
                  

 
       
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คู่มือการกํากับดูแลองค์การทีด่ ี

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



คู่มือการกํากับดูแลองค์การท่ีด ี หน้า  ๒ 

คํานํา 

 

 ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) ที่ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 

ตลอดจนเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความ

ม่ันใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ 

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ให้ความสําคัญในการกํากับดูแล

องค์การที่ดี และเน้นความสําคัญในเร่ืองการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี จึงได้ดําเนินการทบทวน     

และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง   โดยในคู่มือการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้     

เป็นฉบับแรกที่ได้รวมนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ซ่ึงประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติ         

ตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ  และจรรยาข้าราชการของ สผ. มาไว้ด้วยกัน  เพื่อให้บุคลากร สผ. 

ในทุกระดับ ศึกษา ทําความเข้าใจ และยึดถือเป็นหลักการในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและจริงใจ  อันจะส่งผลให้ 

สผ. เป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเติบโตเป็นองค์การที่ม่ันคงและ

ยั่งยืนตลอดไป   

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ประกาศเจตนารมณ์ 
 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติภารกิจหลักในการจัดทํานโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะ
มาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ  
ในฐานะผู้บริหารเห็นสมควรให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ. เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ
องค์การ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส   มีคุณธรรม   จริยธรรม และธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความไว้วางใจ
และศรัทธาจากผู้มีส่วนได้เสียตลอดไป 

 
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ. ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ 

รวมทั้งมาตรฐานการทํางาน ความประพฤติที่ดี บนพื้นฐานธรรมาภิบาลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ 
ตามความคาดหวังของสังคมและผู้ที่เก่ียวข้อง โดยบุคลากรทุกระดับขององค์การ จะสามารถนํานโยบายการกํากับดูแล
องค์การที่ดีฉบับนี้ ไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่
ในนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้ 

 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบาย

การกํากับดูแลองค์การที่ดีของหน่วยงานเป็นประจํา ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ และเพื่อเป็น
การแสดงถึงพันธะระหว่างหน่วยงาน และบุคลากรของ สผ. จึงขอให้ทุกคนได้รับทราบและยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติ
ราชการตลอดไป 

 

 
 
 
 
     (ลงชื่อ) 
               (นายเกษมสันต์ จิณณวาโส) 
                                เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 สารบัญ  

  หน้า 

I  บททั่วไป 

 ๑. ข้อมูลองค์การ: วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมหลัก/ โครงสร้าง ๕ 

 ๒. โครงสร้างระบบการกํากับดแูลองค์การที่ดี ๘ 

II  นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ด ี

 หมวดที่ ๑ บททั่วไป  ๑๓ 

๑.๑ หลักการและแนวคิด   

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ในการจัดทาํนโยบายการกํากับดูแลองค์การทีด่ี  ๑๔ 

 หมวดที่ ๒ นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ๑๖ 

               ๒.๑ นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติในการกํากับดแูลองค์การที่ดี  

               ๒.๒ มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้ง ๔ ดา้น  

                    ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๘ 

 หมวดที่ ๓ แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัตติามนโยบายการกํากับ 

             ดูแลองค์การที่ดี 

๒๗ 

III  จรรยาข้าราชการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๑. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สํานักงานนโยบายและแผน 

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒๙ 

 ๒. แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ๓๐ 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๔๑ 

 ภาคผนวก ข  ข้อบังคับ สผ. ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ๕๕ 

 ภาคผนวก ค  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

                 เร่ือง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจําสาํนักงานนโยบายและ 

                 แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕๗ 

 ภาคผนวก ง  คําสั่ง สผ.ที่๑๑๗(๑)/๒๕๕๗ เร่ือง แต่งตั้งคณะทํางานการกํากับ 

        ดูแลองค์การที่ดี สผ. 

๕๘ 
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I บททั่วไป 

๑ ข้อมูลองค์การ 

 

       สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม    รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนติดตามตรวจสอบ 

มาตรการ เงื่อนไข  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสมดุลของ      

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในการนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  โดยมีวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ค่านิยมหลัก และโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 

 

   วิสัยทัศน์ 

"เป็นหน่วยงานหลักในการกําหนดและขับเคลื่อนนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ได้รับความเชื่อม่ันจากทุกภาคส่วนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" 

 

 

 พันธกิจ 

จัดทํานโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานเพื่อนําไปสู่การปฎิบัติ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ 

นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ 

และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 ค่านิยมหลักขององค์การ 

N 
• มุ่งเน้นการสร้าง   
   เครือข่าย  
(Networking)     

มุ่งเน้นการทํางานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและหน่วยงานภายนอกที่
เก่ียวข้องประสานการทํางาน แลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นเครือข่ายร่วมกัน
ยอมรับในบทบาท หน้าที่ของกันและกันเพื่อร่วมกันเอ้ือเฟื้อเก้ือกูลให้
สามารถทํางานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย 

A 

• จิตใจใฝ่รู้           
หม่ันพัฒนาตน 

(Awaken 
Knowledge) 
  

มุ่งพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างสมํ่าเสมอด้วยความกระตือรือร้นที่จะ
เปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งในงาน  วิชาชีพเฉพาะของตนเอง และ
ความรู้รอบตัว  ต่างๆ (รู้ลึก รู้กว้าง และรู้โลก) พร้อมรับและตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง  อย่างรวดเร็ว สามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านได้ตลอดเวลา 

T 

• กระตือรือร้นทํางาน
เป็นทีม            
(Team 

Working) 

มุ่งเน้นการทาํงานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและหน่วยงานภายใน
องค์กรด้วยเชื่อม่ันในกันและกัน สามารถติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนําศักยภาพ
ของบุคลากรและองค์กรออกมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

U • ไม่ปกปดิ เปิดเผย 

โปร่งใส 

(Uncovering) 

บุคลากรมีความซ่ือสัตย์ โปร่งใส สามารถเปิดเผยกระบวนการการจัดทํา
นโยบายและแผน การวิเคราะห์ ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม การจัดสรรเงินกองทุน ต่อสาธารณชนได้ตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ รวมถึงมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้   

R • มุ่งเป็นเลิศในผลการ

ปฏิบัติงาน 

(Result 

Orientation)           

บุคลากรมีความชํานาญ ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล
โดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก มีการใช้หลักวิชาการที่ถูกต้องใน
การดําเนินงาน 

E 

• มีความเชี่ยวชาญ

อย่างมืออาชีพ  

(Expertise)                 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และความชํานาญในเร่ือง
นั้นๆอย่างถูกต้องและชัดแจ้ง มีการทํางาน โดยใช้ความรู้ ความชํานาญ 
ความเชี่ยวชาญ ทักษะประสบการณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม มีความ
รับผิดชอบและตรงต่อเวลาในการทํางาน ไม่ปล่อยให้เกิดความล่าช้า 
จนก่อความเสียหายต่อตนเองและผู้อ่ืน มีหลักการและจุดยืนในการทํางาน 

 

 

 



คู่มือการกํากับดูแลองค์การท่ีด ี หน้า  ๗ 

โครงสร้างองค์การ 
สํานักงานฯ แบ่งส่วนราชการตามภารกิจเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดังนี้  (ผังโครงสร้างองค์การแสดงในภาพที่ ๑) 

(๑) สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ
(๒) สํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(๓) สํานักงานกองทนุสิ่งแวดล้อม 
(๔) สํานักสิง่แวดล้อมชุมชนและพืน้ที่เฉพาะ 
(๕) สํานักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
(๖) สํานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
(๗) สํานักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๘) กองบริหารจัดการที่ดิน 
(๙) กองประสานจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๑๐) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๑๑) ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ 
(๑๒) กลุ่มนิติการ 
(๑๓) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(๑๔) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

(๑๕) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

 
ภาพท่ี ๑ : ผังโครงสร้างองค์การ 
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๒. โครงสร้างระบบการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 

        โครงสร้างการจัดการองค์การเพื่อกํากับดูแลให้การดําเนินการขององค์การ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

และการกํากับดูแลองค์การที่ดี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม  

ให้เป็นองค์การที่มีการบริหารราชการที่ โปร่งใส เป็นธรรม ได้รับความเชื่อม่ันจากประชาชน  
 

         โดยมีกลไกในการปฏิบัติงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ และให้ความเห็น ข้อแนะนํา ทั้งจากภายในและภายนอก

องค์การ  หน่วยงานภายนอกที่มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ  

การประเมินผลภาคราชการ  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น นอกจากนี้ การดําเนินงานของสํานักงานฯ     

ในฐานะสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการต่างๆ ได้รับการกํากับดูแลจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งข้ึนภายใต้

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕ คือ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ          

และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ คือ คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ รวมทั้ง

คณะกรรมการที่แต่งตั้งภายใต้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์         

ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ  คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  

คณะกรรมการอนุ รักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า  คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน  

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ   นอกจากนี้ สํานักงานฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน เพื่อกํากับ 

ขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค์การให้มีการบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล ดังภาพประกอบ 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการกํากบัดูแลตนเองทีด่ขีอง สผ. 

