
 

  
 



 

 

 
 

ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที ่มุ ่งเน้นการพัฒนา

คุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเพ่ือให้การบริหาร

ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชน

เกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ 

ส า น ัก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ท ร ัพ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิแ ล ะ

สิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ให้ความส าคัญในการก ากับดูแลองค์การที่ดี และ

เน้นความส าคัญในเรื ่องการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที ่ดี   

จึงได้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ ดีมา

อย่างต่อเนื่อง โดยในคู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ ประกอบด้วย 

นโยบายหลักและแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี

ด้านต่าง ๆ และได้จัดท า รวบรวมนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอื่น  ๆ อาทิ 

นโยบายสิ่งแวดล้อม แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับเหตุข้อร้องเรียน หรือ

ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติที ่ด ีของบุคลากร สผ.  มาไว้ด้วยกันเพื ่อให้

บุคลากร สผ. ในทุกระดับศึกษา ท าความเข้าใจ และยึดถือเป็นหลักการ  

ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและจริงใจ อันจะส่งผลให้ สผ. เป็นองค์การ

ที่มีการบริหารจัดการองค์การที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเติบโต

เป็นองค์การที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป   
 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     มกราคม ๒๕๖๖ 

  



 

 

 
 
 
 

 หน้า 

หมวดที่ ๑ ๑ 

 ๑.๑ ข้อมูลองค์การ ๑ 

 ๑.๒ โครงสร้างระบบการก ากับดูแลองคก์ารถี่ดี ๔ 

 ๑.๓ หลักการและแนวคิด ๙ 

 ๑.๔ วัตถุประสงค ์ ๑๒ 

   

หมวดที่ ๒ ๑๓ 

 ๒.๑ นโยบายการก ากับดแูลองค์การถี่ดี ๑๓ 

 ๒.๒ นโยบายและแนวปฏิบัติถี่ดีอื่น ๆ ๑๕ 

   

หมวดที่ ๓ ๒๖ 

 แนวถางการส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล

องค์การถีด่ ี

๒๖ 

   

หมวดที่ ๔ ๒๘ 

 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายการก ากบัดูแลองค์การถีด่ี สผ. 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๒๘ 

   

ภาคผนวก  

 ภาคผนวก ก ค าส่ังแต่งตัง๊คณะถ างาน ๓๕ 

 ภาคผนวก ข ข๊ันตอนการจัดถ านโยบายการก ากับดแูลองค์การถีด่ี สผ. ๓๗ 

 ภาคผนวก ค แบบฟอร์มการรายงานผล ๔๐ 

 
  



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติภารกิจหลักในการจัดท านโยบายและแผน  
แบบบูรณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ประสานเพือ่น าไปสู่การปฏิบัติ  

ในฐานะผู ้บริหารเห็นสมควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที ่ดีของ สผ. 
เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการ
เป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความไว้วางใจและศรัทธาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป นโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีของ สผ. ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้ง มาตรฐานการท างาน 
ความประพฤติที่ดีบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พนักงานของรัฐ ตามความคาดหวังของ
สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรทุกระดับของ สผ. จะสามารถน านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้  
ไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

สผ. จะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของหน่วยงาน 
เป็นประจ า  ทั ้งนี ้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู ่เสมอ และเพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะระหว่าง
หน่วยงาน และบุคลากรของ สผ.  จึงขอให้ทุกคนได้รับทราบและยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป 
 
 
 (ลงชื่อ)  

(นายพิรุณ  สัยยะสิทธิ์พานิช) 
เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วันที่  ๙  มกราคม ๒๕๖๖ 
  



 

 

 
 

 

 

  

  ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. 

  ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดี  

  พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะน าแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ  

 ซึ่งระบุไว้ไปยึดถือปฏิบัติ หรือน าไปก าหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน

 ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีธรรมาภิบาต่อไป  
 

 
 

ลงชื่อ     

 (  ) 

ต าแหน่ง    

หน่วยงาน    

วันที่  / /  

 
 
 
 
 
 
 



     

 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีภารกิจ ในการก าหนดนโยบาย แผน และมาตรการการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ในการด าเนินการด้านส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 

 

“ประเทศไทยเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการวางแผน 
และขับเคลื่อนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและยึดประโยชน์ของประชาชน” 
 

 
๑) ก าหนดนโยบาย แผน มาตรการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
๒) ก ากับดูแล ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
๓) สนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมผ่านกลไกกองทุนสิ่งแวดล้อมและการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔) ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

 
มองผลประโยชน์ชาติ มุ่งสร้างเครือข่าย  
แม่นในหลักการ  ม่ันในคุณธรรม  

ข้อมูลองค์การ : วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมหลัก/โครงสร้าง ๑.๑ 

หมวดที่ 

บททั่วไป ๑ 

วิสัยทัศน์ 

(Vision) 

พันธกิจ 

(Mission) 

วัฒนธรรม 

(Culture) 



     

 

๒ 

 

ค่านิยมหลัก (Core value) 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  

ได้ร่วมกันวิเคราะห์และก าหนดค่านิยมหลัก เพื่อช่วยให้บุคลากรในองค์การมีแนวความคิด ความเชื่อ และ

ปรับพฤติกรรมการท างานให้เป็นทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ ให้

ประสบความส าเร็จ โดยใช้ค าว่า NATURE ซึ่งย่อมาจาก 
 

  



     

 

๓ 

โครงสร้างองค์การ 
สผ. แบ่งส่วนราชการตามภารกิจเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

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

 

ภาพที่ ๑ ผังโครงสร้างองค์การ 
* หน่วยงานจัดตั้งเป็นการภายใน   



     

 

๔ 

 
 
 

