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บทนํา
 ที่มา
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หนาที่ของชนชาวไทย มาตรา
74 กําหนดให “บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม อํานวย
ความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในการ
ปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตนเปนกลาง
ทางการเมือง….” และมาตรา 78 (4) (5) รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการ
แผนดินดังตอไปนี้
(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปน
แนวทางในการปฏิบัติราชการ
(5) จั ด ระบบงานราชการและงานของรั ฐ อย า งอื่ น เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ า และการให บ ริ ก าร
สาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน
2. การกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของการนํา
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเขามาประยุกตใชในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
ราชการแผนดินของไทย ดังเจตนารมณที่ปรากฏอยางชัดเจนในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุงเนนใหสวนราชการใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ กลาวคือ
“การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การ
อํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาที่ตอง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
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เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได”
3. คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ประกอบดวย
พัฒนาระบบงานใหมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได สงเสริมใหใชหลักธรรมาภิ
บาลเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ และพัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ
อยางตอเนื่อง เพื่อใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการสงมอบบริการสาธารณะ โดยจะเนน
การพัฒนาขาราชการในตําแหนงที่มีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และสรางผูนําการ
เปลี่ยนแปลงในระบบราชการ รวมทั้งวางมาตรการสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน และจายคาตอบแทนที่
เปนธรรมตามผลงาน เพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจและแรงจูงใจ ในการพัฒนาผลงาน
4. สํ า นักงาน ก.พ.ร. ไดดํ า เนิ น โครงการพัฒ นาคุณภาพการบริหารจั ดการภาครัฐ นั บ ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน โดยไดจัดทําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการตางๆ นําไปใชในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให
เปนหนวยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ หมวด 1 การนํ า องค ก ารนั้ น (ในแผนภาพที่ 1) ส ว นหนึ่ ง ได ใ ห
ความสําคัญกับการนําองคกร (หัวขอ 1.1) เพื่อใหสวนราชการมีการกํากับดูแลตนเองที่ดีโดยดําเนินการ
ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มีความรับผิดชอบ ปกปองผลประโยชนของประเทศชาติ และ (หัวขอ 1.2)
ดําเนินการอยางมีจริยธรรมรวมทั้งตองมีความรับผิดชอบตอสังคม ดวยการสงเสริมใหบุคลากรในองคการ
เปนทั้งคนเกงและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนตอเพื่อนรวมงานดวยความเคารพให
เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใชทรัพยากรขององคการอยางมีความรับผิดชอบแลว บุคลากรในองคการ
ต อ งมี ก ารดํ า เนิ น งานอย า งมี จ ริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลต อ ผู รั บ บริ ก าร และผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย อื่ น ๆ
ผูบริหารควรมีการกําหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองคการวาเปนไปอยาง
ถูกตองเหมาะสมหรือไม เชน มีการดูแลตอผูรับบริการอยางซื่อสัตยสุจริต ใหเกียรติ เปนธรรม รวมกับการ
รักษาปกปองไมใหองคการดําเนินการในทางที่มีความเสี่ยงตอศักดิ์ศรีหรือสิ่งไมดีใดๆ
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แผนภาพที่ 1 การนําองคกร

I

หมวด 1 การนําองคกร

1.1 การนําองคกร

ก. การกําหนด
ทิศทาง
ของสวนราชการ
• การกําหนด
วิสัยทัศน คานิยม
ทิศทาง ผลการ
ดําเนินการที่
คาดหวัง และการ
ถายทอดไปสูการ
ปฏิบัติ
• การสราง
บรรยากาศการให
อํานาจตัดสินใจ
นวัตกรรมและ
ความคลองตัว

1.2 ความรับผิดชอบตอสังคม

ค. การทบทวน
ผลการดําเนินการ
ของสวนราชการ

ก. ความ
รับผิดชอบ
ตอสาธารณะ

•ความโปรงใส
ตรวจสอบได

•การทบทวน
ผลการดําเนินการ

•ความรับผิดชอบ

•การนําผลมา
ปรับปรุงสวน
ราชการ

•การดําเนินการ
กรณีที่การ
ปฏิบัติงานมี
ผลกระทบ
ตอสังคม

ข. การกํากับ
ดูแลตนเองที่ดี

•การปกปอง
ผลประโยชน
ของประเทศชาติ

•การดําเนินการ
ตอความกังวล
ของสาธารณะ

ข. การดําเนินการ
อยางมี
จริยธรรม
•การดําเนินการ
อยางมีจริยธรรม
•การวัดและการ
ตรวจติดตาม
การมีจริยธรรม
องคกร

ค. การใหการ
สนับสนุนตอ
ชุมชนที่สําคัญ
•การสนับสนุน
และสรางความ
เขมแข็งใหแก
ชุมชนที่สําคัญ
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จากภาพขางตน ไดแสดงหมวด 1 หัวขอ 1.1 กระบวนการนําองคกร ซึ่งผูบริหารจะตอง “กําหนด
ทิศทางขององคกร” ใหมีความชัดเจน เพื่อเปนกรอบแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรใน
องคกร ซึ่งทิศทางองคกรดังกลาวนี้ครอบคลุมใน 4 ประเด็น คือ (1) วิสัยทัศน (2) เปาประสงค (3) ผล
การดํ า เนิน การที่คาดหวัง โดยที่ ในการกําหนดผลการดํา เนินการที่คาดหวังขององคกร ผู บ ริหารตอง
คํานึงถึงความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียครอบคลุมทุกกลุม โดยยึดหลักความโปรงใสและความชัดเจน
และ (4) คานิยมขององคกร ซึ่งเปนกรอบความเชื่อ พฤติกรรมที่องคกรคาดหวังใหบุคลากรยึดถือเปน
แนวทางเดียวกัน ถาบุคลากรในองคกรปฏิบัติตามคานิยมที่ไดกําหนดไวจะชวยเสริมการบรรลุวิสัยทัศนของ
องคกร

3

 แนวคิด
จากเหตุ ผลความจําเป นดังกลาวขางตน สํา นักงาน ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวาหนวยงานภาครัฐ
จะตองใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบาย แนวทางการบริหารราชการบนหลักธรรมาภิบาล เพื่อกาวสู
การเปนองคกรแหงสุจริตธรรม และเพื่อความเหมาะสมกับบริบทของภาครัฐ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง “นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี” ทั้งในและตางประเทศ เพื่อนํามาปรับใชไดอยาง
เหมาะสมที่สุด ดังนี้
ธรรมาภิบาล (Good Governance) คืออะไร
ในป ค.ศ. 1992 ธนาคารโลกไดอธิบายถึงการบริหารกิจการบานเมือง (Governance) วาเปน
เรื่องเกี่ยวกับลักษณะของการใชอํานาจในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการ
พัฒนา ซึ่งครอบคลุมประเด็นในเรื่องการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ การบริหารจัดการภาครัฐ ภาระ
รับผิดชอบ กรอบตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา ความโปรงใสและขอมูลขาวสาร1
สถาบันแหงธนาคารโลก (World Bank Institute) ไดวางระเบียบวิธีในการศึกษาวิจัยเชิง
เปรียบเที ยบเพื่อวัดระดั บคุ ณภาพของการบริ หารกิ จการบ านเมื องของบรรดาประเทศตาง ๆ ทั่ วโลก ซึ่ ง
ครอบคลุมประเด็น 6 มิติดังนี้คือ2
• การมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ (Voice and Accountability) ซึ่ง
เกี่ยวของกับการที่ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการจัดตั้งรัฐบาลดวยตนเอง รวมถึงการ
มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน ตลอดจนเสรีภาพในการชุมนุม
และสมาคม
• ความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรง (Political Stability and
Absence of Violence) ซึ่งเปนเรื่องของโอกาสความเปนไปไดที่รัฐบาลจะไรเสถียรภาพหรือ
ถูกโคนลม โดยอาศัยวิธีการตางๆ ที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เชน การใชความ
รุนแรงทางการเมืองและการกอการราย
• ประสิทธิผลของรัฐบาล (Government Effectiveness) ซึ่งใหความสําคัญในเรื่องของคุณภาพ
การใหบริการและความสามารถของขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ ตลอดจนระดับความเปน
อิสระจากการแทรกแซงทางการเมือง รวมถึงคุณภาพของการกํา หนดนโยบายและการนํ า
นโยบายไปปฏิบัติ ความมุงมั่นจริงจังของรัฐบาลที่มีตอนโยบายดังกลาว
• คุณภาพของมาตรการควบคุม (Regulatory Quality) ซึ่งเปนเรื่องขีดความสามารถของ
รัฐบาลในการกําหนดนโยบายและออกมาตรการควบคุม รวมถึงการบังคับใชนโยบายและ
มาตรการดังกลาวใหเป นไปอยา งเหมาะสมและเอื้อตอการสงเสริมใหภาคเอกชนสามารถ
พัฒนาได

1
2

World Bank, Governance and Development (Washington, D.C.: The World Bank, 1992)
http://www.govindicators.org
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•