ระบบการกํากับภายใน สผ. 

การกํากับดูแลการดําเนินงาน 

- คกก.ส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิ

- คกก.จัดที่ดินแห่งชาต ิ

- คกก.อนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพแห่งชาต ิ

- คกก.นโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศแห่งชาต ิ

- คกก.อนุรกัษ์และพัฒนากรุงรัตรโกสินทร์

และเมืองเก่า 

- คกก.เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

- คกก.นโยบายที่ดินแห่งชาต ิ

คณะกรรมการ 

พัฒนาระบบราชการ 

สผ. 

คณะกรรมการ

จริยธรรม

ประจํา สผ. 

 

คณะกรรมการ

บริหารและ

กล่ันกรองข้อมูล

ข่าวสารใน สผ. 

อ.ก.พ. คณะทํางาน

กํากับดแูล

องค์การที่ด ี

 

คณะทํางาน

บริหารความ

เสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

คณะทํางานป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ

และประพฤตมิิชอบ

ภาครัฐ 

การตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานจากหน่วยงาน

ภายนอก 
- คตป. 

- สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

- สํานักงาน ก.พ.ร. 

สผ. 
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๑. อ.ก.พ. กรม 

 อ.ก.พ. กรม จัดตั้งข้ึนตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑         
โดยประกอบด้วย เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน             
รองเลขาธิการที่เลขาธิการมอบหมายหนึ่งคนเป็นรองประธาน และอนุกรรมการซ่ึงประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและจัดการ และด้านกฎหมาย ซ่ึงมีผลงานเป็น           
ที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และมิได้เป็นข้าราชการในกรมนั้น จํานวนไม่เกินสามคน ข้าราชการพลเรือน      
ซ่ึงดํารงตําแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการในกรมนั้น  ซ่ึงได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ดํารง
ตําแหน่งดังกล่าว จํานวนไม่เกินหกคน ให้ อ.ก.พ. นี้ ตั้งเลขานุการหนึ่งคน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรม ซ่ึงต้องสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓) และนโยบายและระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวงกําหนดตามมาตรา ๑๖ (๑) 
 ๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลงัระหว่างส่วนราชการต่างๆ ภายในกรม 
 ๓) พิจารณาเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 ๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้และช่วย ก.พ. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่ ก.พ. 
มอบหมาย 
 
๒. คณะกรรมการจริยธรรมประจํา สผ. 
 ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ ก.พ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการเสนอ        
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความซ่ือสัตย์เป็นประจักษ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ. กรรมการผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการเลือกกันเองให้เหลือสองคน กรรมการสองคนซ่ึงเป็นข้าราชการ                
ในส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการนั้น ตามวิธีการดําเนินการ
ที่แต่ละส่วนราชการเห็นสมควร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้า    
ส่วนราชการร่วมกันเสนอ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นเลขานุการ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ควบคุม กํากับ สง่เสริม และให้คําแนะนําในการใช้บงัคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ 
 ๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียน
ว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ส่งเร่ืองให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว 
 ๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ เม่ือได้วินิจฉัย
แล้วให้ส่งคําวินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลัน ถ้า ก.พ. มิได้วินิจฉัยอย่างอ่ืนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ. รับเร่ือง          
ให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
 ๔) ส่งเร่ืองให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเร่ืองนั้นเป็นเร่ืองสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลาย
ส่วนราชการ และยังไม่มีคําวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 ๕) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ 
 ๖) คุ้มครองข้าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจโดย
ไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
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 ๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วนราชการต่อ ก.พ. และประเมินผล
การปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบการเลื่อน
เงินเดือน หรือเลื่อนตําแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน 
 ๘) เสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอ่ืนที่เห็นสมควรต่อ ก.พ. 
 ๙) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย 
 
๓. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. 

 ได้ รับการแต่งตั้ งจากเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              

โดยประกอบด้วย เลขาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ รองเลขาธิการ (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย) เป็นรองประธาน

คณะกรรมการ รองเลขาธิการสองคน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการสํานัก 

ผู้อํานวยการกอง เลขานุการกรม หัวหน้าฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้อํานวยการกลุ่มนิติการ ผู้อํานวยการ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายแผนงาน สํานักงานเลขานุการกรม เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอํานาจ

หน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

 ๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการและแนวทางการดําเนินงาน
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            
 ๒) กําหนดวิธีการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๓) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงวิชาการในการปรับปรุง บทบาท ภารกิจ โครงสร้าง
และระบบบริหารของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
การพัฒนาระบบราชการและบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน 
 ๔) ติดตาม กํากับ ดูแลและให้คําปรึกษาในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๕) ให้คําแนะนําปรึกษาในการจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดข้ึน 
 ๖) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในเร่ืองการพัฒนาระบบราชการต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสํานักงาน ก.พ.ร. 
 ๗) ดําเนินการอ่ืนใดตามที่ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย 
 
๔. คณะกรรมการบริหารและกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารใน สผ. 
 ได้ รับการแต่งตั้ งจากเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              
โดยประกอบด้วย เลขาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ รองเลขาธิการทุกท่าน เป็นรองประธานกรรมการ 
ผู้อํานวยการกองเป็นกรรมการ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการเป็นกรรมการ เลขานุการกรม เป็นกรรมการและเลขานุการ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
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 ๑) กําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ การบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
 ๒) พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่จะลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและข้อมูลข่าวสารที่จะต้องจัดพิมพ์เป็นเอกสาร
เผยแพร่ 
 ๓) ให้คําวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สผ. ที่เปิดเผยได้ และที่ไม่ต้องเปิดเผยหรือข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ 
 ๔) ให้คําวินิจฉัย ในกรณีที่มีปัญหา และอุปสรรคเก่ียวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้ 
 

๕. คณะทํางานอ่ืนๆ 

 ๕.๑ คณะทํางานกํากับดูแลองค์การที่ดี 
        ได้ รับการแต่งตั้ งจากเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              
โดยประกอบด้วย รองเลขาธิการที่เลขาธิการมอบหมาย เป็นประธานคณะทํางานฯ ผู้แทนจากสํานัก/กองและกลุ่มงาน
อิสระ เป็นคณะทํางาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ มีบทบาท
และหน้าที่หลัก  ดังนี้  

๑) จัดทํานโยบายกํากับดูแลองค์การที่ดีและผลักดันการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดข้ึนให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม 

๒) กําหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 
๓) กําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่

ดีตามตัวชี้วัดที่กําหนดอย่างเป็นระบบ และรายงานผลการดําเนินงานต่อเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 
 

 ๕.๒ คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 ได้ รับการแต่งตั้ งจากเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             
โดยประกอบด้วย เลขาธิการ รองเลขาธิการ (ด้านนโยบายและแผน และด้านวิชาการ) เป็นที่ปรึกษา รองเลขาธิการ 
(ด้านบริหาร) เป็นประธานคณะทํางานฯ ผู้แทนจากสํานัก/กอง และกลุ่มงานอิสระ เป็นคณะทํางาน ผู้อํานวยการ  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อํานวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ       
เป็นเลขานุการร่วม มีบทบาทและหน้าที่หลัก  ดังนี้ 