โครงสร้างการจัดการองค์การเพื่อก ากับดูแลให้การด าเนินการขององค์การ เป็นไปตาม  

หลักธรรมาภิบาล และการก ากับดูแลองค์การที่ดี โดยมีเปูาหมายเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานด้านธรรมาภิบาล 

คุณธรรมและจริยธรรม ให้เป็นองค์การที่มีการบริหารราชการที่ โปร่งใส เป็นธรรม ได้รับความเชื่อม่ันจากประชาชน 

โดยมีกลไกในการปฏิบัติงาน ก ากับดูแล ตรวจสอบ และให้ความเห็น ข้อแนะน า ทั้งจากภายในและ

ภายนอกองค์การ หน่วยงานภายนอกที่มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การ เช่น คณะกรรมการ

ตรวจสอบการประเมินผลภาคราชการ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น นอกจากนี้ การด าเนินงาน

ของ สผ. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการต่าง ๆ ได้รับการก ากับดูแลจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นภายใต้

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คือ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

รวมทั้งคณะกรรมการที่แต่งตั้งภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์  

ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 

คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และ สผ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

และคณะท างาน เพ่ือก ากับ ขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์การให้มีการบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล  

ดังภาพประกอบ 

 

ภาพที่ ๒ โครงสร้างระบบการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ.   

โครงสร้างระบบการก ากับดูแลองค์การที่ดี ๑.๒ 



     

 

๕ 

๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจ ากรม (อ.ก.พ. กรม) 

อ.ก.พ. กรม จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประกอบด้วย เลขาธิการ สผ. เป็นประธาน  รองเลขาธิการ สผ. ที่เลขาธิการ สผ. มอบหมายหนึ่งคน เป็นรองประธาน  
และอนุกรรมการ ซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหาร
และจัดการ และด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และมิได้เป็นข้าราชการ  
ในกรมนั้น จ านวนไม่เกินสามคน  ข้าราชการพลเรือน ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอ านวยการ
ในกรมนั้น ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว จ านวนไม่เกินหกคน ให้ อ.ก.พ. นี้  
ตั้งเลขานุการหนึ่งคน มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาก าหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธ ีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรม  
ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. ก าหนดตามมาตรา ๘ (๓)  และนโยบายและระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวงก าหนดตามมาตรา ๑๖ (๑) 

(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ภายในกรม 
(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามที่บัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และช่วย ก.พ. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ตามที่ ก.พ. มอบหมาย 
 

๒) คณะกรรมการจริยธรรมประจ า สผ. 

ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ ก.พ. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ
เสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้มีความซื่อสัตย์เป็นประจักษ์ โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ. กรรมการ  
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอ านวยการเลือกกันเองให้เหลือสองคน กรรมการสองคนซึ่งเป็น
ข้าราชการ ในส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราช การ และลูกจ้างของส่วนราชการนั้น 
ตามวิธีการด าเนินการที่แต่ละส่วนราชการเห็นสมควร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ
และรองหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเสนอ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริม และให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ  
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือ

มีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยเร็ว 
(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ 

เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลัน ถ้า ก.พ. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ ก.พ. รับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด  

(๔) ส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบ
ในวงกว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มีค าวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(๕) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของ  
ส่วนราชการ 



     

 

๖ 

(๖) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชา
ใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วนราชการต่อ ก.พ. 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ  
เพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนต าแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน  

(๘) เสนอแนะการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอ่ืนที่เห็นสมควรต่อ ก.พ.  
(๙) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย  

 

๓) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. 

ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย เลขาธิการ สผ. เป็นประธานกรรมการฯ  
รองเลขาธิการ สผ.  (ผู ้ที ่ได ้ร ับมอบหมาย) เป็นรองประธานกรรมการ รองเลขาธิการ สผ.  สอง ท่าน  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ผู้อ านวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อ านวยการกลุ่มนิติการ ผู้อ านวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการ ผู ้อ านวยการกลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการและแนวทาง  
การด าเนินงานของ สผ. 

(๒) ก าหนดแนวทางการบริหารราชการและวิธีการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(๓) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงวิชาการในการปรับปรุง บทบาท ภารกิจ 
โครงสร้างและระบบบริหารของ สผ. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการและบูรณาการกับ
หน่วยงานอ่ืน 

(๔) ติดตาม ก ากับ ดูแล และให้ค าปรึกษาในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๕) ให้ค าแนะน าปรึกษาในการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการ

แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
(๖) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของ สผ. ในเรื่องการพัฒนาระบบราชการ

ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงาน ก.พ.ร.  
(๗) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๔) คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ ใน สผ. 
ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย เลขาธิการ สผ. เป็นประธานคณะกรรมการฯ  

รองเลขาธิการ สผ. ทุกท่าน เป็นรองประธานกรรมการ  ผู้อ านวยการกอง และผู้อ านวยการกลุ่มอิสระ เป็นกรรมการ  
เลขานุการกรม เป็นกรรมการและเลขานุการ  และผู ้อ านวยการกลุ ่มงานอ านวยการและประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขานุการกรม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 



     

 

๗ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการบริหาร 
การจัดระบบการขอ การอนุญาต และการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ 

(๒) พิจารณาวินิจฉัยประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสาร
ของราชการที่เป็นความลับของราชการ 

(๓) พิจารณาวินิจฉัยประเภทข้อมูลข่วสารของราชการที่ควรจัดเก็บไว้ที่ส านักงานนโยบายและแผน 
หรือที่จะจัดส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

(๔) พิจารณาค าร้องขอของบุคคลที่ขอทราบข้อมูลข่าวสารของราชการ  
(๕) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นเกี ่ยวกับการเชื ่อมโยงข้อมูลข่าวสารของราชการกับ