•

นิติธรรม (Rule of Law) ซึ่งเกี่ยวของกับระดับของการที่บุคคลฝายตางๆ มีความมั่นใจและ
ยอมรับปฏิบัติตามกฎกติกาในการอยูรวมกันของสังคม โดยเฉพาะคุณภาพของการบังคับให
ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การตํารวจและการอํานวยความยุติธรรม รวมถึงโอกาสความเปนไป
ไดที่จะเกิดอาชญากรรมและความรุนแรง
การควบคุมปญหาทุจริตประพฤติมิชอบ (Control of Corruption) ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการ
ใชอํานาจรัฐเพื่อประโยชนสวนตัว ทั้งในรูปแบบของการทุจริตประพฤติมิชอบเพียงเล็กนอย
หรือขนานใหญ รวมถึงการเขาครอบครองรัฐโดยชนชั้นนําทางการเมืองและนักธุรกิจเอกชนที่
มุงเขามาแสวงหาผลประโยชน

ธรรมาภิบาล (Good Governance) อันเปนเรื่องของการจัดระเบียบโครงสรางความสัมพันธของ
การใชอํานาจหนาที่ระหวางฝายตัวการ (Principal) และฝายตัวแทน (Agency) ตลอดจนการวางระบบ
ขั้นตอน/กระบวนการบริหารงาน เพื่อควบคุมปองกันรูรั่วไหล พฤติกรรมอันไมถูกตองเหมาะสม ความฉอ
ฉล การเอาเปรียบ หรื อการแสวงหาอรรถประโยชนสวนตนของมนุ ษย รวมถึ งการวางหลักเกณฑและ
มาตรการในการทํางานใหบรรลุผลตามเปาหมายและคุณคาที่กําหนดไว เพื่อประโยชนของสวนรวมหรือ
บุคคลที่ตนมีภาระรับผิดชอบอยู3
UNESCAP

ไดใหนิยามคําวา ธรรมาภิบาล (Good Governance) วามีองคประกอบ 8
ประการ ดังนี้ การมีสวนรวม (Participation) นิติธรรม (Rule of Law) ความโปรงใส (Transparency)
การตอบสนอง (Responsiveness) การมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) ความเสมอภาค/ความ
เที่ยงธรรมและไมละเลยบุคคลกลุมหนึ่งกลุมใดออกไปจากสังคม (Equity and Inclusiveness)
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) และภาระรับผิดชอบ (Accountability)
ตอมาในป ค.ศ. 1997 UNDP ไดทบทวนและใหนิยามใหมวาเปนเรื่องของการใชอํานาจทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และการบริหารราชการแผนดิน เพื่อจัดการกิจการของประเทศชาติบานเมือง รวมทั้งยัง
ไดกําหนดคุณลักษณะของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลซึ่งไดนําเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนามนุษยเขามารวมไวดวย รวม 9 ประการ ดังนี้
1. การมีสวนรวม (Participation)
ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจทั้งโดยทางตรงหรือผานทางสถาบันตัวแทน
อันชอบธรรมของตน ทั้งนี้ การมีสวนรวมที่เปดกวางนั้นตองตั้งอิงอยูบนพื้นฐานของการมีเสรีภาพในการ
รวมกลุมและการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการสามารถเขามีสวนรวมอยางมีเหตุผลในเชิงสรางสรรค
2. นิตธิ รรม (Rule of Law)
กรอบตั ว บทกฎหมายต อ งมี ค วามเป น ธรรม และไม มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ โดยเฉพาะในส ว นที่
เกี่ยวของกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน

3

รศ. ดร. ทศพร ศิรสิ มั พันธ ไดใหมุมมองไวในเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการประจําป ในโอกาสครบรอบ 6 ปของการพัฒนาระบบราชการไทย วันที่ 3 ตุลาคม
2551
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3. ความโปรงใส (Transparency)
ตองอยูบนพื้นฐานของการไหลเวียนอยางเสรีของขอมูลขาวสาร บุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวของ
จะตองสามารถเขาถึงสถาบัน กระบวนการ และขอมูลขาวสารไดโดยตรง ทั้งนี้การไดรับขอมูลขาวสาร
ดังกลาวนั้นตองมีความเพียงพอตอการทําความเขาใจและการติดตามประเมินสถานการณ
4. การตอบสนอง (Responsiveness)
สถาบันและกระบวนการดําเนินงานตองพยายามดูแลเอาใจใสผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
5. การมุงเนนฉันทามติ (Consensus-Oriented)
มี ก ารประสานความแตกต า งในผลประโยชน ข องฝ า ยต า งๆ เพื่ อ หาข อ ยุ ติ ร ว มกั น อั น จะเป น
ประโยชนตอทุกฝาย ไมวาจะเปนนโยบายและกระบวนการขั้นตอนใดๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
6. ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity)
ชายและหญิงทุกคนตองมีโอกาสในการปรับปรุงสถานะหรือรักษาระดับชีวิตความเปนอยูของตน
7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)
สถาบันและกระบวนการตองสรางผลสัมฤทธิ์ที่ตรงตอความตองการ และขณะเดียวกันก็ตองใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
8. ภาระรับผิดชอบ (Accountability)
ผูมีอํานาจตัดสินใจ ไมวาจะอยูในภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาสังคมก็ตาม ตองมี
ภาระรับผิดชอบตอสาธารณชนทั่วไปและผูมีสวนไดสวนเสียในสถาบันของตน
9. วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Vision)
ผูนําและบรรดาสาธารณชนตองมีมุมมองที่เปดกวางและเล็งการณไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการ
บานเมืองและการพัฒนามนุษย (สังคม) รวมถึงมีจิตสํานึกวาอะไรคือความตองการจําเปนตอการพัฒนา
ดังกลาว ตลอดจนมีความเขาใจในความสลับซับซอนของบริบททางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และสังคม ซึ่ง
เปนสิ่งที่อยูในแตละประเด็นนั้น
 ความหมาย Corporate Governance
จากการศึกษาวรรณกรรมตางๆ พบวาการใหคําจํากัดความคําวา Corporate Governance มิใช
เรื่องงายนัก บางครั้งขึ้นอยูกับลักษณะธุรกิจ หรือการนําไปใช เพื่อความเขาใจที่ชัดเจน จึงขอนําความหมาย
ที่ธนาคารโลกไดใหไวดังนี้
“Corporate governance refers to the structures and processes for the direction and

control of companies. Corporate governance concerns the relationships among the
management, the board of directors, the controlling shareholders, minority shareholders and
other stakeholders. Good corporate governance contributes to sustainable economic
development by enhancing the performance of companies and increasing their access to
outside capital.”
By Mike Lubrano
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สวนกลุมประเทศ OECD (Organization for Economic Co-operation and
Development) ไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ไดรับการยอมรับ และถูกนําไปใชเปนกรอบใน
การพัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการของประเทศตางๆ โดยยึดประเด็นสําคัญของการมี Corporate
Governance4 ไว ดังนี้
1. หลักพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการ
(Ensuring the Basis for an Effective Corporate Governance Framework)
2. สิทธิและหนาที่หลักของผูถือหุน
(The Rights of Shareholders and Key Ownership Functions)
3. การปฏิบัตติ อผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
(The Equitable Treatment of Shareholders)
4. บทบาทของผูมีสวนไดเสียในการกํากับดูแลกิจการ
(The Role of Stakeholders in Corporate Governance)
5. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
(Disclosure and Transparency)
6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(The Responsibilities of the Board)
Corporate Governance (CG) ไดถูกนํามาใชในภาคเอกชนอยางกวางขวาง

เพื่อใหองคการเกิด
ประสิ ทธิภาพ ไดรับ การยอมรับ และความเชื่อถือจากสังคม ความตื่น ตัวในการใชหลักการกํากับดูแ ล
องคการที่ดีเกิดขึ้นเปนอยางมากในภาคเอกชนหลังจากเกิดวิกฤติการณเรื่องปญหาทุจริต และความไม
โปรงใสทางบัญชี (Corporate and Accounting Scandals) ของบริษัทใหญในสหรัฐอเมริกาในชวง
ป 2000-2002 เชน บริษัท Enron, Tyco International, Adelphia, Peregrine Systems และ
WorldCom เปนตน ดังนั้น ในป 2002 รัฐสภาสหรัฐไดออกกฎหมายเกี่ยวกับการบัญชีและการคุมครอง
การลงทุนในบริษัทจดทะเบียนขึ้นในป 2002 เรียกวา The Sarbanes-Oxley Act of 20025 เพื่อใหบริษัท
จดทะเบียนใชเปนกรอบในการปฏิบัติตาม เพื่อใหเกิดการกํากับดูแลองคการที่ดี อันจะลดผลกระทบความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรัฐ และประชาชนได
บริษัทเอกชนของไทย ไดมีการนํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีมาใชในการดําเนินกิจการ
อยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริษัทจดทะเบียน ซึ่งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย6 ไดมีการ

4

OECD Principles of Corporate Governance 2004 , www.oecd.org
The Sarbanes-Oxley Act of 2002 เปนกฎหมายเกีย่ วกับการปฏิรูปทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนและการคุมครองการลงทุน ซึ่งมีชื่อเรียกอยางเปน
ทางการ The Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002 หรือ เรียกเปนการทั่วไปอยางไมเปนทางการวา SOX
or Sarbox, www.wikipedia.org
5