๑) พัฒนาและจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒) รายงานการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ และคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓) กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๔) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 ๕.๓ คณะทํางานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 
 ได้ รับการแต่งตั้ งจากเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              
โดยประกอบด้วย รองเลขาธิการ (ที่กํากับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) เป็นประธานคณะทํางานฯ ผู้อํานวยการจาก
สํานัก/กอง และกลุ่มงานอิสระ เป็นคณะทํางาน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ มีบทบาท
และหน้าที่หลัก  ดังนี้ 
 ๑) จัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม         
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ            
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ ระยะที่ ๒    
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) แล้วสําเนาส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒) กํากับ ติดตาม เร่งรัด ให้สํานัก/กอง ดําเนินการตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ ของสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจําปีงบประมาณ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปีละ ๒ คร้ัง 
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II  นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 

 
หมวดท่ี ๑               หลักการ แนวคิด และวัตถุประสงค์ในการจัดทํานโยบายการกํากบัดูแลองค์การที่ดี 

 
 
๑.๑ หลักการและแนวคิด 
 

การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นับเป็นการสนองตอบต่อภารกิจภาครัฐในภาพรวม ดังนี้ 

 
๑) การกําหนดให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการนําหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการแผ่นดิน     
ของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน    
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้
ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 

“การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยกเลิกหน่วยงาน     
ที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก 
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 

การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้อง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง  

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 

 
๒) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ นําไปใช้

ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการ
ทํางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซ่ึงในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑    การนําองค์กร นั้น   
ได้ให้ความสําคัญกับการนําองค์กร โดยในหัวข้อ ๑.๒) การกํากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม         
ส่วนราชการมีการดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม รวมทั้งต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรม และธรรมาภิบาล  
ประพฤติตนต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติ ซ่ึงกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การ          
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อย่างมีความรับผิดชอบ  บุคลากรในองค์การต้องมีการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม และธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผู้บริหารควรมีการกําหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่า
เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เช่น มีการดูแลต่อผู้รับบริการอย่างซ่ือสัตย์สุจริต ให้เกียรติ เป็นธรรม ร่วมกับการ
รักษาปกป้องไม่ให้องค์การดําเนินการในทางที่มีความเสี่ยงต่อศักดิ์ศรีหรือสิ่งไม่ดีใดๆ  
 
                       ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี มีองค์ประกอบ ๓ เร่ืองที่นํามาพิจารณา              
ในกระบวนการคิด ได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์การ และหลักธรรมาภิบาล (องค์ประกอบในการ
จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีแสดงในภาพที่ ๒)  
 

 
 

ภาพที่ ๒ : องค์ประกอบในการจัดทํานโยบายการกํากบัดูแลองค์การที่ดี 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีผลในทางปฏิบัติ
อย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่สําคัญ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 ๑)  เพื่อเป็นการประกาศให้ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก รับทราบถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติของ
องค์การที่ยึดถือความโปร่งใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานธรรมาภิบาลที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 ๒) เพื่อให้บุคลากรภายในได้รับทราบและมีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน ถึงเจตนารมณ์ขององค์การ
สําหรับยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางการติดตามประเมินผล       
ด้านธรรมาภิบาลขององค์การ 
 ๓) เพื่อสร้างการยอมรับ ความเชื่อม่ัน ศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่สังคม ชุมชน ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป          
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่อเป็นการยืนยันว่าการบริหารงานของสํานักงานฯ ตั้งอยู่บนหลัก
ธรรมาภิบาล 
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         แผนผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง แผนปฏิบัติราชการขององค์การ ( วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของส่วนราชการ) และนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี  เพื่อให้การ
บริหารงานขององค์การมีการกํากับดูแลที่ดี  มีผลการปฏิบัติงานที่ได้รับความเชื่อม่ันจากประชาชน (แผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี สผ. แสดงในภาพที่ ๓) 

   

 
 
 

ภาพท่ี ๓ : แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี สผ. 
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หมวดท่ี ๒            นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีด ี

 
          เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทําให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ 
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดิน  สํานักงานฯ ได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีข้ึน      
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบ ด้วย  ๙ หลัก เป็นพื้นฐานในการกําหนด
นโยบายฯ  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) หลักหลักการมีส่วนร่วม/ มุ่งเน้นฉันทามติ (Participation / Consensus Oriented)   
          ๘) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  

๙) หลักคุณธรรม/จริยธรรม  (Morality/Ethics) 
 
        โดยมีองค์ประกอบสําคัญๆ ในนโยบายหลัก ๔ ด้าน คือ 
        ๑) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
        ๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
        ๓) ด้านองค์การ  
และ   ๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 

 
         
 

                                                                           
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

นโยบายการกาํกับดูแลองค์การที�ด ี

             นโยบายหลกั ๔  ด้าน  

 

 

 

 

                                                                              

วิสยัทศัน์ 

  พนัธกิจ 

แนว  

ทาง 

ปฏิ  

บัต ิ

คา่นิยมหลกั 

ธรรมาภิบาล 

ด้านรัฐ สงัคม 

สิ�งแวดล้อม 
ด้านผู้ รับ 
บริการและผู้ มี
สว่นได้สว่นเสีย 

ด้านผู้  

ปฏิบตัิงาน 

ด้านองค์การ 
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๒.๑ นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัตใินการกํากับดูแลองค์การที่ดี  
        สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กําหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ   
ในการกํากับดูแลองค์การที่ดีครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้  

๑. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

นโยบายหลัก 
 

� มุ่งมั่น พัฒนา นโยบาย แผน มาตรการในการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ ภายใต้กรอบกฎหมายด้วยการกํากับดูแลอย่างโปร่งใส  เป็นธรรม 
และรับผิดชอบต่อสังคม 

แนวทางการปฏิบัติ 
 

๑) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในการจัดทํานโยบาย 
แผน และมาตรการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  
๒) สร้าง เครื่องมือ กลไก ในการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่
การปฏิบัติและเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

๒. ด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายหลัก 
 

�  มุ่งมั่นสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้รับบริการ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียท่ีจะได้รบัผลผลิตและ
บริการท่ีดี มคุีณภาพ  มีมาตรฐาน เป็นธรรม และเช่ือมั่นได ้

แนวทางการปฏิบัติ 
 

๑)  พัฒนาปรับปรุงกระบวนการหลัก ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม 
๒) เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารการดําเนินงานของสํานักงานฯ อย่างครบถ้วน ถูกต้องทันต่อ
เหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๓) รับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ มีการกําหนดระยะเวลาในการ
จัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม 

๓. ด้านองค์การ 

นโยบายหลัก �มุ่งมั่น พัฒนา และส่งเสรมิการบริหารจดัการองค์การภายใตห้ลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการปฏิบัติ 
 

๑) พัฒนาและส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการบริหารองค์การให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
๒)  พัฒนา สมรรถนะฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังโครงสร้างพ้ืนฐาน และเครือ่งมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัยด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก 
 

�มุ่งเน้นให้บุคลากร ทุกระดับไดร้ับการส่งเสริมให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จรยิธรรม 
และได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังไดร้บัการปฏิบตัิอย่าง      
เสมอภาคและเป็นธรรม เพ่ือความสุขในการทํางาน และผลงานท่ีดจีากการปฏิบตัิหน้าท่ี 

แนวทางการปฏิบัติ 
 

๑) มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรทุกระดับอย่างท่ัวถึงและต่อเน่ือง สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์การ 
๒) ส่งเสริมให้บุคลากร ยดึถือและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และจรรยาข้าราชการของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังยกย่อง ชมเชย
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมคุีณธรรม เสียสละ และอุทิศตนเพ่ือองค์การ สังคม และประเทศชาต ิ
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๒.๒  มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติทัง้ ๔ ด้าน  
 

           เพื่อให้การปฏิบัติงานตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของภาครัฐ ดําเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กําหนดมาตรการ/โครงการ
รองรับนโยบายฯ โดยมีโครงการที่จะดําเนินการในปี ๒๕๕๘  ดังนี้ 
  

นโยบายหลัก 
 

แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดและ  
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
มุ่งมั่น พัฒนา 
นโยบาย แผน 
มาตรการในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ ภายใต้
กรอบกฎหมาย ด้วย
การกํากับดูแลอย่าง
โปร่งใส  เป็นธรรม 
และรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 

๑) ส่งเสริมกระบวนการ 
มีส่วนร่วมและการบูรณา
การจากทุกภาคส่วนใน
การจัดทํา นโยบาย แผน 
และมาตรการด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ 

๑.๑) นโยบาย แผน 
และมาตรการผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วม
และการบูรณาการจาก
ทุกภาคส่วนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

๑.นโยบาย แผน และมาตรการ
ในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมี
การดําเนินการจัดกระบวนการ
มีส่วนร่วมและการบูรณาการ
จากภาคส่วน 
๑) การจัดทําประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
กลุ่มนโยบายและ
แผน (สวล.) 