หน่วยงานของรัฐและเอกชน 
(๖) ให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการด าเนินการตาม

ระเบียบนี้ 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ 
(๘) ด าเนินงานอ่ืนใดตามที่เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนมอบหมาย  
 

๕) คณะท างานอ่ืน ๆ 
 ๕.๑) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ได้รับการแต่งตั้ งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย เลขาธิการ สผ. เป็นประธานกรรมการ  
รองเลขาธิการ สผ. (ที่ก ากับดูแลส านักงานเลขานุการกรม) เป็นรองประธานกรรมการ รองเลขาธิการ สผ. สองท่าน 
ผู้อ านวยการกองและกลุ่มอิสระ เป็นกรรมการ  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ มีบทบาทและหน้าที่หลัก ดังนี้ 

(๑) จัดวางระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สผ. 
(๒) จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของ สผ. 
(๓) ประสาน ติดตามประเมินผล และจัดท ารายงานผลตามตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สผ.  
(๔) ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และการประเมินการควบคุม

ภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(๕) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕.๒) คณะท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรม 

ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย รองเลขาธิการ สผ. (หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม) เป็นประธานคณะท างานฯ  ผู้อ านวยการกองและกลุ่มอิสระหรือผู้แทน เป็นคณะท างาน  ผู้อ านวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  
เป็นคณะท างานและเลขานุการร่วม  มีบทบาทและหน้าที่หลัก ดังนี้ 



     

 

๘ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล พิจารณากลั่นกรอง เพื่อจัดท าแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ของ สผ. ระยะ ๔ ปี และแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ 
เสนอผู้บริหาร 

(๒) ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม รวมทั้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สผ. 

(๓) ก ากับ ติดตาม และเร่งร ัดการด าเนินการตามแผนปฏิบัต ิการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ  

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

(๕) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕.๓) คณะท างานจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ

วิกฤติ (BCP)  

ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย เลขาธิการ สผ. เป็นที่ปรึกษา รองเลขาธิการ 

สผ. (ที่ก ากับดูแลส านักงานเลขานุการกรม) เป็นประธานคณะท างาน รองเลขาธิการ สผ. สองท่าน เป็นรอง

ประธานคณะท างาน  ผู ้แทนกองและกลุ ่มอ ิสระ เป ็นคณะท างาน  ผู ้อ านวยการกลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กตป.) และผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

(สลก.) เป็นคณะท างานและเลขานุการร่วม เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขานุการกรม 

เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ มีบทบาทและหน้าที่หลัก ดังนี้ 

(๑) จัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส าหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business 

Continuity Plan - BCP) ของ สผ. 

(๒) ก ากับ ติดตาม และประเมินความพร้อมของการด าเนินภารกิจตามแผนด าเนินธ ุรกิจ 

อย่างต่อเนื่อง ส าหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) และรายงานผลต่อ

ผู้บริหาร และส านักงาน ก.พ.ร. 

(๓) ทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารความพร้อม 

ต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) ของ สผ. และเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับสอบหมายจากเลขาธิการ สผ.  

 

  



     

 

๙ 

๕.๔) คณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการ สผ. ประกอบด้วย รองเลขาธิการ สผ. (ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น

รองประธานในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ.) เป็นประธานคณะท างาน ผู้แทนกองและกลุ่มอิสระ  

เป็นคณะท างาน  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นคณะท างานและเลขานุการ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ มีบทบาทและหน้าที่หลัก ดังนี้ 

(๑) จัดท าแผนพัฒนาองค์การตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เสนอ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. รวมทั้งประสานและขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

(๒) จัดท านโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดี และผลักดันการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดขึ้น

ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

(๓) ติดตาม และเร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การฯ และนโยบายก ากับ

ดูแลองค์การที่ดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) รายงานผลการประเมินองค์การต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ.  

(๓) จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลประกอบการตรวจประเมิน และเข้าร่วมในการชี้แจงให้ข้อมูล  

การตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก  

(๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. มอบหมาย 

 
 
 
 

การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ. นับเป็นการสนองตอบต่อภารกิจภาครัฐ 
ในภาพรวม ดังนี้ 

๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดไว้ในหมวด ๖ แนวนโยบาย
แห่งรัฐโดยให้ใช้เป็นแนวทางให้รัฐด าเนินการตรากฎหมายและสนองนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน  
ดังต่อไปนี้ 

 มาตรการ ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว 

 การจัดท า การก าหนดเปูาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปูาหมาย และสาระที ่พึงมีใน
ยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย  

 มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหน่วยงานของรัฐ 
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ 
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื ่อประโยชน์สุขของประชาชนรวมตลอดทั้งพัฒนา 

หลักการและแนวคิด ๑.๓ 



     

 

๑๐ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  
ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการปูองกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจ หรือกระท าการ โดยมิชอบที่
เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณา ความดีความชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวล
จริยธรรม ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

๒) การก าหนดให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการน า
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการ
แผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 

“การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยกเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 

การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ 
ต้องค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ  

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 

๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.  ๒๕๔๖   
ได้ก าหนดขอบเขตความหมายของค าว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ในภาพรวมซึ่งเป็นการชี้ให้เห็น
วัตถุประสงค์ของการบริหารราชการที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของ  
ทุกส่วนราชการในการกระท าภารกิจใดภารกิจหนึ่งว่าต้องมีความมุ่งหมายให้บรรลุเปูาหมายในสิ่งเหล่านี้คือ 

• เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
• เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
• มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
• ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
• มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
• ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
• มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  



     

 