6

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดสี ําหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2549 มีสาระสําคัญครอบคลุม 5 หมวดคือ 1) สิทธิของผูถอื หุน 2) การปฏิบตั ิตอ ผูถ ือหุน อยางเทาเทียม
3) บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย 4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และ 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, www.set.or.th
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กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2549 เพื่อใชเปนหลักการ และแนว
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมสําหรับบริษัทจดทะเบียนในการดําเนินธุรกิจ
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพยไดดําเนินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ใหเปนไปตาม
หลั ก การที่ ดี กล า วคื อ เมื่ อ พ.ศ. 2541 ได มี ก ารออกข อ บั ง คั บ ให บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นต อ งจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายในป พ.ศ. 2542 และในปเดียวกัน ตลาดหลักทรัพยไดจัดทําขอพึงปฏิบัติที่ดี
สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies) เพื่อ
เป น แนวทางสํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง านของกรรมการ และต อ มาในป พ.ศ. 2544 กํ า หนดให ตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance
Committee) ประกอบดวยผูแทนจากองคการ วิชาชีพตาง ๆ ไดเผยแพรรายงานการกํากับดูแลกิจการฉบับ
ลาสุด เพื่อใหองคการในตลาดหลักทรัพยที่จะพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการ ของตนไดนําไปใชเปน
แนวทางในการพิจารณาปฏิบัติตามที่เห็นวาเหมาะสม
ปจจุบัน สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยไดมีการประเมินการกํากับดูแลตนเองของ
หนวยงานที่อยูในตลาดหลักทรัพย โดยในป พ.ศ. 2549 ไดประกาศผลบริษัทที่ไดรับการประเมินในระดับ
ดีเลิศ ดีมาก ดี โดยบริษัทที่อยูในลําดับดีเลิศปนั้น ไดแก (เรียงตามลําดับตัวอักษร)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี (Organizational Governance – OG)
สํานักงาน ก.พ.ร. เปนหนวยงานที่ทําหนาที่สงเสริมการพัฒนาระบบราชการ และสงเสริมธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ ดังปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา
71/10 (1)บัญญัติให “ก.พ.ร. มีอํานาจหนาที่เสนอแนะใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบราชการและงานของรัฐอยางอื่น ซึ่งรวมถึงโครงสรางระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม คาตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอื่น ใหเปนไปตามมาตรา 3/1
โดยจะเสนอแนะใหมีการกําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร และมาตรการก็ได”
ดังนั้น เพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ จึงเห็นสมควรใหสวนราชการ จังหวัด และ
องคการมหาชน จัดทําแนวทางปฏิบัติดานธรรมาภิบาลในระดับองคการนอกเหนือจากประมวลจริยธรรมใน
8

ระดับบุคคล โดยใชชื่อเรียกวา “นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี” และใหสวนราชการ จังหวัด และ
องคการมหาชนกําหนดนโยบายการบริหารจัดการตามกรอบธรรมาภิบาล พรอมกับมีการกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติรองรับนโยบายดานนั้น ๆ ใหมีความชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อสงเสริม กระตุนใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุงสูการเปนองคการแหงสุจริตธรรม

 ความหมาย
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี หมายถึง การประกาศเจตนารมณขององคการที่จะดําเนินการ
และกํ า หนดนโยบายตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี เ พื่ อ ประโยชน สุ ข ของ
ประชาชน โดยผูบริหารของแตละองคการจะตองวางนโยบายเกี่ยวกับรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม ผูรับบริการ
และผู มีส ว นได สว นเสี ย องค การ และผูป ฏิบั ติ ง าน รวมทั้ง กํา หนดแนวทางปฏิ บัติ และมาตรการหรื อ
โครงการ เพื่อใหบรรลุผลตามนโยบายขององคการ

 หลักการคิด
ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีมีองคประกอบ 3 เรื่องที่ควรนํามาพิจารณาใน
กระบวนการคิด ไดแก วิสัยทัศนและพันธกิจ คานิยมหลักขององคการ และหลักธรรมาภิบาล ตามแผนภาพ
ที่ 2

แผนภาพที่ 2 องคประกอบในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

1. วิสัยทัศนและพันธกิจ
วิสัยทั ศ นเป น ภาพอนาคตอั น ยิ่งใหญที่ทั้งองคการและทุกคนในองคการตองการจะไปให ถึง7
ดังนั้น เมื่อใดก็ตามหากองคการสามารถทําใหวิสัยทัศนมีความชัดเจน มีจินตนาการและมีความเปนไปได ก็
จะสามารถนําพาไปสูความสําเร็จได
7

Ellis, John, AMA’s Advanced Executive Leadership Program, 2004
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พันธกิจหมายถึงหนาที่โดยรวมและจุดมุงหมายขององคการ8 ทั้งวิสัยทัศนและพันธกิจมีขึ้นเพื่อ
เนนไปที่ปจจัยภายนอก เชน ประชาชนผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เทานั้น ตรงจุดนี้จะเห็นไดอยาง
ชัดเจนวาคานิยมจะเขามามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศนและพันธกิจลงสูปฏิบัติ
2. คานิยมหลักขององคการ
องคการประกอบดวยกลุมคนที่มีคา นิยม ความเชื่อที่ แตกตางกัน หล อหลอมเปนวัฒนธรรม
องคการ Margaret Mead9 ไดกําหนดความหมายของวัฒนธรรม วา “เปนแนวทางหรือวิธีการที่กลุมคน
หรือสังคมนิยมยึดถือปฏิบัติ” หรือ “แนวปฏิบัติที่เหมือนกันในกลุมหรือในสังคมนั้นๆ” ซึ่งแนวปฏิบัติ
นั้นๆ สะทอนความเชื่อของกลุมคนวาเปนสิ่งที่ดี มีคา สําคัญและควรรักษาไว เชน การใหเกียรติซึ่งกันและ
กัน การเปดกวาง การพัฒนาตนเอง การใหบริการชุมชน เปนตน ความเชื่อที่เปนตัวกํากับพฤติกรรมของ
กลุมคนเหลานี้ก็คือ คานิยม นั่นเอง
ในทีน่ ี้ สํานักงาน ก.พ.ร. เห็นสมควรกําหนดความหมายของ “คานิยมหลักขององคการ” ดังนี้
คานิยมหลักขององคการหมายถึง ความคิดหรือความเชื่อรวมกันขององคการซึ่งไดรับการพิจารณา
แลววา มีคุณคา มีประโยชน ถูกตองเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไวเพื่อกํากับใหบุคลากรใน
องคการยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม
การสรางความเชื่ อถื อ ศรั ท ธา และความเชื่ อมั่น ใหเกิด ขึ้น กั บ บุคลากรในองค ก าร ตลอดจน
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และสังคมโดยรวมไดจริงนั้น องคการจะตองคนหาคานิยมหลักขององคการ
มาเปนแนวปฏิบัติ ทําใหคานิยมหลักขององคการมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินงานขององคการ
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ในการบริหารองคการที่เนนคานิยมหลัก มีดังนี10้
1. องค ก ารต อ งจั ด ทํ า ค า นิ ย มหลั ก และแนวปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน ใช เ ป น กรอบในการปฏิ บั ติ ง าน
ประจําวัน
2. พนักงานทุกระดับในองคการตองเขาใจ ชื่นชม แสดงความมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามคานิยมหลักที่
กําหนด
3. คานิยมหลักและแนวปฏิบัติตางๆ ตองเปนพื้นฐานสําหรับปฏิบัติงานทั่วไปในแตละวัน และ
เปนแนวทางในการดําเนินการขององคการเพื่อบรรลุเปาหมายระยะยาว
4. คานิยมที่สะทอนหลักธรรมาภิบาลจะเปนรากฐานของการปฏิบัติงานในองคการ โดยสรางความ
เชื่อใจกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย พนักงาน และสังคม
ดั งนั้ น ในการกํ า หนดนโยบายการกํา กั บ ดู แ ลองคก ารที่ดี ค วรนํ า ค า นิย มหลัก ขององค การมา
ประกอบในการพิจารณากําหนดนโยบายดวย
8
9

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550
เปนนักมานุษยวิทยาทีม่ ีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาคนแรกที่ประยุกตใชเทคนิคและทฤษฎีจิตวิทยาสมัยใหมมาทําความเขาใจวัฒนธรรม เธอไดศึกษาเชิงลึกในเรื่อง
ความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรือ่ งการสงผานของวัฒนธรรมไปสูเด็ก

10

Stephanie L.Twin, Ph.D., Successfully Managing People, AMA, 2003
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3. หลักธรรมาภิบาลสากล ตามที่ UNDP กําหนด รวม 9 หลักคือ
1) การมีสวนรวม (Participation)
2) นิตธิ รรม (Rule of Law)
3) ความโปรงใส (Transparency)
4) การตอบสนอง (Responsiveness)
5) การมุงเนนฉันทามติ (Consensus-oriented)
6) ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity)
7) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)
8) ภาระรับผิดชอบ (Accountability)
9) วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Vision)
กลาวโดยสรุป ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีใหสรางขึ้นมาจากการนํา คานิยม
หลักขององคการมาเชื่อมโยงกับหลักธรรมาภิบาล เพื่อกําหนดเปนนโยบายหลัก ตอจากนั้น จะนํานโยบาย
หลักไปวิเคราะหกับพันธกิจและวิสัยทัศนขององคการเพื่อจัดทําแนวทางปฏิบัติรองรับนโยบายดานตางๆ ที่
ชัดเจนตอไป อยางไรก็ตาม เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม หลังจากที่หนวยงานไดประกาศ
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีไปแลว จําเปนที่จะตองนําแนวทางปฏิบัติไปดําเนินการในรูปมาตรการ
หรือโครงการ (ดังแผนภาพที่ 3) ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารงานภาครัฐบรรลุวัตถุประสงคของการบริหาร
กิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี คื อ 1) เกิ ด ประโยชน สุ ข ของประชาชน 2) เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ของรั ฐ
3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ ใหทันตอสถานการณ 6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก
และไดรับการตอบสนองความตองการ 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ

แผนภาพที่ 3 การนําแนวทางปฏิบัติไปดําเนินการในรูปมาตรการหรือโครงการ
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 องคประกอบ
เพื่อใหการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของภาครัฐเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมี
ความเปนสากลเทียบเทาหนวยงานในตางประเทศ และหนวยงานในภาคเอกชน สํานักงาน ก.พ.ร. จึง
เห็นสมควรกําหนดกรอบนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ซึ่งครอบคลุมองคประกอบ 4 ดานสําคัญไดแก
1. นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
• รัฐ หมายถึง บานเมือง ประเทศชาติ11 และหมายรวมถึงประเทศตางๆ ทั่วโลกรวมทั้งขอตกลง
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
• สังคม หมายถึง คนจํานวนหนึ่งที่มีความสัมพันธตอเนื่องกันตามระเบียบ กฎเกณฑ โดยมี
วัตถุประสงคสําคัญรวมกัน เชน สังคมชนบท วงการ หรือสมาคมของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน
สังคมชาวบาน12
• สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตาง ๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมที่อยูรอบ ๆ มนุษยมีทั้งที่ดี
และไมดี เช น โรงเรียนสรา งสวนดอกไมใ หเปน สิ่งแวดลอมที่ดีแกนักเรียน ชุ มชนที่มีก าร
ทะเลาะวิวาทกัน หรือเลนการพนันเปนสิ่งแวดลอมที่ไมดีแกเด็ก13
2. นโยบายดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
• ผูรับบริการ หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการโดยตรง หรือผานชองทางการสื่อสาร
ตางๆ ทั้งนี้ รวมถึงผูรับบริการที่เปนสวนราชการดวย
• ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางออมจากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชน ชุมชนในทองถิ่น บุคลากรในสวน
ราชการ ผูสงมอบงาน รวมทั้งผูรับบริการดวย14
3. นโยบายดานองคการ
• องคการ หมายถึง ศูนยรวมกลุมบุคคลหรือกิจการที่ประกอบกันขึ้นเปนหนวยงานเดียวกัน
เพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในกฎหมายหรือในตราสารจัดตั้งซึ่งอาจเปน
หนวยงานของรัฐ เชน องคการของรัฐบาล หนวยงานเอกชน เชน บริษัทจํากัด สมาคมหรือ
หนวยงานระหวางประเทศ เชน องคการสหประชาชาติ15 ทั้งนี้ใหหมายรวมถึงทิศทางในการ
ดําเนินงาน นโยบายโครงสราง กระบวนงาน ระบบ ระเบียบ และขอกฎหมายที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงานเพื่อความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลขององคการ เชน ระบบการควบคุมภายใน
การจัด ซื้ อจัด จา ง การบริหารความเสี่ยง การจัดการระบบขอมู ล การขัดผลประโยชนท าง
ราชการ ตลอดจนการรักษาจรรยาบรรณราชการ
11

ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
13
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
14
จากหนังสือ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกณฑคณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550” พิมพครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549
15
ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
12
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4. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน
• ผูปฏิบตั ิงาน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในองคการทุกประเภท
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการบูรณาการกับการบริหารงานขององคการ จึงเห็นสมควรที่จะนํานโยบายการ
กํากับดูแลองคการที่ดีไปใสไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป โดยเชื่อมโยงไวกับวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ และงบประมาณของสวนราชการ
เพื่อใหหนวยงานและผูเกี่ยวของสามารถนําไปเปนกรอบปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม สามารถแสดงไดดัง
แผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป กับนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดี

ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี นั้น สวนราชการ จังหวัด และองคการมหาชน ควร
ดําเนินการดังนี้
1. กําหนดนโยบายหลักเพื่อนําไปใชในการกํากับดูแลองคการรวมทั้ง 4 ดาน โดยไมจํากัดจํานวน
ขอภายใตแตละดาน
2. นํานโยบายหลักทั้ง 4 ดานไปบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตามตัวอยางแผนภาพที่ 5
3. นํานโยบายหลักไปกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติตามแผนภาพที่ 3
13

แผนภาพที่ 5 ตัวอยางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป กรมแสนดี กระทรวงความดี
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
วิสัยทัศน “เปนผูนําในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของประเทศ”
พันธกิจ 1. การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเรื่องธรรมาภิบาล
2. เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
3. สรางความเขาใจและประชาสัมพันธเกี่ยวกับธรรมาภิบาลแกหนวยงานภาครัฐ
4. ใหคําปรึกษาแกสวนราชการในการกําหนดมาตรฐานทางดานธรรมาภิบาลและแนวทางการดําเนินการ

คานิยมองคการ “E’TIS” = Excellent (มุงผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน), Teamwork (เนนการทํางานเปน
ทีม), Integrity (ยึดมั่นในคุณธรรม ทําในสิ่งที่ถูกตองและสังคมยอมรับ), Service mind (มีจติ บริการ)

ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ยกระดับมาตรฐานทางดานธรรมาภิบาล
ของหนวยงานภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
สงเสริมและเผยแพรองคความรู
และแนวทางปฏิบัติดานธรรมาภิบาล

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร
1. หนวยงานภาครัฐมี
ความรูความเขาใจ
แนวทางปฏิบต
ั ิงานตาม
มาตรฐานทางดาน
ธรรมาภิบาล

1. หนวยงานภาครัฐไดรับ
การยกระดับการบริหารงาน
ตามมาตรฐานทางดาน
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

1. รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ/
โครงการสงเสริมธรรมาภิบาล
คาเปาหมาย
รอยละ 80

ตัวชี้วัด

1. รอยละของ
จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
การสงเสริมองคความ
รูดานธรรมาภิบาล
คาเปาหมาย
รอยละ 80

• ยึดมั่นในหนาที่และความ
รับผิดชอบทีพ
่ ึงมีตอประเทศ
ชาติและสังคม
ดานผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
• ยึดถือกฎหมาย ประกาศ
ระเบียบ และขอบังคับใน
การปฏิบัติตอผูมีสวนได
สวนเสีย โดยไมรับสิ่งของ
เงิน หรือประโยชนอื่นๆ
ดานองคการ
• สงเสริมใหเกิดระบบ
คุณธรรมจริยธรรม
ในการดํ าเนินงาน

กลยุทธ
1. สรางหนวยงานตนแบบ (Best Practices)
ดานธรรมาภิบาล

กลยุทธ
1. พัฒนาผูนําและวิทยากรตัวคูณดาน
ธรรมาภิบาล
2. สรางเครือขายธรรมาภิบาล

ดานผูปฏิบัติงาน
• จัดทําแผนสงเสริมความ

กาวหนาแกบุคลากรอยาง
เปนธรรม เสมอภาค/ชัดเจน

แผนภาพที่ 6 การขับเคลื่อนนโยบายหลักลงสูการปฏิบัติ

องคประกอบและ
ขั้นตอนที่สําคัญ

ติดตามประเมินผล
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หลังจากกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีเสร็จแลว ดําเนินการจัดทําเปนรูปเลมที่มีขนาด
ตามความเหมาะสม โดยอาจมีขนาด A4 หรือ A5 ภายในเลมมีรายละเอียดเกี่ยวกับองคการเชน วิสัยทัศน
พันธกิจ คานิยมหลักขององคการ หรืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควร โดยสวนใหญองคการจะจัดทําเปนเอกสารเพื่อ
แจกจายแกบุคลากรภายในเปนรายบุคคล รวมทั้ง อาจนําขึ้นเผยแพรผานเว็บไซตขององคการ ทั้งนี้ เพื่อให
ผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งความมุงมั่นตอการบริหารองคการวามี
ความนาเชื่อถือ และศรัทธาอยางไรหรือไม โดยมีตัวอยางรูปแบบเชน
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4. องคประกอบภายในเลมนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี มีดังนี้

1. ขอมูลองคการ





วิสัยทัศน (Vision)
พันธกิจ (Mission)
คานิยมหลักขององคการ (Core Values)
โครงสรางองคการ (Organizational Structure)
2. หลักการและวัตถุประสงคเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
 หลักการ
 วัตถุประสงคของการจัดทํา

จุดเนนของคูมือฉบับนี้
3. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
 นโยบายหลัก 4 ดาน ประกอบดวย
o นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
• แนวทางปฏิบัติ
o นโยบายดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
• แนวทางปฏิบัติ
o นโยบายดานองคการ
• แนวทางปฏิบัติ
o นโยบายดานผูปฏิบัติงาน
• แนวทางปฏิบัติ
4. แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
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แผนภาพที่ 7 ขั้นตอนการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
1. กําหนดผูรับผิดชอบ
ขั้นตอนการเตรียมการ