๒) แผนแม่บทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ 

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการฯ 
(ฝลช.) 

๓) แผนแม่บทรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๙๓ 

กลุ่มงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์
(สปอ.) 

๔) แผนจัดการการอนุรักษ์และ
ปรับปรุงฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมย่าน
ชุมชนเก่า ท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม 

กลุ่มงานจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม  
(สธศ.) 

๕) การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ี
เมืองเก่าสกลนคร สตูล 

กลุ่มงานจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม (สธศ.) 

๖) การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ี
เมืองเก่าพะเยา ตาก พิจิตร และ
นครราชสีมา 

กลุ่มงานอนุรักษ์
และพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์และ
เมืองเก่า (สธศ.) 



คู่มือการกํากับดูแลองค์การท่ีด ี หน้า  ๑๙ 

นโยบายหลัก 
 

แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดและ  
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

๗) การเตรียมรับมือและป้องกัน
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศท่ีอาจมตี่อระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่ง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
ประเภทนํ้าตก 

กลุ่มงานจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ  
(สธศ.) 

๘) การวางแผนการปรับตัวต่อ
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาต ิ

กลุ่มงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์
(สปอ.) 

๙) แผนการปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการช้ัน
คุณภาพลุ่มนํ้า (พ้ืนท่ีลุ่มนํ้าภาค
กลางและลุ่มนํ้าภาคตะวันตก) 

กลุ่มงานระบบนิเวศ
เกษตร (กทส.) 
 

๑๐) การกําหนดพ้ืนท่ีต้นนํ้าลํา
ธารเป็นพ้ืนท่ีคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม (อําเภอกัลยาณิ
วัฒนา จังหวัดเชียงใหม่) 

กลุ่มงานระบบนิเวศ
ต้นนํ้า (กทส.) 
 

๑๑) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ระบบนิเวศลุ่มนํ้าฝั่งอันดามัน 

กลุ่มงานระบบนิเวศ
ชายฝั่ง (กทส.) 

๑๒ )  แผ น ยุ ท ธศ า สต ร์ แ ล ะ
แผนปฏิบัติการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศอ่าวปัตตานี 

กลุ่มงานระบบนิเวศ
ชายฝั่ง (กทส.) 

๑๓) การบริหารจัดการพ้ืนท่ีป่าไม้
ส่วนกลางในโครงการจัดท่ีดินของ
รัฐ เพ่ือการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
อย่างยั่งยืน ระยะท่ี ๒ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

กลุ่มงานจัดท่ีดิน
ของทบวงการเมือง 
(กบด.) 

๑๔) การกําหนดเขตพ้ืนท่ีและ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ในบริเวณพ้ืนท่ีตําบลพระธาต ุ

ผาแดง ตําบลแม่ตาว และตําบล

แม่กุ อําเภอแมส่อด จังหวัดตาก  

 

กลุ่มงานพ้ืนท่ี
คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม (สชพ.) 
 



คู่มือการกํากับดูแลองค์การท่ีด ี หน้า  ๒๐ 

นโยบายหลัก 
 

แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดและ  
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

๑๕) การกําหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่ง
ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 
และแนวทางการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จํานวน ๓ ประเภทโครงการหรือ
กิจการ 
๑) อุตสาหกรรมผลิตถ่านโค้ก  
๒) โครงการระบบท่อขนส่ง
ปิโตรเลียมและนํ้ามันเช้ือเพลิง 
ทางท่อ 
๓) การทําเหมืองแร่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยแร่ 

กลุ่มงานพัฒนา
ระบบและติดตาม
ตรวจสอบ (สวผ.) 

๒) สร้างเครื่องมือ กลไก 
ในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่
การปฏิบัติและเป็น
รูปธรรมมากข้ึน 

๑) จํานวนกลไก 
เครื่องมือในการ
ผลักดันนโยบายและ
แผนไม่น้อยกว่า ๑๕
เรื่อง 
๒) ร้อยละของ
นโยบายและแผนท่ีมี
การนําไปสู่การปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

 

โครงการจัดทํา/สร้างกลไก 

เคร่ืองมือในการผลักดันนโยบาย 

แผน มาตรการไปสู่การปฏิบัติ 

๑) ร่าง ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการ
ซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 
และแนวทางการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จํานวน ๓ ประเภทโครงการหรือ
กิจการ 
(๑) อุตสาหกรรมผลิตถ่านโค้ก  
(๒) โครงการระบบท่อขนส่ง
ปิโตรเลียมและนํ้ามันเช้ือเพลิง 
ทางท่อ 
(๓) การทําเหมืองแร่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยแร่ 

 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนา
ระบบและติดตาม
ตรวจสอบ (สวผ.) 



คู่มือการกํากับดูแลองค์การท่ีด ี หน้า  ๒๑ 

นโยบายหลัก 
 

แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดและ  
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

๒) ร่างระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ดําเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้มครองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมและทางธรรมชาติ 
พ.ศ. ..... 

กลุ่มงานประสาน
การบริหารจัดการ
มรดกโลก (สธศ.) 

๓ ) ร่างประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขต
พ้ืนท่ีและมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนท่ี
ศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ 
จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. .... 

กลุ่มงานจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม (สธศ.) 

๔) ร่างกฎกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบรเิวณ
พ้ืนท่ีตําบลพระธาตผุาแดง ตําบล
แม่ตาว และตําบลแม่กุ อําเภอ 
แมส่อด จังหวัดตาก พ.ศ. .... 

กลุ่มงานพ้ืนท่ี
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(สชพ.) 

๕) กรอบทิศทางการสนับสนุน
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตาม
มาตรา ๒๓ (๔) แห่ง พ.ร.บ.
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
– ๒๕๕๙ 

กลุ่มงานนโยบาย
และแผนการบริหาร
กองทุน (สกส.) 

๖) แผนปฏิบตัิการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด 

กลุ่มงานวิเคราะห์
และประสาน
แผนปฏิบัติการ 
(สวล.) 

๗) แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระยะสั้นและระยะกลาง 

กลุ่มงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์
(สปอ.) 



คู่มือการกํากับดูแลองค์การท่ีด ี หน้า  ๒๒ 

นโยบายหลัก 
 

แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดและ  
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

๘) แผนปฏิบตัิการเพ่ือการ
อนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรม ชุมชน ริมแม่นํ้า คู 
คลอง :  พ้ืนท่ีนําร่องคลอง 
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

กลุ่มงานจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ (สธศ.) 

๙) แผนปฏิบตัิการจดัการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๕๙  

กลุ่มงาน 
เลขานุการคณะ
กรรมการฯ (ฝลช.) 

๑๐) ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
การปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
พ้ืนท่ีลุ่มนํ้าภาคกลางและพ้ืนท่ี
ลุ่มนํ้าภาคตะวันตก 

กลุ่มงานระบบนิเวศ
ต้นนํ้า (กทส.) 

๑๑) โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดสรรและการใช้
งบประมาณสาธารณะเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลุ่มงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์
(สปอ.) 

๑๒) โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาและดําเนินงานด้าน
นโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของไทย 

กลุ่มงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์
(สปอ.) 

๑๓) สร้าง/เพ่ิมศักยภาพ
เครือข่ายการบริหารจัดการพ้ืนท่ี
ลุ่มนํ้าช้ันท่ี ๑ (ลุ่มนํ้าภาคใต้) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีลุม่นํ้า 

กลุ่มงานระบบนิเวศ
ต้นนํ้า (กทส.) 

๑๔) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการท่ีดิน : การ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีป่าไม้
ส่วนกลางในโครงการจัดท่ีดินของ
รัฐ เพ่ือการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
อย่างยั่งยืน ระยะท่ี ๒ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

กลุ่มงานจัดท่ีดิน
ของทบวงการเมือง 
(กบด.) 



