีเขียวในระดับพื้นท่ี 

ปี ๒๕๕๕ 

- เมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนใน

ภูมิภาคอาเซียน พ้ืนท่ี : เทศบาลนครพิษณุโลก 

(แนวคิดของเมือง Theme-Community Based 

Solid Waste Management) เทศบาลเมือง

แม่ฮ่องสอน (แนวคิดของเมือง Theme-Living 

Museum) เทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง 

(แนวคิดของเมือง Theme-Low Carbon Society) 



 นโยบายการก ากบัดแูลองค์การทีด่ี สผ.  ปี ๒๕๕๗ ๒๒ 

 

นโยบายด้าน โครงการ / มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

๕)ก าหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อน
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

๑) จัดท า (ร่าง) การประเมินนโยบายการผลิต 

และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกรอบ

สถาบัน (ภาษาอังกฤษ) 

๒) จัดท า (ร่าง) การศึกษาความเหมาะสมระบบติดตาม

การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระดับประเทศของประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ) 

๒.นโยบายด้าน 
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย 

๑)น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของผู้มีส่วนได้เสีย 

ปี ๒๕๕๔ 

ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทการจัดการข้อมูลที่ดิน

และทรัพยากรดิน ท่ีประกอบด้วย Road Map ใน

การจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดิน 

เพื่อบูรณารการข้อมูลและการเชื่อมโยงระบบที่

หน่วยงานสามารถร่วมกันด าเนินการได้ และ

โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลที่ดิน 

และทรัพยากรดิน ท่ีสอดคล้องกับรัฐบาล

อิเลคทรอนิกส์ ( e-Government) และเชื่อมโยงกับ

ภาคีที่เกี่ยวข้อง 

 ๒) ศึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้านการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย กระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ด าเนินการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้านการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการปรับ

โครงสร้างแบ่งเป็น ๒ ส านัก คือ ส านักวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส านักพัฒนาระบบและ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ

ปรับปรุงกลุ่มงานภายในแต่ละส านักเพื่อรองรับ

ปริมาณงานและบริบทของงานท่ีเพิ่มขึ้นและเพื่อให้

การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ทั้งนี้เนื่องจาก

ปริมาณงานเพิ่มขึ้น และการด าเนินงานท่ีมีความ

ยุ่งยาก ซับซ้อนมากขึ้น 

 

 

 

 



 นโยบายการก ากบัดแูลองค์การทีด่ี สผ.  ปี ๒๕๕๗ ๒๓ 

 

นโยบายด้าน โครงการ / มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

 ๓ )  พัฒนาระบบสารสนเทศและปรับปรุง
ฐานข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศและปรับปรุงฐานข้อมูล

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

ฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิท ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และฐานข้อมูลการติดตาม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ๔) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้องในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม 

อยู่ระหว่างด าเนินโครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 

วิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมืออาชีพ  

เกิดผลสัมฤทธ์ิ รวมทั้งมีความพร้อมต่อการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๓.นโยบายด้านองค์การ ๑) ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี,๑ปี ฯ 

ปี ๒๕๕๔ 

สวล. ได้ด าเนินการศึกษาทบทวนผลการด าเนินงาน

และระดมความเห็นจากส านัก/กอง จัดท าเป็นแผน

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี สผ. 

๒) กระจายอ านาจ/ความรับผิดชอบการบริหาร 
งบประมาณ บุคลากรฯ 

ส านักงานฯ ได้มีการจัดท าค าสั่งมอบอ านาจ ตาม
ค าสั่ง สผ. ที่ ๔๙๘/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอ านาจให้
ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สผ. และได้มี
การรายงานผลการใช้อ านาจของรองเลขาธิการ สผ. 
ผู้อ านวยการส านัก/กอง/เลขานุการกรม/หน่วยงานขึ้น
ตรงต่อเลขาธิการในการปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ 
สผ. เป็นประจ าให้เลขาธิการ สผ. ทราบทุกเดือน 

๓) ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ  

(e-Project Tracking / PART) 