๑๑ 

๔) ระบบราชการ ๔.๐ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart  
& High Performance Government) มีการท างานอย่างเปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected 
Government) และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen – Centric Government) โดย “ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” (Better Governance , Happier Citizens) เพ่ือให้บรรลุผล
ส าเร็จดังกล่าวมีปัจจัยแห่งความส าเร็จหลัก ๓ ประการ ได้แก่ การสานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration)  
สร้างนวัตกรรม (Innovation) และการปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitalization) 

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

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

 

ภาพที่ ๓  องค์ประกอบในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
  



     

 

๑๒ 

 
 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สผ. มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝุาย  
การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  

๑) เพื่อเป็นการประกาศให้ผู ้ที ่เกี่ยวข้องทั ้งภายในและภายนอก รับทราบถึงนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติขององค์การที่ยึดถือความโปร่งใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานธ รรมาภิบาลที่ชัดเจน
และเป็นสากล 

๒) เพ่ือให้บุคลากรภายในได้รับทราบและมีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน ถึงเจตนารมณ์
ขององค์การส าหรับยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  รวมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางการติดตาม
ประเมินผลด้านธรรมาภิบาลขององค์การ 

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

วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ๑.๔ 



     

 

๑๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 

ภาพที่ ๔  องค์ประกอบส าคัญในนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  

หมวดที่ 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ๒ 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ๔ ด้าน ๒.๑ 



     

 

๑๔ 

นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติในการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
สผ. ได้ก าหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมาตรการในการก ากับดูแลองค์การที่ดี

ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่  
๑. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
๒. ด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓. ด้านองค์การ 
๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
  



     

 

๑๕ 

 
 

สผ. ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ สผ. มีการก ากับ
ดูแลที่ชัดเจน ครอบคลุม ผู้ปฏิบัติงานสามารถยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถใช้
เป็นแนวทางการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจ 
ในการบริหารราชการของ สผ. โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ดังนี้ 

๑) นโยบายสิ่งแวดล้อม 
๒) แนวปฏิบัติที่ดเีกี่ยวกับการรับเหตุ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ 
๓) นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
๔) นโยบายการปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
๕) นโยบายการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖) นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
๗) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๘) แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากร สผ. 

(๑) เจตนารมณ์การเป็นหน่วยงานที่ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ (No Gift Policy)  

(๒) แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
(๓) แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(๔) แนวปฏิบัติที่ดีตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สผ. 
(๕) แนวปฏิบัติที่ดีในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
(๖) แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร สผ.  
(๗) แนวปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ สผ. 

 

๑) นโยบายสิ่งแวดล้อม 

ด้วย สผ. เป็นหน่วยงานในการก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างให้สังคมในการดูแลและ
รักษาสิ่งแวดล้อม สผ. ได้ก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมของ สผ. ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
(๒) ปูองกันและลดมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 
(๓) ลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(๔) รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้น

กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 
(๕) ทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานและสภาพแวดล้อมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอ่ืน ๆ ๒.๒ 



     

 

๑๖ 

๒) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเหตุ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ 

สผ. ได้มีการก าหนดช่องทางและแนวทางการปฏิบัติการรับร้องเรียน โดยก าหนดให้มีการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของประชาชน และแจ้งผลการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบครั้งแรกภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  

 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องร้องทุกข์ 
(๑) หนังสือ/จดหมาย (ท้ังจากหน่วยงานราชการ และผู้ร้องเรียน)  
(๒) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e_petition@onep.go.th , eiadev.sarabun@onep.go.th  

และ sarabun@onep.go.th)  
(๓) เว็บไซต์ของ สผ. (www.onep.go.th) หรือ (http://e-petition.onep.go.th) 
(๔) เดินทางมาร้องเรียนด้วยตัวเอง 
(๕) โทรศัพท์สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน (สผ.) หมายเลข ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๖๖  
(๖) สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน สผ. (๑๓๑๐ ต่อ ๙) 

 แนวปฏิบัติการรับข้อร้องเรียน 
(๑) การร้องเรียนจากทุกช่องทางของ สผ. ให้เจ้าหน้าที่ สผ. ที่รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน  

ส่งเรื่องให้สารบรรณ สผ. ด าเนินการ 
(๒) สารบรรณ สผ. น าเสนอเลขาธิการ สผ. พิจารณามอบหมายกองและกลุ่มอิสระ  

ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ พร้อมส าเนาแจ้งกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าเข้าระบบเรื่องร้องเรียนในศูนย์
ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) สผ. 

(๓) กอง/กลุ่มอิสระ ที่เก่ียวข้องแจ้งผลด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน ๑๕ วัน กรณีเรื่อง
ร้องเรียนใช้เวลาด าเนินการนานเกิน ๑๕ วัน ให้ระบุระยะเวลาแจ้งตอบให้ผู้ร้องทราบในครั้งต่อไป จนกระทั่งเรื่อง 
เป็นที่ยุติ 

(๔) กอง/กลุ่มอิสระ ด าเนินการบันทึกเรื่องร้องเรียนลงในระบบเรื่องร้องเรียนศูนย์ปฏิบัติการ
ระดับกรม (DOC) สผ. 