คู่มือการกํากับดูแลองค์การท่ีด ี หน้า  ๒๓ 

นโยบายหลัก 
 

แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดและ  
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

๑๕) โครงการพัฒนาเมืองและ
ชุมชนเพ่ือมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ํา 

กลุ่มงานพ้ืนท่ีสีเขียว
และนันทนาการ 
(สชพ.) 

  ๑๖) กรอบแนวทางการจัดการ
พ้ืนท่ีเมืองเก่าแพร่ เพชรบุรี 
จันทบุรี ปัตตานี เชียงราย 
สุพรรณบุรี ระยอง บุรีรัมย์ และ
ตะก่ัวป่า 

กลุ่มงานอนุรักษ์
และพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์และ
เมืองเก่า (สธศ.) 

๒. ด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มุ่งมั่นสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้รับ 
บริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีจะได้   
รับผลิตภัณฑ์และ
บริการท่ีดี มีคุณภาพ            
มีมาตรฐาน เป็นธรรม 
และเชื่อมัน่ได้ 

๑)  พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการหลัก ให้มี
มาตรฐาน โปร่งใส และ
เป็นธรรม 

•  จํานวน

กระบวนการท่ีได้รับ

การปรับปรุงไม่น้อย

กว่า ๒กระบวนการ 

๑. การจดัทําคู่มือการจัดทํา
ข้อเสนอโครงการท่ีจะขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรา ๒๓(๔) แห่ง พ.ร.บ.
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กลุ่มงานวิเคราะห์
โครงการด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ (สกส.) 

  ๒. การจดัทําคู่มือการประสาน
การดําเนินโครงการท่ีไดร้ับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
สําหรับโครงการตามมาตรา ๒๓
(๓) สําหรับผู้จดัการกองทุนใน
ส่วนเงินกู้ 

กลุ่มงานวิเคราะห์
โครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม (สกส.) 

  ๓. การปรับปรุงคู่มือการขอรบั

ใบอนุญาตเป็นผูม้ีสิทธิทํารายงาน

การวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มงานพัฒนา

ระบบและติดตาม

ตรวจสอบ (สวผ.) 

๒) เปิดเผยข้อมลู 
ข่าวสารการดําเนินงาน
ของสํานักงานฯ อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องทันต่อ
เหตุการณ์ และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 

• จํานวนช่องทางใน

การเผยแพร่ ข้อมูล 

ข่าวสาร 

• ร้อยละความพึง

พอใจของผู้รับ 

บริการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๐ 

๑. โครงการภายใต้แผนพัฒนา
ศูนย์ข้อมลูข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย 
  ๑) ประชุมบุคลากรเพ่ือซักซ้อม
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
  ๒) อบรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับกฎหมายข้อมลู
ข่าวสารและการปฏิบัตหิน้าท่ีใน
การให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม 

กลุ่มงานระบบ

ฐานข้อมูลและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ (สตป.) 



คู่มือการกํากับดูแลองค์การท่ีด ี หน้า  ๒๔ 

นโยบายหลัก 
 

แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดและ  
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

  บทบัญญัติของกฎหมายให้แก่
บุคลากร สผ.  
  ๓) จัดทําสื่อเผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติ
หน้าท่ีในการให้บริการข้อมลู
ข่าวสารตามบทบัญญัติของ
กฎหมายให้แก่หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และประชาชนท่ัวไป 
   ๔) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนทราบอย่างน้อย ๕ 
ช่องทาง ได้แก่ บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ เว็บไซต์ แผ่นพับ 
รายงานประจําปี จดหมายข่าว 
   ๕) ปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารสํานักงานฯ ให้มี
เน้ือหาและองค์ประกอบตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 
   ๖) เผยแพรผ่ลการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนผู้มา
ใช้บริการ และสถิติ และสรุปผล
การมาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารของราชการของ สผ. 
บนเว็บไซตศู์นย์ข้อมูลข่าวสารฯ 

 

  ๒. โครงการ Thailand 
National Climate Change 
Database and website 
Project 

กลุ่มงาน

ประสานงานกลาง

อนุสัญญา (สปอ.) 

๓) รับฟังทุกข้อ
ร้องเรียนอย่างเสมอภาค 
โปร่งใส และเอาใจใส่  มี
การกําหนดระยะเวลาใน
การจัดการ ข้อร้องเรียน
อย่างเหมาะสม 

• ระยะเวลาในการ

จัดการเรื่องร้องเรียน  

ไม่มากกว่า ๑๕ วัน

ทําการ 

การพิจารณาปรับปรุงข้ันตอน

การจัดการเรื่องร้องเรียนของ 

สผ. 

 

กลุ่มงานระบบ
ฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (สตป.) 



คู่มือการกํากับดูแลองค์การท่ีด ี หน้า  ๒๕ 

นโยบายหลัก 
 

แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดและ  
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

๓. ด้านองค์การ 
มุ่งมั่น พัฒนา และ
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการองค์การภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

๑) พัฒนาและส่งเสริม
การใช้เครื่องมือในการ
บริหารองค์การใหไ้ด้
มาตรฐานตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

• ร้อยละความสําเร็จ

ในการดําเนินการ

ตามแผนพัฒนาและ

ปรับปรุงสมรรถนะ

องค์การ 

โครงการ/กิจกรรมในแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุง
สมรรถนะองค์การจากผลการ
วินิจฉัยองค์การผ่านระบบ
ออนไลน์ 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

๒)  พัฒนา สมรรถนะ
ฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
โครงสร้างพ้ืนฐาน และ
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ี
ทันสมัยด้านเทคโนโลยี
และการสื่อสารมาใช้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

• ระบบสารสนเทศ
ได้รับการพัฒนาได้
ตามเกณฑ์
มาตรฐานระบบ
ข้อมูลท่ีกระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศกําหนด 

• จํานวนฐานข้อมูล
และระบบ
สารสนเทศอย่าง
น้อย ๑ ระบบ/ปี 

• ร้อยละความพึง
พอใจด้าน
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศของ
เจ้าหน้าท่ี สผ. 

โครงการ/กิจกรรมภายใต้

แผนปฏิบัติการเทคโนโลยี

สารสนเทศ สผ. ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย 

๑) โครงการจัดหาครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมเตมิและ

ทดแทน 

๒) โครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร ์

๓) โครงการฝึกอบรมด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ

บุคลากรของ สผ. 

๔) โครงการพัฒนาระบบศูนย์

ปฏิบัติการระดับกรม 

(Department Operation 

Center –DOC) 

๕) กิจกรรมท่ีดําเนินการตาม

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

กลุ่มงานระบบ
ฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (สตป.) 

๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
มุ่งเน้นให้บุคลากรทุก
ระดับได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และได้รับ
การพัฒนาความรู้  

๑) มีการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของ
บุคลากรทุกระดับอยา่ง
ท่ัวถึงและต่อเน่ือง 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การ 

• ร้อยละของบุคลากร
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
สผ.อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 

โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
กําลังคนและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(สลก.) 
 
 
 



คู่มือการกํากับดูแลองค์การท่ีด ี หน้า  ๒๖ 

นโยบายหลัก 
 

แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดและ  
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง รวมท้ัง
ได้รับการปฏิบัติอย่าง
เสมอภาคและเป็น
ธรรม เพ่ือความสุข
ในการทํางาน และ
ผลงานท่ีดีจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

 • จํานวนระบบของ
การพัฒนาบุคลากร
ท่ีมีมาตรฐานและ
ทันสมัยอย่างน้อย 
๑ ระบบ 

โครงการพัฒนาระบบ DPIS กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(สลก.) 