สผ. มีการรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของแผนงานโครงการ ตามระบบ
ติดตามประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking 
System) ซึ่งเป็นระบบการติดตามเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการติดตามประเมินผลการด าเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ สามารถตรวจสอบข้อมูล 
ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
การรายงานผลความก้าวหน้า  ผลการด าเนินงาน 
ตามแผนงาน/แผนเงิน รวมถึงรับทราบปัญหา
อุปสรรคที่เกิดจากการด าเนินการ  ซึ่งสามารถดู



 นโยบายการก ากบัดแูลองค์การทีด่ี สผ.  ปี ๒๕๕๗ ๒๔ 

 

นโยบายด้าน โครงการ / มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

รายงานความก้าวหน้าได้ทั้งระดับผู้บริหารและระดับ
ปฏิบัติ ในทุกส านัก/กอง ทุกแผนงานโครงการ     
ซึ่งการรายงานผลการด าเนินงานผ่านทางระบบ  
ในภาพรวมของ สผ. โดย สนย. จะรวบรวม และ
รายงานผลในภาพรวมกระทรวงต่อ ผู้บริหารใน 
ทุกเดือน  โดยในปี 2554-2556 สผ. ได้ด าเนินการ
รายงานผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายผ่านทาง
ระบบอย่างต่อเนื่อง และน าเสนอผลการด าเนินงาน
ตามระบบในการประชุมคณะท างานติดตามผลการ
ด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อทราบทุก
ครั้งท่ีมีการประชุม  
การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
จากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)   
 สผ. มีการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการใช้
จ่ายงบประมาณ  ของแต่ละผลผลิต/โครงการ    
ตามรูปแบบที่ส านักงบประมาณก าหนด  จากการ
ตรวจประเมินของส านักตรวจและประเมินผล ส านัก
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖  
สผ. ได้ค่าคะแนนผลการประเมิน ดังนี้  
ปี ๒๕๕๔  
- ผลผลิตเครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  ได้ค่าคะแนน ๗๖.๔๓  
- ผลผลิตเครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
การรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ได้ค่า
คะแนน ๗๓.๙๕  
ปี ๒๕๕๕ 
- ผลผลิตเครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  ได้ค่าคะแนน ๖๙.๓๑ 
- ผลผลิตเครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
การรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ได้ค่า
คะแนน ๗๑.๗๙  



 นโยบายการก ากบัดแูลองค์การทีด่ี สผ.  ปี ๒๕๕๗ ๒๕ 

 

นโยบายด้าน โครงการ / มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

ปี ๒๕๕๖  
- ผลผลิตเครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  ได้ค่าคะแนน ๗๖.๘๑  
- ผลผลิตเครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
การรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ได้ค่า
คะแนน ๗๖.๔๓  

๔)  เสริมสร้างค่านิยม/ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมขององค์กร 

๑.“พุทธชยันตี สร้างพลังแห่งความดี สร้างวิถีแห่ง
ความสุข” (ปี ๒๕๕๔) 
๒ . โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน
สนับสนุน “สร้างสมดุลในการใช้ชีวิต พัฒนาแนวคิด
เพื่องานราชการ” (ปี ๒๕๕๕) 
๓.โครงการ “ส ารวจตน ฝึกฝนงาน ประสานคุณค่าสู่
ความส าเร็จ” (ปี ๒๕๕๔) 
๔.กิจกรรม “เพลินธรรม น าทาง” (ปี๒๕๕๖) 

๔.นโยบายด้าน 
ผู้ปฏิบัติงาน 

๑) ประเมินสมรรถนะรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ 

- มีการก าหนดระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะที่จ าเป็นในแต่ละต าแหน่ง 

๒) เสริมสร้างให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานท่ีทรง
ความรู ้
 

๑. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท า 

ค าบรรยายลักษณะงาน : Job Description 

๒. อบรมหลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

๓. การเพิ่มสมรรถนะการท างานด้านบริการกับ

ข้าราชการยุคใหม ่

๓) ถ่ายทอดสื่อสารนโยบายและรับฟังความคิดเห็น
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

สผ. มีการจัดประชุมผู้บริหาร ประกอบด้วย  

ผอ.ส านัก/กอง หัวหน้ากลุ่ม/ฝุาย และเจ้าหน้าท่ี 

ที่เกี่ยวข้องทุกเดือน 
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