2.จัดประชุมชี้แจง
ทําความเขาใจ

ขั้นตอนการจัดทํารางนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีองคการ

3. ทบทวนวิสัยทัศน
พันธกิจ
คานิยมหลักขององคการ

4. กําหนดรางนโยบาย
หลัก 4 ดาน

5. กําหนดแนวทางปฏิบัติ
ภายใตนโยบายหลัก 4 ดาน

ขั้นตอนการนําไปปฏิบัติและประเมินผล

6. ขออนุมัติและ
ประกาศใช

7. การนําไปปฏิบัติให
เกิดผล

17

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการ

1

1. กําหนดผูรับผิดชอบ

2. จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ

กําหนดผูรับผิดชอบ

ในการจั ด ทํ า นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดี ใ ห มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล หั ว หน า
หนวยงานภาครัฐตองมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินการอยางชัดเจน โดยอาจจัดตั้งในรูปคณะทํางาน
ซึ่งคณะทํางานควรมีองคประกอบตามที่หนวยงานเห็นวาเหมาะสมและมีบทบาท ดังนี้
 องคประกอบคณะทํางาน: หัวหนาหนวยงานแตงตั้งคณะทํางาน โดยมีขอเสนอแนะวาควร
ประกอบดวย 1) ประธาน ซึ่งควรดํารงตําแหนงเปนผูบริหารระดับสูงเชน รองอธิบดี หรือรอง
อธิบดีที่ทําหนาที่ CCO 2) รองประธาน 3) กรรมการ ซึ่งเปนผูแทนจากหนวยงานภายใน
โดยมีจํานวนตามที่เห็นสมควร และ 4) เลขานุการคณะทํางาน
หมายเหตุ องคประกอบขางตนนี้ เปนเพียงขอเสนอแนะเทานั้น หนวยงานสามารถกําหนดไดเอง
ตามความเหมาะสม หรืออาจจะแตงตั้งคณะทํางานที่มีอยูแลว และทําหนาที่ในโครงการอื่น โดยหนวยงาน
ไดพิจารณาเห็นวาคณะกรรมการชุดนั้นมีองคประกอบและคุณลักษณะเหมาะสมที่จะทําหนาที่จัดทํานโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดี ก็สามารถออกคําสั่งเพิ่มบทบาทหนาที่ดังตอไปนี้ใหคณะกรรมการชุดดังกลาวมา
ทําหนาที่นี้ก็ได
 บทบาทและหนาที่หลักของคณะทํางาน มีดังนี้
(1) จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
(2) ผลักดันการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดขึ้นใหเกิดผลเปนรูปธรรม
(3) กําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัตติ ามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวอยางเปนระบบ
(4) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีใหเหมาะสมและทันสมัย
อยูเสมอ
ทั้งนี้ คณะทํางานอาจแตงตั้งคณะทํางานยอยเพื่อพิจารณารายละเอียดในบางประเด็นตามความ
เหมาะสม
ปจจัยแหงความสําเร็จ:
การมี ส ว นร ว มและการผลั ก ดั น จากผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ตั้ ง แต เ ริ่ ม แรกมี ค วามสํ า คั ญ เป น อย า งมากต อ
ความสําเร็จในการจัดทําและการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
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ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการ

2

1. กําหนดผูรับผิดชอบ

2. จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ

จัดประชุมชี้แจง
ทําความเขาใจ
กอนเขาสูขั้นตอนการจัดทํา ควรเริ่มตนดวยการจัดประชุมคณะทํางานเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ความเปนมา วัตถุประสงค ความสําคัญในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี และองคความรู
เกี่ยวกับวิธีการจัดทํา จนมั่นใจวาคณะทํางานมีความเขาใจรวมกันและตระหนักถึงผลประโยชนที่จะไดรับ
จากการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี เนื้อหาของการประชุมควรครอบคลุมเรื่องตอไปนี้
• ความเปนมา: ใหอางอิงถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ (ดูตัวอยางจากบทนํา)
• วัตถุประสงค: จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี เพื่อกําหนดกรอบธรรมาภิบาลสําหรับ
เปนแนวทางประพฤติปฏิบัติของขาราชการที่ดีในองคการ
• ประโยชนของนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี (ดูตัวอยางจากบทนํา)
• วิธีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
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ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดี

3

3. ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ
คานิยมหลักขององคการ

ทบทวนวิสัยทัศน
พันธกิจ
คานิยมหลักขององคการ

4. กําหนดรางนโยบายหลัก 4 ดาน

5. กําหนดแนวทางปฏิบัติภายใต
นโยบายหลัก 4 ดาน

คําอธิบาย
แตละองคการมี บทบาทหนาที่ แนวทางการปฏิบั ติงาน และเปาหมายระยะยาวที่แตกตา งกั น
ขึ้นอยูกับบทบาทหนาที่องคการนั้นๆ ดังนั้น ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของแตละ
องคการ คณะทํางานควรเริ่มจากการทบทวนวา บทบาทหนาที่หรือพันธกิจขององคการคืออะไร ทิศทางที่
องคการกํ าลังมุง ไปเพื่อบรรลุเ ป าหมายระยะยาวหรือวิ สัยทัศ นคื ออะไร แนวทางการปฏิบัติง านที่
สะท อ นความเชื่อ ความรู สึ ก นึ ก คิ ด หรื อคา นิย ม ที่ยึ ด ถือ ปฏิ บัติ จ นเป น วั ฒ นธรรมในองค ก ารเป น
อยางไร
ดังนั้น การทบทวนวิสัยทัศนและพันธกิจขององคการจะชวยใหคณะทํางานทุกคนมีความชัดเจนวา
องคการกําลังทําอะไรอยู จะเคลื่อนไปทิศทางไหน ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการคิด วิเคราะหและกําหนดนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดีใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน และการทบทวนคานิยมจะชวยให
คณะทํางานมีความเขาใจมากยิ่งขึ้นวา คานิยมอะไรบางที่ชวยเสริมสราง ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของขาราชการ
วัตถุประสงค
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก ของหนวยงาน โดยผาน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการใชแผนภาพ เพื่อเปนพื้นฐานในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีไดอยางสอดคลองในขั้นตอนตอไป
ลําดับกิจกรรม
1. การทบทวนทิศทางขององคการ
1.1 แจกเอกสารที่เกี่ยวของกับวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก (อาจใหอานและทํา
ความเขาใจกอนเขารวมประชุม) โปรดดูตัวอยางวิสัยทัศนและพันธกิจของ
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
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ตัวอยางที่ 1: กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

วิสัยทัศน
“ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศและปกปองสังคม”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

ใหบริการทางศุลกากรทีท่ ันสมัย สะดวก รวดเร็วไดมาตรฐานโลก
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแขงขันของประเทศดวยมาตรการทางศุลกากร
เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกปองสังคม
จัดเก็บภาษีอยางมีประสิทธิภาพดวยความเปนธรรมและโปรงใส

1.2 คณะทํางานแตละคน list ความหมายสําคัญ (key words) ของพันธกิจ
และวิสัยทัศนของหนวยงานออกเปนขอๆ 4-5 ขอ ในกระดาษที่เตรียมไว
ให และสามารถตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหเขียนไดมากยิ่งขึ้น ดังตัวอยาง
คําถามนี้
 วิสัยทัศน: หนวยงานของเรามีเปาหมายระยะยาวเปนอยางไร
 พันธกิจ: หนวยงานของเราคือใคร หนวยงานของเราจัดตั้งขึ้นมาเพื่อ
อะไร
1.3 แตละคนเลือกขอความที่มีความหมายที่สื่อถึงองคการของตนเองมาก
ที่สุด 1 ขอความ และนําไปติดที่ Flip Chart จากนั้นใหแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคําสําคัญเหลานั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน

1.4 จัดกลุมขอความที่คลายกันบน Flip Chart ใหเปนหมวดหมูพรอมทั้งระบุ
หัวเรื่องของกลุมหรือหมวดนั้นๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กลุมขอความและหัวเรื่องของกลุมขอความ