๒) ส่งเสริมให้บุคลากร 
ยึดถือและปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรม และ
จรรยาข้าราชการของ
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
ยกย่อง ชมเชย
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมคุีณธรรม 
เสียสละและอุทิศตนเพ่ือ
องค์การ สังคม และ
ประเทศชาต ิ

• จํานวนกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมจรยิธรรม
และจรรยา
ข้าราชการอย่าง
น้อย ๕  ครั้ง/ปี 
 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ของ สผ. ประจําปี 
๒๕๕๘ ประกอบด้วยกิจกรรมดังน้ี 
๑) โครงการเพชรจรัสแสง บุคคล
ต้นแบบ สผ. 
๒) โครงการข้าราชการดีเด่น สผ. 
๓) โครงการ “คนดี ศรี สผ.”   
๔) โครงการ /กิจกรรม เสริมสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม  
อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 

• ระดับคุณธรรมและ
โปร่งใสในการ
ดําเนินงานอย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ 

การประเมินคุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใสการดําเนินงาน
ของหน่วยงานจากหน่วยงาน
ภายนอก (ป.ป.ช.และ ป.ป.ท.) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 

• ไม่มเีรื่องร้องเรียน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของ
เจ้าหน้าท่ี สผ. 

การดําเนินการตามมาตรการ/
ข้ันตอนการรับข้อร้องเรียน และ
วิธีพิจารณาข้อร้องเรียนเก่ียวกับ
จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ 
สผ. 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 



คู่มือการกํากับดูแลองค์การท่ีด ี หน้า  ๒๗ 

     หมวดท่ี ๓          แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 

            

           เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี  สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้ 

๑) สํานักงานฯ จะสื่อสารให้บุคลากรทุกคน ได้รับทราบ และมีความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแล

องค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

 ๒) สํานักงานฯ จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนม่ันใจว่าบุคลากรและองค์การ

จะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือ

เสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่บุคลากรทุกระดับต้องทําความเข้าใจ ยึดม่ัน และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทํางาน

ประจําวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของสํานักงานฯ คนใด กระทําการใดๆ ที่ขัดต่อ

นโยบายฉบับนี้ 

 ๓)  สํานักงานฯ คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อ

หลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอ

คําปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้น  ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ 

ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้อง

กับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้  

 ๔)  นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้  จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี            

โดยคณะทํางานที่ได้รับการแต่งตั้งจากทุกส่วนของสํานักงานฯ ทั้งนี้ สํานักงานฯ มีนโยบายที่จะกําหนดมาตรฐาน 

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีที่องค์การจะพึงปฏิบัติต่อนโยบายด้านต่างๆ สําหรับการ

ดําเนินการภายในนั้น สํานักงานฯ จะมุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับกระบวนงานที่มีการปฏิบัติที่ผิดพลาดเสมอ หรือ

เป็นกระบวนงานที่มีความล่อแหลมต่อการกระทําผิดธรรมาภิบาล หากมีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามได้ตลอดเวลา

ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๔-๒๕  

๕) สํานักงานฯ จะกําหนดแนวทางการวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 

ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 

 หากผู้ใดมีข้อสงสัยเก่ียวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติหรือต้องการคําแนะนําเก่ียวกับนโยบายการกํากับ 

ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๒-๓๓ และ     

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๔๕ 
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III  จรรยาข้าราชการ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
               พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ ๒๕๕๑ หมวด ๕ การรักษาจรรยาข้าราชการ มาตรา 
๗๘ กําหนดว่าข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกําหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้
เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
           (๑) การยึดม่ันและยืนหยัดทาํในสิ่งที่ถูกต้อง 
           (๒) ความซ่ือสัตย์สจุริตและความรับผิดชอบ 
           (๓) การปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
           (๔) การปฏิบัติหนา้ทีโ่ดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
           (๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
                  

 โดยให้ส่วนราชการกําหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน    
ในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพในการกําหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามวรรคสอง     
ให้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 
 
                  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน       
อีกทั้งได้จัดทําคู่มือจรรยาข้าราชการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้ เป็นแนวทาง 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยมีผู้บริหารสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
แบบอย่างที่ดี ข้าราชการจึงควรศึกษาและทําความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติต่างๆ โดยเฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของตนโดยตรง หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ข้าราชการจึงควรใช้คู่มือจรรยา
ข้าราชการเป็นพื้นฐานการทํางานในทุกกรณี จนกล่าวได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมนั้น เป็นหลักประจําใจของ
เจ้าหน้าที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๑. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ       สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ    
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้กําหนดข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ึนใหม่ เพื่อให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยึดถือและปฏิบัติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทรงไว้ซ่ึงเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นคนที่ดีของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ความซื่อสัตย์สุจริต  และรับผิดชอบ 
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ตระหนักและสํานึกใน

หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง หน่วยงาน และต่อสังคม  
 
ข้อ ๒  การยึดม่ันและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง 
พึงยึดม่ันในระบบคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบนโยบายด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

กฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามด้วยความภาคภูมิใจ 
 
ข้อ ๓  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เปิดเผยอย่างมีเหตุผลด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อมรับการ

ตรวจสอบ  
 
ข้อ ๔  การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และปราศจากอคติ  
 
ข้อ ๕  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งม่ัน กระตือรือร้น อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานบรรลุผล สําเร็จตาม

เป้าหมายที่กําหนด  
 
ข้อ ๖  การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ 
พึงยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย ความยุติธรรม เคารพกฎหมาย กติกาของสังคม เคารพศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ และคุณค่าของประชาชนทุกคน กระทําเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ 
 
ข้อ ๗  การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
พึงดํารงชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธา และเป็นต้นแบบที่ดีแก่

บุคคลทั่วไป 
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    ข้อพึงปฏิบัติ 

       ในการปฏิบัติตามข้อบังคับของ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้พิจารณาตาม

ข้อบังคับดังกล่าว ดังนี้ 

                                        ข้อ ๑  ความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 

สาระสําคัญ 
 พึงปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชนโ์ดยมิชอบ ตระหนักและสาํนึกในหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเอง หน่วยงาน และต่อสังคม 
 

แนวทางปฏิบัต ิ
๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  ตระหนักสํานึกในหน้าที่ โดยยึดหลักตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ

หลักจริยธรรมเหนือประโยชน์ส่วนตน 
๒. ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในระยะเวลาที่สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนด โดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง แนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
๔. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตน พร้อมรับผิดชอบต่อผลการกระทําของตนเอง 
๕. พึงปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย อุทิศเวลาให้แก่ราชการ เป็นผู้ตรงต่อเวลา และไม่เบียดบังเวลาราชการไป

ประกอบธุรกิจหรือทําประโยชน์ส่วนตัว 
 

ข้อพึงระวัง 
๑) การแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการปฏิบัตงิาน 
๒) การใช้ดุลพินจิที่ไม่ถูกต้องในการตัดสินใจเก่ียวกับหน้าที่ราชการ 
๓) การให้บริการประชาชนดว้ยความล่าช้า  
๔) การไม่รักษาทรัพย์สนิของทางราชการ 
๕) การไม่อุทิศเวลาปฏิบัติหนา้ที่ราชการ  
๖) การไม่รับผิดต่อผลการกระทาํของตน 

 

ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้... 
 

 
 
 
คําแนะนํา 

ท่านควรให้บริการประชาชนในเร่ืองดังกล่าวด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว  และต้องให้บริการประชาชนที่มา
ขอรับบริการในวันนัน้ถึงแม้จะเกินเวลาราชการก็ตาม 

ท่านมีหน้าท่ีให้บริการประชาชน ซ่ึงในวันนั้นมีประชาชนมาขอรับบริการ เป็นจํานวนมาก  

จนกระท่ังเวลา ๑๖.๓๐ น. แล้ว ประชาชนผู้รับบริการก็ยังไม่หมด 
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 ข้อ ๒  การยึดม่ันและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง 
 
สาระสําคัญ 
 พึงยึดม่ันในระบบคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบนโยบายด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย 
รวมทั้งปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามด้วยความภาคภูมิใจ 
 
แนวทางปฏิบัต ิ

๑. ตัดสินใจและกระทําการใดๆ บนพื้นฐานของหลักวิชาการ กฎหมาย กรอบนโยบาย หลักคุณธรรมที่ชอบธรรม  
มีเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 

๒. ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ตามคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายอันชอบธรรมของผู้บังคับบัญชา 
๓. กล้าปฏิเสธต่อข้อเสนอหรือผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม 
๔. ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย 

 
ข้อพึงระวัง 

๑) การไม่ยึดหลักวิชาการ ความถูกต้อง และกรอบนโยบายในการปฏิบัติงาน 
๒) การตัดสินใจ  แก้ไขปญัหา  ข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน  โดยไม่ยึดถือประโยชน์ของรัฐ 
 

ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้... 
 

