นโยบายการกากับดูแลองค์การทีด่ ี
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
โทร. 02 202 3233 - 5

นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
--------------------------------------

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พุ ท ธศั ก ราช 2546 และสอดคล้ อ งกั บ เกณ ฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (Public Sector
Management Quality Award: PMQA) โดยมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและธรรมาภิ บ าลของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล อันจะทาให้ประชาชน
เกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมตระหนักถึงความสาคัญ ของการกากับดูแลองค์การที่ดี
ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการเสริมสร้างพัฒนาองค์การ บุคลากร และขับเคลื่อนการดาเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมให้
ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติงานด้ายความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้องค์กรเติบโต
อย่างยั่งยืนบนรากฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่ง จึงได้จัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ซึ่งประกอบด้วย
ปณิธานองค์การนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี 4 ด้าน คือ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักทั้ง
4 ด้านดังกล่าว เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติของสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็น
ค่านิยมร่วมสาหรับองค์การและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่น ๆ อย่าง
ทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(ลงชื่อ)
(นางอรรชกา สีบุญเรือง)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
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ประกาศเจตนารมณ์
สานั กงานปลั ดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปฏิบัติภารกิจหลัก ในการจัดทานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ผ ลักดันให้ เกิดการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
บูรณาการการทางานของหน่วยงานทั้ง ส่วนกลางและส่วนภูมิ ภาคให้เกิดผลสัมฤทธิ์ กากับดูแล แนะนา และ
แก้ไขปัญหาสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ในภูมิภาค ส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนและเพิ่มขีด
ความสามารถของการประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาค ตลอดจนเป็นศูนย์กลางข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อการ
บริหารและการให้บริการ
ในฐานะผู้บริหารของสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เห็นสมควรให้มีการจัดทานโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรี ของการเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ พร้อมสร้างความไว้วางใจ และศรัทธาให้กับประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป
นโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ข องส านั ก งานปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรมฉบั บ นี้
ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานการทางาน ความประพฤติที่ดี
บนพื้นฐานธรรมาภิบาลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พนักงานของรัฐตามความคาดหวังของสังคม และผู้ ที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับบริการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบุคลากรทุกระดับ
ของสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จะนานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ ไปยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการดาเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกากับดูแลองค์การ
ที่ดี ฉบับนี้
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีของสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประจา ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย
อยู่ เสมอ และจะถื อ เป็ น พั น ธะสั ญ ญาระหว่ า งส่ ว นราชการและบุ ค ลากรของส านั ก งานปลั ด กระทรวง
อุตสาหกรรมต่อไป
(ลงชื่อ)
(นางอรรชกา สีบุญเรือง)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
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สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 บททั่วไป
1.1 ข้อมูลองค์การ
วิสัยทัศน์
อานาจหน้าที่
ค่านิยมหลัก
โครงสร้างองค์การ
คณะผู้บริหาร
1.2 หลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
หมวดที่ 2 นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
2.1 นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านองค์การ
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้ปฏิบัติงาน
2.2 แนวทางการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้ง 4 ด้าน
หมวดที่ 3 การส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
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หมวดที่ 1 บททั่วไป
1.1 ข้อมูลองค์การ
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อการ
สนับสนุนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของประเทศเข้มแข็ง

พันธกิจ
1. ศึกษา วิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมเพื่อจัดทานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและ
สามารถนาไปปฏิบัติได้
2. ผลักดันการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งติดตามและประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง
3. บูรณาการการทางานของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภ าค ตลอดจนหน่วยงาน
ภายนอกกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์
4. กากับ ดูแล แนะนาและแก้ไขปัญหาสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ภูมิภาค
5. ส่งเสริมพั ฒ นาการลงทุ นและเพิ่ มขีดความสามารถของการประกอบการอุตสาหกรรม
ในภูมิภาค
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารและให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน

อานาจหน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี สาหรับใช้ในการกาหนดนโยบาย
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
5. กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง
7. ประสานการบริ ห ารราชการและปฏิ บั ติ ง านที่ อ ยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ข องกระทรวงใน
ต่างประเทศ
8. กากับ ดูแล และส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมแร่ดีบุก กฎหมายว่าด้ว ยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๕

ค่านิยมหลักขององค์การ
ส านั กงานปลั ดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ก าหนดค่านิ ยมในการท างานอย่างเป็น ทางการ
ตามที่รั ฐ มนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ เห็ นชอบให้ ห น่ ว ยงานในสั งกัด กระทรวงอุ ตสาหกรรม มีค่านิย ม
เดียวกัน เพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นเอกภาพ สรุปค่านิยมดังนี้
รับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability) เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ (Suggestion)
มีความซื่อสัตย์ (Integrity)
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)

โครงสร้างองค์การ
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้แบ่งภารกิจออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย
1.1 หน่วยงานตามกฎกระทรวง
(1) กลุ่มตรวจสอบภายใน
(2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(3) สานักบริหารกลาง
(4) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(5) สานักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ
(6) สานักตรวจและประเมินผล
(7) สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
(8) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
1.2 หน่วยงานตั้งขึ้นเป็นการภายใน
(1) สานักกฎหมาย
(2) สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด

(แผนผังโครงสร้างองค์การแสดงในรูปหน้า 7)

๖

โครงสร้างองค์การ
สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม

รำชกำรบริหำรส่วนกลำง

กลุ่มตรวจสอบภายใน

รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (76 จังหวัด)

จังหวัด)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สานักบริหารกลาง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ
สานักตรวจและประเมินผล
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักกฎหมาย
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หมำยเหตุ
อุตสาหกรรม

หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายในสานักงานปลัดกระทรวง

แผนผังโครงสร้ำงองค์กำร

๗

คณะผู้บริหาร
คณะผู้ บ ริ ห ารของส านั ก งานปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม ในปั จ จุ บั น ประกอบด้ ว ย
ปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม รองปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม จ านวน 4 ท่ า น ผู้ ต รวจราชการกระทรวง
อุตสาหกรรม จ านวน 4 ท่าน ผู้ ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 1 ท่าน ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์
จานวน 4 ท่าน หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์ จานวน 1 ท่าน อุตสาหกรรมจังหวัด จานวน 76 ท่าน โดยมีบทบาทและ
หน้าที่หลัก ดังนี้
1) กาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานของสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของกระทรวง
2) ติดตามและกากับดูแลการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่กาหนดไว้
3) อนุมัติการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการในสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
4) ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการและอั ต ราเงิ น เดื อ นของข้ าราชการของส านั ก งานปลั ด
กระทรวงอุตสาหกรรม
5) รับผิดชอบและดาเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวง

๘

1.2 หลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การทีด่ ี
การจั ด ท านโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ข องส านั ก งานปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม
นับเป็นการสนองตอบต่อแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังนี้
1. การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ถือเป็นส่วนหนึ่งของการนาหลัก การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ของไทย ดังเจตนารมณ์ ที่ป รากฏอย่ างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห่ งพระราชบัญ ญั ติระเบี ยบบริห ารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีก ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ
“การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิ ท ธิภ าพ ความคุ้ มค่ าในเชิ งภารกิจแห่ งรัฐ การลดขั้น ตอนการปฏิ บั ติ งาน การลดภารกิจ และยุ บ เลิ ก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้อง
คานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบั ติห น้ าที่ของส่ วนราชการต้องใช้วิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ ดี โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ให้ ค านึ งถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่ อ ประโยชน์ ในการด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎี กาก าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”
2. คาแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง
การส่งเสริมการบริ หารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ โดยมีนโยบายปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกัน หรือมี
เส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบ
ให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ
โดยจะด าเนิ น การตั้ งแต่ ร ะยะเฉพาะหน้ าไปตามล้ าดั บ ความจ าเป็ น และตามที่ ก ฎหมายเอื้ อ ให้ ส ามารถ
ดาเนินการได้
3. สานักงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนินโครงการพัฒ นาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดทาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ให้ ส่ วนราชการต่าง ๆ น าไปใช้ในการยกระดับ และพั ฒ นาคุณ ภาพการบริห ารจัดการให้ เป็ น
หน่ ว ยงานที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติงานสู ง และมีม าตรฐานการทางานเทีย บเคียงกั บมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนาองค์การ ส่วนหนึ่งได้ให้ความสาคัญกับการนาองค์กร (หัวข้อ
1.1) เพื่อให้ ส่วนราชการมีการกากับดูแลตนเองที่ดีโดยดาเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความ
๙