(๕) กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม รวบรวมข้อมูล รายงานต่อผู้บริหาร สผ. สป.ทส. และ
คณะท างานจัดการเรื่องร้องเรียน สผ. เพื่อทราบ และติดตามเร่งรัดการด าเนินการ กรณีท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 

 

๓) นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

สผ. ตระหนักและให้ความส าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร ลดการสูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหาย รวมถึงเพ่ิมศักยภาพ 
และขีดความสามารถให้ด าเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ที่ค านึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้ง  
โดยก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. ดังนี้ 

(๑) ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร 
มีการจัดการอย่างเป็นระบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานของไทยและสากล โดยมุ่งสู่
การก ากับดูแลองค์กรที่ดี (Good Governance) จัดการความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์การ



     

 

๑๗ 

ด าเนินงาน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร รวมทั้ง มีการด าเนินการที่มั่นใจได้ว่ามีความโปร่งใสและปราศจากการ
ทุจริต และปฏิบัติตามข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  

(๒) ส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร
ที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญ รวมทั้งมีส่วนร่วมและสนับสนุน
การปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

(๓) ก าหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กรที่เป็นระบบ
และมีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
เกิดการพัฒนา และมีการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(๔) ก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ด้านกลยุทธ์ 
 ด้านการด าเนินงาน 
 ด้านการเงิน 
 ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
 ด้านการทุจริต 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 

(๕) ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลง 

(๖) ให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการที่ดี และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างท่ัวถึง 

 

๔) นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  

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

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

(๒) สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน 
และบุคลากรทุกคนของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติ 
ซึ่งกันและกันและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 



     

 

๑๘ 

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

(๔) สร้างกลไกและกระบวนการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การท างานเพ่ือมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

 

๕) นโยบายการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  สผ. ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะด าเนินการตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นใช้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
โดยมีแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ในด้านใดด้าน
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) การแต่งกาย ให้บุคลากรสามารถแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศภาวะ 
ของบุคคล ตามข้อบังคับของหน่วยงาน 

(๒) การจัดพื้นที่ที่เหมาะสม จัดให้มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับจ านวนของบุคคล ข้อจ ากัดของบุคคล 
และอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศภาวะของบุคคล 

(๓) การประกาศรับสมัครงานและการก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครงาน มีการระบุคุณสมบัติ 
ด้านวุฒิการศึกษา หรือความสามารถที่สอดคล้องกับลักษณะงาน ไม่ระบุเพศโดยก าเนิด หรือเพศสภาพ/เพศภาวะ  

(๔) การใช้ถ้อยค า ภาษาและกริยาท่าทาง และเอกสารต่าง ๆ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ 
แก่บุคลากร เกี่ยวกับค าศัพท์ที่เหมาะสมในการใช้เรียกอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศภาวะของบุคคล เพ่ือปูองกัน 
ไม่ให้เกิดการตีตรา เสียดสี หรือลดทอนคุณค่าของบุคคลทุกเพศ รวมถึงเป็นการแสดงถึงอคติทางเพศที่ไม่เคารพ  
ในสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

(๕) การสรรหาคณะกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน ให้ความส าคัญ 
และเคารพหลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสรรหาบุคคลเข้าด ารง
ต าแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานภายใต้สังกัด โดยค านึงถึงความสามารถเป็นส าคัญ และไม่ตั้งเงื่อนไขให้ความแตกต่าง
ระหว่างเพศเป็นอุปสรรคในการด ารงต าแหน่ง 

(๖) การป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน เสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และจัดท าแนวทางปฏิบัติเพ่ือปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการท างาน 
  



     

 

๑๙ 

 

๖) นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สผ. ได้จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดจนผู้รับบริการของ สผ. เชื่อมั่นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สผ. เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย จะได้รับการดูแลและ
คุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีมตารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม โดยนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัด 
(๒) คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล 
(๓) การระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม 
(๔) ข้อจ ากัดในการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ 
(๕) การเปิดเผยเกี่ยวกับการด าเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 
(๖) การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล 
(๗) ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งท าหน้าที่ควบคุมข้อมูล 
(๘) การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

๗) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สผ. ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนภารกิจของ
หน่วยงาน ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สผ. มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า 
สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีคุณภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สผ. จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลล ดังนี้ 

(๑) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 เน้นความส าคัญการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ  โปร่งใส

ตรวจสอบได้ ยึดหลักระบบคุณธรรม (Merit System) ในด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ด้านการสรรหา 
และการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม 
และประโยชน์ของทางราชการ มุ่งเน้นการวางแผนและการบริหารอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมและคล่องตัว  
ต่อการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน 

(๒) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 มุ่งเน้นเสริมสร้างด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะการท างานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับ  

การเปลี่ยนแปลงให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานเพ่ือพัฒนาตนเอง  และสร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์สู่การสร้าง  นวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 

(๓) ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
 เน้นความส าคัญให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   

และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 



     

 

๒๐ 

(๔) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการท างาน ด้านชีวิตส่วนตัว ด้านสังคม 

และเศรษฐกิจ เพ่ือให้บุคลากรรู้สึกเกิดความมั่นคง ได้รับขวัญก าลังใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือรักษาคนดี  คนเก่งไว้
กับหน่วยงาน  

 

๘) แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากร สผ. 

บุคลากร สผ. หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน สผ. ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  
พนักงานราชการ  พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างรายบุคคลของ สผ. แนวปฏิบัติที่ดีของ
บุคลากร สผ. ประกอบด้วย 

(๑) เจตนารมณ์การเป็นหน่วยงานที่ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift Policy) 

(๒) แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
(๓) แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(๔) แนวปฏิบัติที่ดีตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สผ. 
(๕) แนวปฏิบัติที่ดีปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
(๖) แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร สผ. 
(๗) แนวปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ สผ.  

 

(๑) เจตนารมณ์การเป็นหน่วยงานที่ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift Policy) 

สผ. มีความมุ่งม่ันในการขับเคลื่อนและพัฒนาการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส 
เป็นธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและ
ประเทศชาติ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) 
และแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สผ.  

เพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ท่ีเข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอประกาศเจตนารมณ์ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัด 
สผ. ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพ่ือปูองกันการปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยให้ผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติตน 
อย่างถูกต้องและเคร่งครัดต่อไป 
  



     

 

๒๑ 

 

 

(๒) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

โดยด าเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของ 
ส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่  
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้  

(๒.๑) ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป 
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ  แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่า
จะมีค่าราคาเท่าใด  

(๒.๒) ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท  
ไม่ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้  

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

(๒.๔) ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาด ระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท  
และเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่  

(๒.๕) ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณา อนุญาตให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะด ารง
ต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพ่ือนร่วมงานให้
เมื่อเจ็บปุวย ฯลฯ  

(๒.๖) ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ ได้รับจากผู้ ให้ 
คนเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท  
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ  

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

(๒.๘) ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชน 
องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอ บ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิดอคติ
ในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด  ๆ  
จากประชาชน  

(๒.๙) เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่ ต้อง
ปฏิเสธไม่รับ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ  



     

 

๒๒ 

 

(๓) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
ของข้าราชการในการปูองกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ในหมวด ๒ ข้อ ๓(๓)  
ข้อ ๕(๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๖(๑) (๒) และ (๓) ข้อ ๗(๔) และ (๕) ข้อ ๘(๕) ข้อ ๙(๑) และเพ่ือเป็น 
การปูองกันการใช้ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่  
การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติ 
สืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด จึงก าหนดแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้ 

(๓.๑) ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  
(๓.๒) ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม  
(๓.๓) ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมี และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
(๓.๔) ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจ ากัด

ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่  
(๓.๕) หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ หรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๓.๖) หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน  
(๓.๗) หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่ หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
(๓.๘) ปูองกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่  
(๓.๙) ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะที่ไปหาต าแหน่งใหม่ 

 
(๔) แนวปฏิบัติที่ดีตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สผ. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ.๒๕๕๑  สผ. จึงได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของ สผ. เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างรายบุคคลของ สผ. ยึดถือและปฏิบัติ ให้
เป็นแบบอย่างท่ีดีงาม ทรงไว้ซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นคนที่ดีของ สผ. ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ความซ่ือสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ 
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ตระหนักและส านึกใน

หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง หน่วยงาน และต่อสังคม  
ข้อ ๒ การยึดม่ันและยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง 
พึงยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบนโยบายด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

กฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามด้วยความภาคภูมิใจ 
ข้อ ๓ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เปิดเผยอย่างมีเหตุผลด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อมรับการตรวจสอบ  
ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และปราศจากอคติ  



     

 

๒๓ 

ข้อ ๕ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น กระตือรือร้น อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จตาม

เปูาหมายที่ก าหนด 
ข้อ ๖ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ 
พึงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ความยุติธรรม เคารพกฎหมาย กติกาของสังคม เคารพศักดิ์ศรี

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

แก่บุคคลทั่วไป 
 
(๕) แนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

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

(๕.๑) ให้ข้าราชการและบุคลากรน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารงานหรือการปฏิบัติราชการในทุกระดับอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อปูองกันและสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

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

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

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



     

 

๒๔ 

(๕.๕) ให้ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนในเรื่องของการอนุญาต อนุมัติหรือ 
ให้ความเห็นชอบ ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับก าหนด และจัดท ากระบวนงานในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ให้มีความ
ชัดเจนและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ หากกระบวนงานในการด าเนินงานใดที่มีระยะเวลาไม่เหมาะสม หรือท าให้เกิด 
ความล่าช้าโดยไม่จ าเป็น ให้ทบทวนและก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานใหม่ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 

การให้บริการประชาชนในทุกเรื่องที่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ก าหนดระยะเวลาไว้  
ให้พิจารณาด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

(๕.๖) ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ในการร้องเรียน
หรือให้ข้อมูล เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการตรวจสอบเฝูาระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 

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

(๕.๘) ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นหน่วยงานประสาน และติดตามผลการด าเนินงาน  
พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

 
(๖) แนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร สผ. 

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

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

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

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

(๖.๔) พัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของตนเองเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่  

(๖.๕) ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด ใ ห้มีโอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีและปลอดภัย รวมทั้ง
ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  

(๖.๖) ยึดถือแนวทางในคู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของ สผ. เป็นหลักปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด  



     

 

๒๕ 

 

(๗) แนวปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ สผ. 

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

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

(๗.๒) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง บนหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 
เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม รวมทั้งใช้และรักษาทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ้มค่า ไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อ่ืนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

(๗.๓) พัฒนาตัวเอง พัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นคนดี
และคนเก่ง รวมทั้งเรียนรู้ ถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้ ในองค์การ 

(๗.๔) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ เมตตา เอื้อเฟื้อ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
ช่วยเหลือและเกื้อกูลกันในทางที่ดี 

(๗.๕) ยึดถือแนวทางในคู่มือการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของ สผ. เป็นหลักปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด 

  



     

 

๒๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. จึงก าหนดหลักปฏิบัติ  
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑) สผ. จะสื่อสารให้บุคลากรทุกคน ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

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

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

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

๕) สผ. จะก าหนดแนวทางการวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ  

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

แนวทางการส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี 

หมวดที่ 
แนวทางการส่งเสริม ผลักดัน และติดตาม

การปฏิบัติตามนโยบาย 

การก ากับดูแลองค์การที่ดี 
๓ 



     

 

๒๗ 

โดยมีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

 ติดตามจากรายงานหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากผู้รับผิดชอบโครงการ/มาตรการ  

ตามแบบติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ซึ่งให้จัดส่ง กพร. แบ่งเป็นรอบ  

๖ เดือน (ภายในวันวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖) และรอบ ๑๒ เดือน (ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖) 

 ประเมินผลเมื ่อโครงการ/มาตรการ ด าเนินการเสร็จสิ ้นแล้ว จากรายงานการติดตาม

มาตรการ/โครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประมวลผลประเมินความส าเร็จของนโยบายการก ากับดูแล

องค์การที่ดีรวมทั้งรวบรวมปัญหา อุปสรรค เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบาย มาตรการ/โครงการ ใน

การก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ. 