 
 
 
 
 
 
 
คําแนะนํา 

ปฏิเสธไม่รับผลตอบแทนใด ๆ  และรายงานผลการตรวจสอบโครงการดังกล่าวให้ผู้บงัคับบญัชาทราบ  
เพื่อให้ผู้ประกอบการแห่งนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 
 
 
 
 
 

ท่านมีหน้าท่ีไปตรวจสอบพ้ืนท่ีโครงการท่ีจัดทํารายงาน EIA เพ่ือมานําเสนอคณะกรรมการ

ผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน EIA ปรากฏว่า โครงการดังกล่าวได้ดําเนินการก่อสร้างไปแล้ว   

ซ่ึงถือว่าโครงการดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  เจ้าของโครงการจึงเสนอผลตอบแทน  เพ่ือให้

ท่านไปรายงานผู้บังคับบัญชาว่าโครงการดังกล่าวปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 
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ข้อ ๓  ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

สาระสําคัญ 
 พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เปิดเผยอย่างมีเหตุผลด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อมรับการตรวจสอบ 
 
แนวทางปฏิบัต ิ

กําหนดข้ันตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละข้ันตอนตามกรอบของกฎหมาย 
๑. เปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้ันตอน ระยะเวลา วิธีการปฏิบัติงานและข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ร้องขอตามกรอบของ

กฎหมาย 
๒. เก็บรวบรวม ดูแล และรักษาเอกสารไว้เพื่อสําหรับตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใส 
๓. ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง ดูแลข้อมูลข่าวสารอย่างระมัดระวัง 

สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามกรอบของกฎหมาย 
๔. กรณีไม่สามารถปฏิบัติหรือกระทําการตามคําขอได้ ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เหมาะสมต่อ

ผู้รับบริการ 
 
ข้อพึงระวัง 

๑) การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกรอบของระเบียบและกฎหมาย 
๒) การใช้ประโยชนจ์ากข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางเสยีหายต่อหน่วยงาน  

 
ตัวอย่าง 

ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้... 
 
 
 
 
 
คําแนะนํา 

แจ้งให้เพื่อนทราบว่าสามารถให้ข้อมูลได้เฉพาะเท่าที่ให้ได้เท่านั้น มิฉะนั้นอาจเสียหายกับทางราชการ 

 

 

 

 

ท่านมีหน้าท่ีดําเนินการจัดสอบพนักงานราชการ  ปรากฏว่าเพ่ือนของท่านสมัครสอบครั้งนี้ด้วย 

และอยากรู้ว่าตนสอบได้คะแนนเท่าไร เพ่ือจะนําไปวิ่งเต้นกับผู้ใหญ่ 



คู่มือการกํากับดูแลองค์การท่ีด ี หน้า  ๓๓ 

 ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าทีโ่ดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
 

สาระสําคัญ 
 พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และปราศจากอคติ 
  
แนวทางปฏิบัต ิ

๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ เอ้ืออาทรต่อผู้รับบริการอย่างเสมอภาค 
๒. รักษาความเป็นกลาง ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกฝ่ายได้อย่างเป็น

ธรรม และเสมอภาค 
๓. ไม่กระทําการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม 
๔. มีมาตรฐานในการใช้หลักการและเหตุผลอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
๕. ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ เอ้ืออาทร ต่อบุคคลอ่ืนอย่างเท่าเทียม 

 
ข้อพึงระวัง 

๑) การขาดการปฏิบัติหน้าที่ซึง่ตั้งอยู่บนพืน้ฐานของความเสมอภาคและยุติธรรม 
๒) การขาดความสุภาพ มีน้าํใจ เอ้ืออาทร ต่อบุคคลอ่ืน 
๓) การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เทา่เทียมกัน 
๔) การไม่มีความเปน็กลาง ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

 
ตัวอย่าง 

ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้... 
 
 
 
 
  
คําแนะนํา 

ท่านควรให้บริการกับประชาชนผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค ด้วยความสุภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ        
ไม่คํานึงว่าผู้รับบริการจะเป็นญาติหรือประชาชนทั่วไป ซ่ึงจะทําให้ประชาชนผู้รับบริการมีความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 

ท่านมีหน้าท่ีให้บริการประชาชน ในวันนั้นมีผู้มาขอรับบริการ ขณะเดียวกันมีญาติของท่าน

มาขอรับบริการด้วยเช่นกัน 



คู่มือการกํากับดูแลองค์การท่ีด ี หน้า  ๓๔ 

 ข้อ ๕  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

สาระสําคัญ 
 พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งม่ัน กระตือรือร้น อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานบรรลุผล สําเร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนด 
 
แนวทางปฏิบัต ิ

๑. มุ่งม่ันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยวิธีกระบวนการที่ถูกต้องด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ 
ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา มีคุณภาพ และเป็นธรรมด้วยความเป็นมืออาชีพ 

๒. ประสานงาน รวมพลังสามัคคีกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

๓. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติงาน มีความคิดที่ทันสมัยเพื่อ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พร้อมปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยู่เสมอ 

๔. มุ่งเน้นการทํางานเป็นทีม เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผล เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
 
ข้อพึงระวัง 

๑) การขาดการพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 
๒) การไม่สามารถทํางานเป็นทมีได้  

 
ตัวอย่าง 

ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้... 
 
 
 
 
คําแนะนํา 

เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและความชาํนาญ  ทา่นควรไปอบรม และไม่ควรให้งานเสียหาย  
โดยใช้เวลาช่วงเชา้  ชว่งเย็น หรือวันหยุด เพื่อทํางานให้แล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 

ท่านประสงค์จะไปอบรมหลักสูตรท่ี ก.พ. จัดข้ึน แต่เนื่องจากท่านมีงานเร่งด่วน 



คู่มือการกํากับดูแลองค์การท่ีด ี หน้า  ๓๕ 

 ข้อ ๖  การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ 
 

  
สาระสําคัญ 
 พึงยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย ความยุติธรรม เคารพกฎหมาย กติกาของสังคม เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ และคุณค่าของประชาชนทุกคน กระทําเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ 
 
แนวทางปฏิบัต ิ

๑. มุ่งม่ันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยวิธีการกระบวนการที่ถูกต้องด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ 
ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา มีคุณภาพ และเป็นธรรมด้วยความเป็นมืออาชีพ 

๒. ประสานงาน รวมพลังสามัคคีกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

๓. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติงาน มีความคิดที่ทันสมัยเพื่อ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พร้อมปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยู่เสมอ 
 
ข้อพึงระวัง 

เจ้าหน้าทีไ่ม่ตระหนักถึงประโยชน์ของประเทศชาต ิ
 

ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้... 
 

 
 
 
คําแนะนํา 
 ท่านควรมีจิตสาธารณะ เสียสละประโยชนส์่วนงานเพื่อส่วนรวม โดยการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากหน่วยงานของท่านมีโครงการปลูกป่าเพ่ือช่วยลดสภาวะโลกร้อน และเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 



คู่มือการกํากับดูแลองค์การท่ีด ี หน้า  ๓๖ 

 ข้อ ๗ การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สาระสําคัญ 
 พึงดํารงชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธา และเป็นต้นแบบที่ดีแก่บุคคล
ทั่วไป 
 
แนวทางปฏิบัต ิ

๑. ดํารงชีวิตเป็นต้นแบบที่ดีของประชาชนด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนและสังคม 
๒. ยึดค่านิยมพึ่งตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน รวมทั้งอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. ประพฤติตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย เพื่อสืบทอดความเป็นไทยให้ดํารงอยู่อย่างยั่งยืน 
๔. ยึดถือและปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือในการดําเนินชีวิต 

 
ข้อพึงระวัง 

๑) ต้องไม่มีประกาศ ข้อกําหนดใดๆ ที่เป็นการจํากัดสิทธิและเสรีภาพการนับถือศาสนา ความเชื่อทางศาสนา 
และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของบุคคล 

๒) การไม่ดํารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด ให้เหมาะสมกับฐานะของตน 
๓) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่คุ้มค่า 
๔) การไม่เป็นตัวอยา่งในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้... 