รับผิดชอบ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ (หัวข้อ 1.2) ดาเนินการอย่างมีจริยธรรม รวมทั้งต้อง
มีความรับ ผิ ดชอบต่อสั งคมด้วยการส่งเสริมให้ บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรของ
องค์การอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว บุคลากรในองค์การต้องมีการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ผู้บริหารควรมีการกาหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของ
บุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

๑๐

1.3 วัตถุประสงค์ในการกาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่ อให้ ก ารปฏิ บั ติงานของส านัก งานปลั ดกระทรวงอุตสาหกรรม มี ผ ลในทางปฏิ บั ติอย่าง
แท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การกาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี จึงได้ยึดหลักการที่สาคัญ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) เพื่อเป็ น นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริ มธรรมาภิบาลให้ เกิดขึ้นใน
หน่วยงานและสามารถนาไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) เพื่อใช้เป็น แนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทาให้เกิดความสูญเสีย
ต่ อ รั ฐ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม องค์ ก าร ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และผู้ ป ฏิ บั ติ งานภายใน ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
3) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑๑

หมวด 2 นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
2.1 นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล สานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทาง
ปฏิบั ติภ ายใต้กรอบนโยบายหลักคือ 1) ด้านรัฐ สั งคม และสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้ รับบริการและผู้ มีส่ วนได้
ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
1. มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุนและบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบต่อสัง คมและ
สิ่งแวดล้อม
2. กระตุ้น ส่งเสริม เน้นย้าให้ทุกหน่วยงานดาเนินงานโดยคานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3. สนับสนุนและผลักดันการดาเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐบาล
แนวทางปฏิบัติ
1. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การประกอบกิจการ
2. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป้องกัน และรักษาสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริมและให้ความสาคัญในการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
เพื่อประโยชน์สุขของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการบริการด้วยความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี
ด้วยความรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ส่งเสริมและกาหนดให้มีการอานวยความสะดวก และการลดขั้นตอนการให้บริการ
4. ให้ความสาคัญกับการบริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
1. จัดทาและดาเนินการตามมาตรฐาน ข้อกาหนด ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
2. นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการด้านต่าง ๆ
3. มีการจัดเก็บและให้บริการข้อมูลที่มีความถูกต้อง ทันสมัย
4. มีการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๑๒

นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก
1. ให้ความสาคัญกับ การปรับโครงสร้างองค์กรให้มี ขนาดกะทัดรัด ลดลาดับสายการบังคับ
บัญชาลง
2. ผลักดันให้มีการกระจายอานาจให้เจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ
3. ให้ความสาคัญและส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความ
สะดวกให้มีความสะอาด สวยงาม และเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ
1. มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารสถานที่อย่างสม่าเสมอ
2. มีการสร้างและจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับผู้พิการ
3. ดาเนินการปลูกต้นไม้ ทาสี ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทางาน และจัดหาที่
จอดรถให้เพียงพอกับความต้องการ
4. จัดทาคาสั่งมอบ/ถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจไปสู่ระดับต่าง ๆ
5. มีการสร้าง/จัดสรรพื้นที่เพื่อเป็นห้องสมุด ห้องสันทนาการ ห้องพยาบาล
6. จัดให้มีกจิ กรรม 5 ส เพื่อปรับปรุงและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางานให้ดีขึ้น