 จัดท ารายงานเสนอคณะท างานการก ากับดูแลองค์การที ่ดี สผ. ผู ้บริหารและหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องโดย กพร.  

หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติหรือต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบาย

การก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๒-๓๓ 

และกลุ่มงานจริยธรรม โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๔๕ 

 

  



     

 

๒๘ 

 
 

 
 
 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้พิจารณาด าเนินมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับ

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ สผ. ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท านโยบาย แผน และมาตรการที่ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วม/การบูรณาการจากทุกภาคส่วน 

 ร้อยละ ๘๐ ของ
เปูาหมาย 

 นโยบาย แผน มาตรการ โครงการ และกิจกรรม ที่ได้รับการขับเคลื่อนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่ การปฏิบัติ 

 ร้อยละ ๑๐๐ 

 

ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) 

๑.๑ การจัดท านโยบาย แผน มาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 
(๑) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
(๒) โครงการจัดท ากฎหมายล าดับรองภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทาง

ชีวภาพ พ.ศ. ... 
(๓) โครงการจัดการพ้ืนที่ที่มีความส าคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ : การพัฒนากลไกทาง

เศรษฐศาสตร์และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของ
นกอพยพอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ ากระบี่ จังหวัดกระบี่ 

 
 

กลช. 
กลช. 

 
กลช. 

 
 

หมวดที่ ๔ 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายการก ากับดูแล

องค์การที่ดี สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ๑ 

หมวดที่ 
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  

ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๔ 



     

 

๒๙ 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) 

(๔) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพ่ือความยั่งยืนตามภูมินิเวศ : การ
จัดท าผังพ้ืนที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม รายประเภท และการจัดท าผังภูมินิเวศแหล่ง
ธรรมชาติรายประเภท 
กิจกรรมที่ ๑ การจัดท าผังพ้ืนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม รายประเภทในพ้ืนที่
ภาคกลาง (ตอนบน – ตอนกลาง) 

(๕) โครงการจัดท าดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ 
(๖) โครงการการก าหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๖ 
(๗) โครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจเพ่ือ

สนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน : ด้านการผลิตที่ยั่งยืน 
(๘) โครงการจัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(๙) โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ให้สมดุลและยั่งยืน  

: ภาคกลาง 
(๑๐) โครงการจัดท าประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น

ค าขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ส าหรับกลุ่มเปูาหมายใหม่ 

(๑๑) โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดของกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

กธศ. 
 
 
 
 

กยผ. 
กยผ. 

 
กยผ. 

 
กตป. 
กชพ. 

 
กบก. 

 
 
 

กบก. 
 
 
  

๑.๒ นโยบาย แผน มาตรการ ที่ได้รับการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๑) โครงการการศึกษาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดก (Heritage Impact 

Assessment, HIAs) 
(๒) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ  

: การจัดท าผังพ้ืนที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม รายประเภท และการจัดท าผังภูมินิเวศแหล่ง
ธรรมชาติรายประเภท 
กิจกรรมที่ ๑ การจัดท าผังพ้ืนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม รายประเภทในพ้ืนที่
ภาคกลาง (ตอนบน – ตอนกลาง) 

(๓) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) การเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับ
จังหวัด 

 
กธศ. 

 
กธศ. 

 
 
 
 

กยผ. 
 
 



     

 

๓๐ 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) 

(๔) การสัมมนาเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

(๕) การขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน  
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

(๖) การจัดท าและขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ ภายใต้แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพ่ือส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐ 

(๗) โครงการการพัฒนาศักยภาพส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพ่ือ
พัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ขององค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

กชพ. 
 

กชพ. 
 

กชพ. 
 
 

กบก. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามคู่มือส าหรับประชาชน ภายใต้

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘  

 ร้อยละ ๑๐๐ 

 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สผ. ประจ าปี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

 ผลการประเมินแบบวัด
การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เ สี ย ภ า ย น อ ก  ( EIT)  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ 

 ผลการแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) ร้อยละ ๑๐๐ 

 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการแจ้งตอบให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน ๑๕ วัน  ร้อยละ ๑๐๐ 

ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒ 



     

 

๓๑ 

  ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) 

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

(๑.๑) การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดท ารายงาน EIA 
(๑.๒) การพิจารณารายงาน EIA 

(๒) การปรับปรุงคู่มือการปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชนในศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับ
ประชาชน https://www.info.go.th/ ให้เป็นปัจจุบัน 

 
 
 

กพส. 
กปผ. 

กพส./กปผ. 

๒.๒ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือบริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๑) โครงการส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงาน

ของ สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(๒) การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 

 
กพร. 

 
กบก. 

 
๒.๓ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

(๑) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(๒) แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

(๓) แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(๔) การส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุน
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 

(๕) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 
สลก. 

 
สลก. 

 
กบก. 

 
กบก. 

 
กจธ. 

๒.๔ การยกระดับการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของประชาชน 
(๑) การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
(๒) การปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน และติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

 
กตป. 
กตป. 

 
  



     

 

๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 PMQA ๔.๐ ไม่น้อยกว่า 
๔๕๙.๕๗ คะแนน 

 PMQA รายหมวด ไม่น้อยกว่า 
๒๕.๗๗ คะแนน 

 ร้อยละผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕ 

 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สผ. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ร้อยละ ๙๐ 

 คะแนนผลส ารวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖  ไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยของ
หน่วยงานระดับกรม 

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้านการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล  
(Data Catalog) เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ของ สผ. 