 
 
 
  

 
คําแนะนํา 

ท่านควรซ้ือกระดาษโดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนดไว้  และควรเลือกใช้กระดาษที่มี
กรรมวิธีการผลิตที่ไม่ทาํลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 

 

 

 

ท่านมีหน้าท่ีจัดซ้ือกระดาษเพ่ือนํามาใช้ในสํานักงาน  ขณะนี้จําเป็นต้องซ้ือกระดาษมาใช้

ในหน่วยงานเนื่องจากกระดาษเหลือจํานวนน้อยแล้ว  



คู่มือการกํากับดูแลองค์การท่ีด ี หน้า  ๓๗ 

แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ 

 
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ คําว่า เจ้าหน้าที่ ให้หมายความรวมถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 

พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๑. บุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ 

เจ้าหน้าที่สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยมีผูบ้ริหารทุกระดับปฏิบตัิตน
เป็นแบบอยา่งที่ด ี

 
๒. ข้อแนะนําเกี่ยวกับจรรยาข้าราชการ 
 (๑) ทําความเข้าใจเนื้อหาสาระของจรรยาข้าราชการฉบบันี ้
 (๒) เรียนรู้เนื้อหาสาระที่เก่ียวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน 
 (๓) ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของจรรยาข้าราชการฉบับนี้อยา่งสมํ่าเสมอ 
 (๔) ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องกับสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรืออาจเกิดผลกระทบต่อสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 (๕) เม่ือมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัตติามจรรยา
ข้าราชการ ผา่นทางช่องทางต่างๆ ที่กําหนดไว ้

 (๖) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบเม่ือพบเห็นการฝ่าฝนืหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการ 

 (๗) ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ กับหน่วยงานหรือบุคคลที่สาํนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมาย 

 (๘) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้นาํในการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ในการทํางานให้เจ้าหน้าที่และบคุคลที่เก่ียวข้องเข้าใจว่าการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการเป็นสิง่ที่ถูกต้องและ
ต้องปฏิบัต ิ

 
๓. การรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ 

เจ้าหน้าที่ สามารถร้องเรียนผ่านช่องทาง หรือร้องต่อบุคคล หรือคณะบุคคล ดังต่อไปนี ้
(๑) ทางเวปไซตส์ํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
(๒) กล่องรับเร่ืองร้องทุกข์ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๓) ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไวว้างใจในทุกระดับ 
(๔) เลขานุการกรม 
(๕) คณะกรรมการจริยธรรม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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(๖) รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๗) เลขาธิการสาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
๔. กระบวนการดําเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน 

(๑) รวบรวมข้อเท็จจริง 
ผู้รับข้อร้องเรียนจะดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการนั้นด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลที่มีความเหมาะสมดําเนินการ เม่ือได้รับข้อร้องเรียน
ในเบื้องต้นจะถือเป็นความลับทางราชการ  
การพิจารณาในเบื้องต้น 

(๑.๑)  เม่ือมีการร้องเรียนว่าผู้ใดประพฤติหรือปฏิบัติผิดข้อบังคับจรรยาข้าราชการของสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีการพิจารณาในเบื้องต้นว่า กรณีตามที่มีผู้
ร้องเรียนนั้น ถ้าเป็นความจริง  ผู้นั้นจะต้องได้รับการพิจารณาตักเตือน  หรืออาจนําไป
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน เงินรางวัล หรือสั่งให้ได้ รับการพัฒนาได้ 
นอกจากนี้  อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 

(๑.๒)  เม่ือมีการร้องเรียน โดยปรากฎตัวผู้ถูกร้องเรียน แต่เป็นการกล่าวหาโดยไม่ระบุพยานหลักฐาน 
หรือกล่าวหาเลื่อนลอยไม่ระบุกรณีแวดล้อม ผู้ดําเนินการต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก        
ผู้กล่าวหา เม่ือสอบถามแล้วไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาในเบื้องต้นว่า กรณีไม่มีมูลเพียง
พอที่จะกล่าวหานั้นกระทําผิดข้อบังคับจรรยาข้าราชการของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ให้ยุติเร่ืองได้ 

(๑.๓)  เม่ือมีการร้องเรียนว่าผู้ใดกระทําผิดข้อบังคับจรรยาข้าราชการของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาและระบุพยานหลักฐาน กรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง หรือเม่ือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าผู้ใดกระทําผิดข้อบังคับจรรยาข้าราชการ
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่มีพยานหลักฐาน   
ให้ผู้รับเร่ืองร้องเรียนรีบดําเนินการสืบสวน 

(๑.๔) กรณีเป็นการกล่าวหาโดยไม่ปรากฏตัวผู้กล่าวหา เชน่ กลา่วหาโดยบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะ
รายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนน่อนเท่านั้น 

(๒) ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล 
ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผูป้ระมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาข้ันตอน และวิธีการจัดการที่
เหมาะสมในแต่ละเร่ือง โดยอาจ 

• ดําเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนดําเนินการแทนตน หากเห็นว่าเป็นเร่ืองที่ตนมี
อํานาจทีจ่ะกระทาํได้ หรือ 

• รายงานต่อบุคคลที่มีอํานาจดําเนินการและเก่ียวข้องในเร่ืองนั้นๆ เป็นผู้ดาํเนินการประมวลผล
และกลั่นกรองข้อมูล 
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(๓) กําหนดมาตรการดําเนินการ 
ผู้ที่ดําเนินการตามข้อ ๔ (๒) กําหนดมาตรการดําเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการ และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยคํานึงถึงความเดือดร้อนเสียหาย
โดยรวมทั้งหมด โดยคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้อง
รับภัยหรือความไม่ชอบธรรม ซ่ึงอาจเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล นั้น 
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเร่ืองสําคัญผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้รายงานผลต่อคณะกรรมการจริยธรรม สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น เป็นเร่ืองที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ 
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือขัดแย้งกับนโยบายของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเก่ียวข้องกับผู้บริหารระดับสูง   
เป็นต้น 

(๔) รายงานผล 
ให้ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลตามข้อ ๔ (๓) ให้ผู้ร้องเรียนทราบหากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง 
และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบในทางลับหลังจากที่ได้รับเร่ืองร้องเรียน และภายหลังการสืบสวนในเวลาอัน
สมควร 

 
๕. มาตรการคุ้มครอง และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ
รายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองตาม
หลักเกณฑ์ที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนดและให้ความเป็นธรรมแก่
ผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสที่เป็นประโยชน์สําหรับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเก่ียวกับการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึง
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกําหนดไว้ ดังนี้ 
(๑)  ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้  หากเห็นว่าการ

เปิดเผยนั้นจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะ
ทําให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถรายงานความคืบหน้า 
ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

(๒)  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือว่าข้อมูลที่เก่ียวข้องถือเป็นความลับ 
และจะเปิดเผยเท่าที่จําเป็น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของ
ข้อมูล หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 
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(๓)  กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน
สามารถร้องขอให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนดมาตรการ
คุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้  หรือสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจ
กําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเร่ืองที่มีแนวโน้มที่จะเกิด
ความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย โดยจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูล หรือให้ถ้อยคําใน
ฐานะพยาน โดยมิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือข่มขู่จากผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

(๔)  ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสยีหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม
และเป็นธรรม 

 
๖. การกระทําที่เข้าข่ายผิดจรรยาข้าราชการ 

เจ้าหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ  
การกระทําต่อไปนี้เป็นการกระทําผิดจรรยาข้าราชการ 
(๑) ไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ 
(๒) แนะนํา ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ 
(๓) ละเลยเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ ในกรณีที่ตนทราบหรือควร
ทราบ เนื่องจากเก่ียวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน 
(๔) ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการฝ่าฝืน หรือการไม่
ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ 
(๕) การกระทําอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อ่ืน เนื่องจากการที่ผู้นั้นรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ 
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ภาคผนวก ก 

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
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ภาคผนวก ข 

ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ 
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ภาคผนวก ค   

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาคผนวก ง  

คําส่ัง สผ.ท่ี๑๑๗(๑)/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานการกํากับดูแลองค์การท่ีดี สผ. 

 



คู่มือการกํากับดูแลองค์การท่ีด ี หน้า  ๕๙ 

 

 