1.5 พิจารณาภาพรวมอีกครั้งวา กลุมขอความมีความหมายครอบคลุม
ทิศทางขององคการแลวหรือไม อยางไร หากไมครบถวนใหทําซ้าํ วิธีการ
เดิม ตั้งแตขอที่ 1.2-1.4 ใหมอีกครั้ง จนไดความหมายที่ครอบคลุม
ครบถวน และเปนที่เขาใจตรงกัน
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การทบทวนทิศทางองคการในลักษณะนี้ จะชวยใหคณะทํางานทุกคนมีความชัดเจนวาองคการจะ
ไปทิศทางไหน เปาหมายคืออะไรและทําอยางไร ซึ่งเปนพื้นฐานในการคิด วิเคราะหและกําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลองคการที่ดใี หสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2. ทบทวนคานิยมหลักของหนวยงาน
2.1 กรณีที่หนวยงานกําหนดคานิยมหลักไวแลว ใหคณะทํางานพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
เขาใจใหถูกตองตรงกัน ตามแนวทางดังนี้
 คานิยม คืออะไร
 ทําไมจึงมีความสําคัญ
 คานิยมของหนวยงานประกอบดวยอะไรบาง
 รูสึกอยางไรกับคานิยมที่กําหนดขึ้น การนําไปปฏิบตั ิเปนอยางไร
 คานิยมของหนวยงานสอดคลองหรือไมอยางไรกับทิศทางขององคการ
 หนวยงานควรกําหนดคานิยมใดเพิ่มเติม
2.2 กรณีที่หนวยงานไมไดกําหนดคานิยมไวเปนลายลักษณอักษร คณะทํางานอาจพิจารณา
เลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งดังตอไปนี้ในการทบทวน
2.2.1 ใชวิธีการระดมสมองเพื่อพิจารณาวา
 มีหลักการ หรือแนวทางปฏิบัติอะไรบางที่จะชวยเจาหนาที่
ปฏิบตั ิงานจนบรรลุผลตามทิศทางองคการ ภายใตกรอบธรรมาภิบาล
2.2.2 ใชวิธีการระดมสมองคนหาคานิยมองคการ โดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม ดังนี้
 มีคา นิยมอะไรบางที่ทานนํามาใชในการทํางาน ตองเปนคานิยมที่ทานยึดถือไว
เปนหลักการพื้นฐานวาจะตองปฏิบตั ไิ มวาการปฏิบตั ินั้นๆ จะไดรบั ผลตอบแทน
หรือไมกต็ าม
 ถาทานตื่นขึ้นมาในตอนเชาพรอมดวยเงินเกษียณอายุที่เพียงพอจะดํารงชีวิตอยู
จนตราบสิ้นอายุขัย ทานจะยังยึดถือหลักการหรือความเชื่อนี้อยูห รือไม
ถาตอบวาใช สิ่งนั้นคือคานิยมของทาน
 หากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ เปลีย่ นแปลงไป หลักการที่
ทานยึดถือนั้นๆ จะเปลีย่ นแปลงไปดวยหรือไม ถาคําตอบสุดทายนี้คือ ใช
หลักการหรือความเชื่อนั้นๆ ไมใชคา นิยม [เพราะคานิยมเปนสิ่งทีแ่ ตละคนเชื่อ
วาเปนสิ่งที่ดี มีคา สําคัญ และจะยึดถือปฏิบัติแมเวลาและสถานการณเปลี่ยนไป
โดยเฉพาะอยางยิ่งคานิยมที่สะทอนหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
เปนแนวปฏิบัติทไี่ มเลือนหายไปกับกาลเวลา16]

16

สิ่งที่เปลี่ยนตามสถานการณ คือ แผนยุทธศาสตร แนวทางการดําเนินธุรกิจ เปนตน
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การทบทวนคานิยมในขั้นตอนนี้ จะชวยใหคณะทํางานไดมีความเขาใจมากยิ่งขึ้นวา คานิยมอะไรบาง
ที่ชวยเสริมสราง ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของขาราชการ เพื่อยกระดับองคการไปสูความยั่งยืนในระยะยาว
ตามแผนภาพที่ 8
เครื่องมือชวยคิด
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. แผนภาพทิศทางและคานิยมขององคการ
3. เทคนิคการคนหาคานิยม
4. Post-it diagram
ปจจัยแหงความสําเร็จ:
1. การมีสวนรวมของคณะทํางานจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
2. ความพรอมของขอมูล

แผนภาพที่ 8: การทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลักขององคการ
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ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดี

4

3. ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ
คานิยมหลักขององคการ

กําหนดราง
นโยบายหลัก 4 ดาน

4. กําหนดรางนโยบายหลัก 4 ดาน

5. กําหนดแนวทางปฏิบัติภายใต
นโยบายหลัก 4 ดาน

คําอธิบาย
ภายใต ส ภาพแวดล อ มทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว หน ว ยงานภาครั ฐ
จํ า เป น ต องปรั บ ตั ว ให ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น สามารถปฏิ บั ติ ง านให บ รรลุ ต ามภารกิ จ ได อย า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและผูรับบริการ ผูนําหนวยงานภาครัฐตองมีวิสัยทัศน สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคการผานระบบการบริหารจัดการสําคัญๆ เชน ระบบคานิยมหลักขององคการ ระบบ
การตัดสินใจ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ระบบการใหรางวัล ตลอดจนระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายใตหลักการกํากับดูแลองคการที่ดี
ดังนั้น หลังจากทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลักขององคการแลว ใหพิจารณาวาในการ
รวมสรางองคการแหงสุจริตธรรมภายใตนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี คณะทํางานควรกําหนดนโยบายนี้
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลักขององคการ เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญในการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธขององคการที่กอใหเกิดความโปรงใส ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระบวนการแปลงรางนโยบายหลักลงสูการปฏิบัติ มีดังนี้

ราง
นโยบายหลัก
4 ดาน

แนวทาง
ปฏิบัติ

มาตรการ/
โครงการ

ซึ่งในที่นี้จะอธิบายถึงรางนโยบายหลัก 4 ดานกอน หลังจากนั้นจะอธิบายถึง แนวทางปฏิบัติ และ มาตรการ/
โครงการ17 ในบทตอไปตามลําดับ
17

ในสวนที่เกี่ยวกับมาตรการ/โครงการ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 7 การนําไปปฏิบัติใหเกิดผล หนา 37
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วัตถุประสงค
เพื่ อให มี น โยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดี ที่ ส อดคล องกั บ พั น ธกิ จ วิ สั ย ทั ศ น ค า นิ ย มหลั ก ของ
องคการ รวมทั้งความคาดหวังของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย และ
เจาหนาที่ของรัฐผูปฏิบัติงาน และเปนกรอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
หลักการที่ใชเปนกรอบในการเขียนรางนโยบายหลัก
1. วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลักขององคการ ตามที่ไดทบทวนไปแลวในขั้นตอนที่ 3
2. กรอบนโยบายหลัก 4 ดาน ตามแผนภาพที่ 9
3. หลักธรรมาภิบาลสากล

แผนภาพที่ 9 กรอบนโยบายหลัก 4 ดานตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

เทคนิคในการเขียนรางนโยบายหลัก
1. ใชคําขึ้นตนที่แสดงความมุงมั่น ตั้งใจที่จะปฏิบัติ เพื่อกระตุนจูงใจใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกิด
ความศรัทธา เชน สราง มุงมั่น ใหความสําคัญ สงเสริม สนับสนุน กําหนด เรงรัด เปนตน
ตัวอยางเชน
• ตัว อย า งนโยบายของรั ฐบาลด า นการศึ ก ษาเช น สร า งสั ง คมแห ง การเรี ยนรู ต ลอดชี วิ ต
โดยการพัฒนาใหมีความรูและจริยธรรม เริ่มตั้งแตเด็กแรกเกิด โดยใหความสําคัญ แกการ
สรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ครอบครัวที่อบอุน และสถานศึกษาที่เอาใจใสดูแลเด็ก
อยางใกลชิด ดวยการปลูกฝงความรูที่ทันโลก และคุณคาที่ดีของวัฒนธรรมไทย
2. ควรเปนประโยคที่เขาใจงาย ระบุจุดมุงหมายชัดเจนและอยูในวิสัยที่จะปฏิบัติไดจริง
3. รางนโยบายควรกําหนดใหครบตามกรอบนโยบายทั้ง 4 ดานในการกํากับดูแลองคการที่ดี
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ลําดับกิจกรรม
1. นําพันธกิจหลักของหนวยงานเปนตัวตั้ง เขียนพันธกิจแตละขอบน Flipchart ที่เตรียมไว
(1 พันธกิจ ตอ 1 Flipchart)
2. เตรียมการดคานิยมหลักขององคการและหลักธรรมาภิบาลสากล
ก. เตรียมกระดาษแข็ง ขนาด 3x5 นิ้ว
ข. พิมพคานิยมหลักขององคการและหลักธรรมาภิบาลสากลแตละขอลงในการดตามรูป
ขางลาง (จะมีจํานวนการดตามหลักธรรมาภิบาลสากลทั้งหมด 9 ใบ และจํานวนการด
ตามคานิยมหลักขององคการ ขึ้นอยูกับแตละองคการ)

นิติธรรม (Rule of Law)
กรอบตัวบทกฎหมายตองมีความเปน
ธรรม และไม มี การเลือกปฏิบั ติ โดยเฉพาะใน
สวนที่เกี่ยวของกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน

3. แจกการดคานิยมหลักขององคการและหลักธรรมาภิบาลสากล ใหแตละคนคนละ 1 ใบ
4. เริ่มตนจากนโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอมเปนลําดับแรก ใหแตละคนคิดความเชื่อมโยง
ระหวางหลักการที่กําหนดในการดกับพันธกิจของหนวยงาน แลวกําหนดออกมาเปนรางนโยบาย
หลัก เขียนบนกระดาษสีที่เตรียมไว (หลังจากเขียนร างนโยบายหลักเสร็ จแลว ใหเก็ บขอมู ล
เหลานี้ไวเพื่อใชในการเขียนแนวทางปฏิบัติในขั้นตอนถัดไป)
5. นําไปติดบน Flip chart
6. ระดมสมองจัดกลุมขอมูลและสรุปเขียนออกมาเปนรางนโยบายหลักดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม
7. ทําซ้ําตั้งแตขั้นตอนที่ 4-6 สําหรับนโยบายดานตอไปจนครบทุกนโยบายหลัก 4 ดาน
8. ในการจําแนกกรอบนโยบายหลัก 4 ดานใหถูกตอง อาจใชเทคนิคการตั้งคําถาม ดังนี้