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
1. มี ก ารปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งเป็ น ธรรม เสมอภาคเท่ า เที ย ม บนพื้ น ฐานคุ ณ ธรรม

จริยธรรม
2. สนั บ สนุ น และให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า งความผาสุ ก และคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห้ กั บ
ผู้ปฏิบัติงาน
3. จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จาเป็น
แนวทางปฏิบัติ
1. จั ด สวั ส ดิ ก ารพื้ น ฐานให้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน เช่ น น้ าดื่ ม รถรั บ -ส่ งเจ้ า หน้ าที่ ศึ ก ษาดู งาน
ต่างประเทศ ทุนการศึกษา ห้องสาหรับดูแลบุตร ฯลฯ
2. จัดให้มีการอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน
3. จัดให้มีการประเมินเจ้าหน้าที่ทุกระดับแบบ 360 องศา

๑๓

2.2 มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้ง 4 ด้าน
เพื่อให้ เกิดการปฏิบั ติอย่างเป็นรูปธรรม สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กาหนด
โครงการ/มาตรการเพื่อรองรับ นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ซึ่งมีความสาคัญและจะมีการดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ดังนี้

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม จัดประชุม/สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นและ
ภาคประชาชน
เสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมแก่เครือข่าย
ภาคประชาชน
2. โครงการธรรมาภิบาล
ตรวจประเมินสถานประกอบการตามเกณฑ์
สิ่งแวดล้อม
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
3. โครงการสร้างและพัฒนา
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
เครือข่าย 3 ฝ่าย ได้แก่ สถานประกอบการ ชุมชน
สิ่งแวดล้อม
และภาครัฐ
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ส่งเสริมให้สถานประกอบการทั่วประเทศใส่ใจในการ
สถานประกอบการสู่อุตสาหกรรม ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและมี ก าร
สีเขียว
พัฒ นาอย่างต่อเนื่ องสู่ การเป็น อุตสาหกรรมสี เขียว
5 ระดับ

ผู้รับผิดชอบ
กพบ.
สนย.
สนย.
สนย.

นโยบายด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1. จัดทาคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (กระบวนงานสร้าง
คุณค่าและกระบวนงานสนับสนุน)
2. ปรับปรุง เนื้อหา ข้อมูล ให้
ทันสมัยบน Website
3. สารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อ
อานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
จัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อกาหนด
ของสานักงาน ก.พ.ร.

ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก

นาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเผยแพร่บน
Website
จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. จัดทาบัญชีครุภัณฑ์และบัญชีวัสดุสานักงานเพื่อ
จะได้จัดเตรียมอุปกรณ์ วัสุดสานักงาน ในการ
อานวยความสะดวกได้ทัน
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องที่ชารุด
หรือล้าสมัย

ทุกสานัก
กพบ.
ศทส. สบก.

๑๔

นโยบายด้านองค์การ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1. ทากิจกรรม 5 ส

2. กิจกรรมตัด/ปลูกต้นไม้ ทาสี
แยกขยะ ฯลฯ
3. ตรวจสอบความปลอดภัยของ
อาคารสถานที่
4. สร้างทางลาด ลิฟท์ และสิ่ง
อานวยความสะดวกอื่น ๆ ให้แก่ผู้
พิการ

ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1. จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวก
และง่ายต่อการค้นหาและนาไปใช้
2. ดูแลและกากับการทาความสะอาดอุปกรณ์
สานักงานและพื้นที่ทางานอย่างต่อเนื่อง
3. จัดกิจกรรมเพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกันทา
ความสะอาดทั้งโต๊ะทางานและบริเวณรอบนอก
อาคารสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ข องส านั ก งานปลั ด กระทรวง
อุตสาหกรรมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานราชการและผู้มาติดต่อ
ส ารวจและตรวจสอบความปลอดภั ย ของอาคาร
สถานที่ การเข้าออกของบุคคลภายนอก และให้ผู้มา
ติดต่อราชการทุกคนแลกบัตรก่อนเข้าในตัวอาคาร
ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ผู้พิการ

ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก

ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
จัดการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในประเทศ
ให้แก่บุคลากรทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาทักษะ
1. จ่ายเงินเพื่อเป็นขวัญถุงกรณีสมรสตามกฎหมาย
ครั้งแรก รายละ 1,999 บาท
2. จ่ายเงินสงเคราะห์ ในการเป็นเจ้าภาพประกอบ
พิธีศพ รายละ 5,000 บาท
3. จ่ายเงินสงเคราะห์ ในการเป็นเจ้าภาพประกอบ
พิธีศพสามี ภรรยา บุ ตร บิ ดา หรือมารดา รายละ
2,000 บาท
4. จ่ายเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ
จนเป็ น เหตุ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ร่ า งกายหรื อ
ทรัพย์สินในสถานที่ใช้พานักอาศัยอยู่จริงตามจานวน
เงิ น ที่ ค ณ ะกรรมการจะเห็ น สมควร แต่ ไ ม่ เ กิ น
20,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
สพบ.

สบก.
สบก.
สบก.

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1. จัดกิจกรรมอบรม พัฒนา
เจ้าหน้าที่ ของ สปอ.
2. จัดสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่

สบก.

๑๕

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3. เสนอให้ผู้บริหารมีการทบทวน
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
5. จ่ า ยเงิ น ซื้ อ ของที่ ร ะลึ ก มอบให้ แ ก่ ผู้ อ อกจาก
ราช ก าร เพ รา ะ เก ษี ย ณ อ า ยุ ต าม จ าน ว น ที่
คณะกรรมการเห็นสมควร (ในการจัดกิจกรรมงาน
เกษี ย ณอายุ ราชการของส านั ก งานปลั ด กระทรวง
อุตสาหกรรม)
6. จ่ายเงินทาขวัญ ให้ แก่ผู้ ประสบอุบัติเหตุ ที่ได้รับ
บาดเจ็บ อัน เนื่ อ งจากปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ ราชการ
ตามจานวนเงินที่คณะกรรมการจะเห็นสมควรแต่ไม่
เกิน 20,000 บาท
7. ด้านอื่น ๆ เช่น การเบิกค่าใช้จ่ายในการเช่า หรือ
ซักรีดชุดปกติขาว กรณีข้าราชการได้รับมอบหมาย
ให้ เข้าร่วมพิธีที่เป็นทางการหรืองานรัฐ พิธี ซึ่งต้อง
แต่งชุดปกติขาว การรับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ
กั บ ธนาคารที่ ได้ ท าความตกลงร่ ว มกั บ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สร้ างความเข้าใจและเสนอให้ มีการทบทวนเกณฑ์
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการในการประชุ ม
พิจารณาเงินเดือนทุกครั้ง

ผู้รับผิดชอบ

สบก.

๑๖

หมวดที่ 3 แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัตติ ามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ผ ลดี ต ามนโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ข อง ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงกาหนดหลักปฏิบัติที่สาคัญดังนี้
1) สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
2) สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติ ตามนโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้อง
ทาความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทางานประจาวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาต
ให้บุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คนใด กระทาการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
3) สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึง
การปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่าง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่
ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคาปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือสานักบริหารกลาง โดยข้อมูลที่
ให้นั้นให้ถือเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นให้ปฏิบัติโดยสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
4) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ทุกปีโดยคณะกรรมการจัดทานโยบายการกากับ ดูแล องค์การที่ดี สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
5) สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะกาหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินการ
ปฏิ บั ติต ามนโยบายการกากับ ดูแลองค์ การที่ ดีตามตั ว ชี้วัดที่ กาหนดไว้ ต่อไปอย่างเป็ น ระบบ รวมทั้ งมี การ
ประเมินตนเองอย่างสม่าเสมอ
6) หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับ
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 3235

๑๗