 ด าเนินการเปิดเผยชุดข้อมูล
ของ สผ. ในศูนย์กลางข้อมูล
เปิดภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ๕ ชุด
ข้อมูล 

 

  

ด้านองค์การ ๓ 



     

 

๓๓ 

ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) 

๓.๑ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) โครงการจัดท าและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ PMQA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(๒) โครงการด้านงบประมาณและการบริหารงบประมาณ 
(๓) การทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และ

จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
(๔) การทบทวนแผนจัดหารายได้กองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และจัดท า

แผนปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
(๕) การจัดท าแผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
(๖) การจัดท าประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายการก ากับดูแล

องค์การที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(๗) การด าเนินงานตามแผนด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศของกองทุนสิ่งแวดล้อมในระดับ

องค์กร 

 
กพร./กอง 

สลก. 
กบก. 

 
กบก. 

 
กบก. 
กบก. 

 
กบก. 

๓.๒ การด าเนินการตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. .... 
(๑) แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริม

คุ้มครองจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(๒) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
 

กจธ. 
 

กจธ. 

๓.๓ การด าเนินการตามนโยบายระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
(๑) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สผ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(๒) การประเมินความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ของ สผ. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(๓) การด าเนินการด้านการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือน าไปสู่การ

เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ของ สผ. 

 
 

กตป. 
 

กตป. 
กตป. 

 
  



     

 

๓๔ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารก าลังคนและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

 ร้อยละ ๙๐ 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

 ผลการประเมินแบบวัดการ
รับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ 

 จ านวนเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

 ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ 

 

ประกอบด้วย มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ) 

๔.๑ การบริหารก าลังคนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(๑) ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารก าลังคนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ของ สผ. ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการการบริหารก าลังคนและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

(๒) การด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองทุนสิ่งแวดล้อมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(๓) การทบทวนแผนการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ 

 
สลก. 

 
 

กบก. 
 

กบก. 

๔.๒ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาเจ้าหน้าที่ของ สผ. 
(๑) โครงการปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) การฝึกอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต” 
(๓) การจัดท ามาตรการปูองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๖ (ด้านโครงการจัดซื้อจัดจ้าง) 

 
กจธ. 
กจธ. 
กตภ. 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน ๔ 



     

 



     

 

๓๕ 

 
 

ภาคผนวก ก 
ค าสั่ง สผ. ที่ ๑๖๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สผ. 

  



     

 

๓๖ 

 
  



     

 

๓๗ 

 

ภาคผนวก ข  
ขั้นตอนการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. 

 

๑. การทบทวนนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
๑.๑ จัดท ายกร่างนโยบาย 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลแนวทางการด าเนินงาน โดยยึดหลักการ แนวคิดและวัตถุประสงค์  
ตามคู่มือการด าเนินนโยบายประกอบกับการพิจารณาแนวคิดตามหลักธรรมภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
และวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กรและแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งพิจารณา  
ผลการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี และข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมาร่วมด้วย 

๑.๒ ประชุมคณะท างานการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. 
เพ่ือรายงานผลการด าเนินการมาตรการ/โครงการประจ าปี  และพิจารณาทบทวนและ

ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี แนวทางการปฏิบัติ ก าหนดมาตรการ/โครงการ การสื่อสารประชาสัมพันธ์  
และการติดตามประเมินผล 

๑.๓ จัดท ามาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี  
ยกร่างมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมประจ าปีในการด าเนินตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การ

ที่ดีเสนอคณะท างานคณะท างานการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือเป็นแนวทาง  
การปฏิบัติงานขององค์กร รองรับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจัดท ารายละเอียด
มาตรการ/โครงการที่รองรับนโยบาย  

๑.๔ เสนอ เลขาธิการ สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศเจตนารมณ์  เพ่ือให้
หน่วยงานถือปฏิบัติ  
 

๒. สื่อสารนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
๒.๑ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ 

 จัดท าใบลงนามรับทราบนโยบาย 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สผ. ลงนามรับทราบในใบลงนามรับทราบนโยบาย และให้ทุก

หน่วยงานสื่อสารให้บุคลากรภายในทราบและถือปฏิบัติด้วย 
 จัดท าคู่มือการด าเนินนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

จัดท าคู่มือฯ เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางประกอบการด าเนินงานให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน 

 เผยแพร่ลงเว็บไซต์และระบบอินทราเน็ตของส านักงานฯ เผยแพร่ สื่อสารนโยบายการก ากับ 
ดูแลองค์การที่ดีให้กับบุคลากรของ สผ. และหน่วยงาน/ผู้รับบริการของ สผ. 

 จัดท าแผ่นพับหรือสื่อกราฟิก ประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ทั่วถึง 
ทั้งองค์กร 
  



     

 

๓๘ 

 

๔. การติดตามรายงานผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรการ/โครงการ รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามมาตรการ/

โครงการและตัวชี้วัด ให้ฝุายเลขานุการคณะท างานฯ ทราบในรอบ ๖ เดือน (ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖) และ
รอบ ๑๒ เดือน (ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖) เพ่ือจัดท าสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะเสนอคณะท างานฯ 
ต่อไป 
 

๕. รายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะ 
รายงานผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายเสนอคณะท างานฯ และ 

เลขาธิการ สผ. ตามล าดับ 
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ภาคผนวก ค 
แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  

 

แบบรายงานแผน/ผลการด าเนินงานภายใต้มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ของ        
 

นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัติที่ดี 
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้รับผิดชอบ) 
ผลการด าเนินงาน 

    

 
 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
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