• หากมีการปฏิบัตติ ามนโยบายการกํากับดูแลองคการขอนี้ ใครไดประโยชนหรือไดรับ
ผลกระทบ?
• ถาคําตอบที่ได คือ องคการ หมายความวา ใหนํานโยบายหลักขอนีไ้ ปอยูภายใต
นโยบายดานองคการ
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ตัวอยางที่ 118 การจําแนกรางนโยบายหลักลงสูกรอบนโยบายหลักทั้ง 4 ดาน

รางนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรม
ศุลกากร ระบุวา
กรมศุลกากรมุงสรางวัฒนธรรมการ
บริการที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อสรางความ
ศรัทธาตอประชาชนผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

คําถาม
หากมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
ขอนี้ ใครไดประโยชนหรือไดรับผลกระทบ?
คําตอบ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ดังนั้น รางนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีขอนี้ ควร
นําไปอยูภายใตนโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย

ตัวอยางที่ 2 หนวยงานกอสรางถนน
หนวยงานแหงหนึ่ง มีภารกิจเกี่ยวกับการกอสรางและบํารุงทาง โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดความสะดวกใน
การคมนาคมของประชาชน

หลักธรรมาภิบาลสากล
1. การมีสวนรวม
2. นิตธิ รรม
3. ความโปรงใส
4. การตอบสนอง
5. การมุงเนนฉันทามติ
6. ความเสมอภาค/ความ
เที่ยงธรรม
7. ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
8. ภาระรับผิดชอบ
9. วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร

18

นโยบายดานรัฐ สังคม
และสิ่งแวดลอม
1. กรมฯ จะดําเนินโครงการ
ตางๆ โดยคํานึงถึงประโยชน
และความคุมคาในการลงทุน

2. กรมฯ จะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของชุมชนและ
รักษาสภาพแวดลอมใหคง
อยูอยางสมบูรณ

ตัวอยางนี้จดั ทําขึน้ เพือ่ ประกอบความเขาใจ ไมใชตัวอยาง
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คานิยมหลักขององคการ
1. การทํางานเปนทีม
2. ความซื่อสัตย
3. ความคิดริเริ่ม
4. การมุงผลสัมฤทธิ์

ดังนั้น ภารกิจเกี่ยวกับการกอสรางและบํารุงทางดังกลาว จึงสามารถกําหนดนโยบายหลัก 4 ดาน ดังนี้
1. นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
1.1 กรมฯ จะดําเนินโครงการตางๆ โดยคํานึงถึงประโยชนและความคุมคาในการลงทุน
1.2 กรมฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยของชุมชนและรักษาสภาพแวดลอมใหคงอยูอยางสมบูรณ
2. นโยบายดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
2.1 กรมฯ จะมุงเนนใหประชาชน และผูรับบริการมีสวนรวมในการตัดสินใจในโครงการสําคัญตางๆ
2.2 กรมฯ จะสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรมระหวางผูเสนอบริการ
3. นโยบายดานองคการ
3.1 มุงมั่นที่จะบริหารจัดการในการกอสรางและบํารุงทาง เพื่อภาพลักษณที่ดีทางดานคุณภาพ
4. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน
4.1 กรมฯ จะใหโอกาสความกาวหนาแกผูปฏิบัติงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค

ตัวอยางที่ 3 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง19
พันธกิจ:
1. ใหบริการทางศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วไดมาตรฐานโลก
2. สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแขงขันของประเทศดวยมาตรการทางศุลกากร
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกปองสังคม
4. จัดเก็บภาษีอยางมีประสิทธิภาพดวยความเปนธรรมและโปรงใส

หลักธรรมาภิบาลสากล
1. การมีสวนรวม
2. นิตธิ รรม
3. ความโปรงใส
4. การตอบสนอง
5. การมุงเนนฉันทามติ
6.ความเสมอภาค/ความ
เที่ยงธรรม
7. ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
8. ภาระรับผิดชอบ
9. วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร
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นโยบายดานผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย
เสริมสรางวัฒนธรรมในการ
ใหบริการแกประชาชนผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียตลอดทั่ว
ทั้งองคการ โดยคํานึงถึงความ
เสมอภาคและเปนธรรมแก
ผูใชบริการ โดยไมเลือกปฏิบัติตอ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเปน
การเฉพาะ
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คานิยมหลักขององคการ
1. ยึดมั่นในคุณธรรม ทําในสิ่ง
ที่ถูกตองและสังคมยอมรับ
2. ใหบริการดวยความเทา
เทียม
3. มุงผลสัมฤทธิ์และคุณภาพ
ของงาน
4. โปรงใสตรวจสอบได
ไดขอมูลถูกตอง ครบถวน
และไมบิดเบือนขอเท็จจริง

ตัวอยางที่ 4
กรมศุลกากร: รางนโยบายหลัก 4 ดาน20จําแนกหมวดหมูตามกรอบนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

ดาน
รัฐ สังคม
และ
สิ่งแวดลอม
ผูรับบริการ
และผูมีสวน
ไดสวนเสีย

องคการ
ผูปฏิบัติงาน

รางนโยบายหลัก
 ดูแลและรักษาผลประโยชนของรัฐอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการสรางกลไก
หรือนวัตกรรมเพื่อตรวจสอบและ/หรือปองกันสินคานําเขาที่เปนอันตรายสงผล
ใหเกิดมลพิษตอสังคมและสิ่งแวดลอม
 เสริมสรางวัฒนธรรมในการใหบริการแกประชาชนผูรับบริการ และผูมสี วนได
สวนเสียตลอดทั่วทั้งองคการ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคและเปนธรรมแก
ผูใชบริการ โดยไมเลือกปฏิบัตติ อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหนวยงานใด
หนวยงาน หนึง่ เปนการเฉพาะ
 มุงเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนานวัตกรรมใหบริการที่ทันสมัย สะดวก
รวดเร็วเทียบเทามาตรฐานโลก
 กรมฯ ตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
จึงเนนใหมีการนําไอซีทีมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
 มุงเนนความเปนมืออาชีพในสายตาของนานาประเทศ จึงสงเสริมใหมีการ
ยกระดับความรูความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนเสริมสรางจิตสํานึก
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน เพื่อรวมกันพัฒนาองคการใหมี
ประสิทธิผลในระดับสูง

คณะทํางานสามารถเขาไปดูตัวอยางการเขียนนโยบายหลักการกํากับดูแลองคการที่ดีจําแนกตาม
นโยบายฯ 4 ดาน ในภาคผนวก 6
เครื่องมือชวยคิด
1. เทคนิคการเขียนนโยบายหลัก 4 ดาน
2. เทคนิคการตั้งคําถามเพื่อกระตุนความคิด
3. การประชุมระดมสมอง
4. Card Technique
ปจจัยแหงความสําเร็จ:
1. ความสอดคลองระหวางนโยบายหลัก กับวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมขององคการ
2. คําที่ใชในการเขียนรางนโยบายหลักควรชัดเจน เขาใจงาย และอยูในวิสัยที่จะปฏิบัติได
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ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดี
3. ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ
คานิยมหลักขององคการ

5

4. กําหนดรางนโยบายหลัก 4 ดาน

กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติภายใต
นโยบายหลัก 4 ดาน

5. กําหนดแนวทางปฏิบัติภายใต
นโยบายหลัก 4 ดาน

คําอธิบาย
หลังจากที่ไดกําหนดรางนโยบายหลัก 4 ดานเรียบรอยแลว ในการขับเคลื่อนนโยบายลงสูการ
ปฏิบัติได อย างเป นรู ปธรรม ใหคณะทํา งานประชุมระดมสมองพิ จารณากํ า หนดแนวทางปฏิบั ติภายใต
นโยบายหลัก 4 ดานบนพื้นฐานธรรมาภิบาล

ราง
นโยบายหลัก
4 ดาน

มาตรการ/
โครงการ

แนวทาง
ปฏิบัติ

วัตถุประสงค
เพื่ อ กํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ ภ ายใต น โยบายหลั ก 4 ด า นที่ ส อดคล อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ
และคานิยมหลักขององคการ
ลําดับกิจกรรม
1. ศึ ก ษาตั วอยางกรอบความคิด ตามแผนภาพที่ 10 เพื่ อใช เ ปน ตั ว ช วยกระตุ น ความคิด ในการ
กําหนดแนวทางปฏิบัติภายใตนโยบายหลัก 4 ดาน
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แผนภาพที่ 10 ตัวอยางกรอบความคิดในการกําหนดแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบนโยบาย
หลัก 4 ดาน

2. ดึงขอมูลที่เขียนไวในชวงกิจกรรมระดมสมองเขียนนโยบายหลักมาพิจารณาความสอดคลองกับ
กรอบความคิดตามแผนภาพที่ 7 แลวจัดใสตามกรอบความคิด 4 ดาน แลวปรับภาษาที่ใชให
สละสลวยและเปนรูปธรรม
3. แนวทางปฏิบัติที่กําหนดขึ้นนี้ ควรมีจํานวนตามความเหมาะสม
เครื่องมือชวยคิด
1. ตัวอยางกรอบความคิดในการกําหนดแนวทางปฏิบัติ
2. Card Technique
3. การประชุมระดมสมอง
ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. ความสอดคลองระหวางแนวทางปฏิบัติกับนโยบายหลัก 4 ดาน รวมถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของ
องคการ
2. คําที่ใชในการรางแนวทางปฏิบัติมีความชัดเจน เขาใจงาย เปนรูปธรรม และอยูในวิสัยที่จะปฏิบัติได
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ตัวอยางที่ 5 แนวทางปฏิบัติภายใตกรอบนโยบายหลัก 4 ดาน
จากการกําหนดนโยบายหลัก 4 ดานของหนวยงานกอสรางถนน ที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการกอสราง
และบํารุงทางที่กลาวมาแลว สามารถนํามากําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
ดาน
รางนโยบายหลัก
รัฐ สังคม และ  กรมฯ จะดําเนินโครงการตางๆ โดย
สิ่งแวดลอม
คํานึงถึงประโยชนและความคุมคา
ในการลงทุน
 กรมฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของชุมชนและรักษาสภาพแวดลอม
ใหคงอยูอยางสมบูรณ
ผูรับบริการ
 มุงเนนใหประชาชนและผูรับบริการ
และผูมีสวนได
มีสวนรวมในการตัดสินใจใน
สวนเสีย
โครงการสําคัญตางๆ
 สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม
ระหวางผูเสนอบริการ









แนวทางปฏิบัติ
สรางกลไกการกํากับดูแลการดําเนินการ
ตามภารกิจตางๆ ใหเปนไปตาม
เจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบ
จัดทําขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยทีผ่ ูรับเหมาจะตองปฏิบัตไิ วเปน
สวนหนึ่งของสัญญา
กํ า หนดให มี ก ารสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนผูใ ชบ ริการและผูมีสว นไดสวน
เสีย
กําหนดแนวทางในการประกาศการ
ประกวดราคากอสรางอยางโปรงใส
ยุติธรรม
ใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มี
การกําหนดไวอยางชัดเจน เปนเครื่องมือ
ในการวางแผนและควบคุมผลการ
ดําเนินงาน และมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ

องคการ

 มุงมั่นที่จะบริหารจัดการในการ
กอสรางและบํารุงทาง เพื่อ
ภาพลักษณทดี่ ีทางดานคุณภาพ



ผูปฏิบัติงาน

 ใหโอกาสความกาวหนาแก
ผูปฏิบตั ิงานดวยความยุติธรรมและ
เสมอภาค

 จัดใหมีระบบการประเมินผลและพัฒนา
พนักงานทุกระดับ โดยพนักงานจะไดรบั
การเลื่อนชั้น แตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงที่
สูงขึ้นตามหลักความรูความสามารถและ
ผลสัมฤทธิ์
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ตัวอยางที่ 6 กรมศุลกากร: แนวทางปฏิบัติภายใตกรอบรางนโยบายหลัก 4 ดาน21
จากการกําหนดรางนโยบายหลัก 4 ดานของกรมศุลกากรตามตัวอยางที่ 4 ที่กลาวมาแลว สามารถ
นํามากําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ดาน
รัฐ สังคม
และ
สิ่งแวดลอม

ผูรับบริการ
และผูมีสวน
ไดสวนเสีย

องคการ

21

รางนโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

 ดูแลและรักษาผลประโยชนของรัฐ
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนน
การสรางกลไกหรือนวัตกรรมเพื่อ
ตรวจสอบและ/หรือปองกันสินคา
นําเขาที่เปนอันตรายสงผลใหเกิด
มลพิษตอสังคมและสิ่งแวดลอม

 เสริมสรางวัฒนธรรมในการ
ใหบริการแกประชาชนผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียตลอดทั่วทั้ง
องคการ โดยคํานึงถึงความเสมอ
ภาคและเปนธรรมแกผูใชบริการ
โดยไมเลือกปฏิบัตติ อบุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือหนวยงานใด
หนวยงานหนึง่ เปนการเฉพาะ

 มุงเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
พัฒนานวัตกรรมการใหบริการที่
ทันสมัย สะดวก รวดเร็วเทียบเทา
มาตรฐานโลก
 กรมฯ ตระหนักถึงความสําคัญของ
ขอมูลและการรักษาความปลอดภัย
ของขอมูล จึงเนนใหมีการนําระบบ
สารสนเทศมาใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
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 มุงเนนการสรางกลไกหรือ
นวัตกรรมเพื่อตรวจสอบและ/
หรือปองกันสินคานําเขาที่เปน
อันตรายสงผลใหเกิดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอม หรือผิดกฎหมาย
 กําหนดมาตรการในการ
ตรวจสอบการใชเงินงบประมาณ
ของรัฐอยางถูกตองเพื่อไมใหรัฐ
เสียประโยชน
 กําหนดกฎเกณฑ แนวทางปฏิบัติ
ในเรื่องการตรวจปลอยสินคา
พรอมประกาศใหผใู ชบริการไดรับ
ทราบอยางทั่วถึง
 กําหนดกลไกในการกํากับดูแล
เจาหนาที่มใิ หรับสินบนหรือ
ผลประโยชนใดๆ จากผูนาํ เขา
 รณรงควัฒนธรรมการทํางานที่ดีใน
การปฏิบัติงานเพื่อสรางความ
ศรัทธาตอผูมสี วนไดสวนเสียทั่วไป
 จัดทําแบบสํารวจความตองการ
และความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ/ผูม ีสวนไดสวนเสีย
อยางสม่ําเสมอเพื่อปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีคุณภาพสูงสุด
 กําหนดแนวทางในการพัฒนา
นวัตกรรมการใหบริการอยาง
ตอเนื่องเพื่อการบริการเปนเลิศ

 จัดทําระบบฐานขอมูล
อิเล็คโทรนิกสเกี่ยวกับกฎหมาย
ประกาศ ระเบียบ และขอบังคับ
รวมทั้งกฎหมายระหวางประเทศที่
เกี่ยวของกับกรมศุลกากร

ดาน
ผูปฏิบัติงาน

รางนโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

 มุงเนนความเปนมืออาชีพใน
สายตาของนานาประเทศ จึง
สงเสริมใหมีการยกระดับความรู
ความสามารถของบุคลากรทุก
ระดับ ตลอดจนเสริมสราง
จิตสํานึกเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อ
รวมกันพัฒนาองคการที่มี
ประสิทธิผลในระดับสูง

 กําหนดแนวทางสงเสริมและ
พัฒนาใหเจาหนาที่กรมศุลกากร
มีความรูความเขาใจและสามารถ
ปฏิบัติงานไดถูกตองตาม
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และ
ขอบังคับที่เกีย่ วของของกรม
ศุลกากร เชน ปฏิญญาอรุชาฉบับ
ปรับปรุง (The Revised
Arusha Declaration)ระบบ
ราคาแกตต (GATT) หรือ
ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับพิธีการ
ศุลกากร เปนตน
 จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล และ
Training Roadmap ในทุกสาย
งานเพื่อใหเกิดความเสมอภาคใน
อาชีพ

คณะทํางานสามารถเขาไปดูตัวอยางการเขียนแนวทางปฏิบัตภิ ายใตการกํากับดูแลองคการที่ดี
จําแนกตามนโยบายฯ 4 ดาน ในภาคผนวก
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ขั้นตอนที่ 3 การนําไปปฏิบัติ
และประเมินผล
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6. ขออนุมัติและประกาศใช

ขออนุมัติ
และประกาศใช

7. การนําไปปฏิบัติใหเกิดผล

คําอธิบาย
หลังจากคณะทํางานรางนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแลว ใหดําเนินการเสนอรางฯ ตอหัวหนา
สวนราชการ หากเห็นชอบ ใหลงนามไวเปนหลักฐาน และประกาศใชอยางเปนทางการ หากเห็นเปนอยางอื่น
คณะทํางานนํามาแกไขปรับปรุงแลวเสนอพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง
วัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดทํารางนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และสามารถนําไปปฏิบัติอยางไดผลและตอเนื่อง
ลําดับกิจกรรม
1. จัดทํารายละเอียดและรูปเลมตามตัวอยาง “กรมแสนดี” (เอกสารประกอบ)
2. นําเสนอรางนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดตี ามขั้นตอนดังแผนภาพที่ 11
ปจจัยแหงความสําเร็จ:
การสื่อสารทําความเขาใจกับผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหาของรางนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดี
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แผนภาพที่ 11 ขั้นตอนการขออนุมัติและประกาศใช

กรม/กระทรวง
แตงตั้งคณะทํางานฯ

คณะทํางานมีหนาที่
1. จัดทํารางนโยบายการกํากับดูแลองคการ
ที่ดี
2. รับฟงความคิดเห็นของขาราชการ
บุคลากรในหนวยงาน ตลอดจน
ผูเกี่ยวของมาประกอบการจัดทํา
3. เสนอรางนโยบายฯ ตอผูสั่งตั้งคณะทํางาน
4. ผลักดันมาตรการรองรับนโยบายฯ สู
ความสําเร็จ

คณะทํางานจัดทํารางนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดี

เสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อ
พิจารณารางนโยบายฯ

สํานักงาน ก.พ.ร.
สนับสนุนดานวิชาการ
เห็นชอบ

หัวหนาสวน
ราชการ
ลงนามเห็นชอบ
และประกาศใช
อยางเปนทางการ

เห็นเปนอยางอื่น

คณะทํางานนํามาแกไขปรับปรุงใหเปนไป
ตามความเห็นของหัวหนาสวนราชการ
แลวนําเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
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7. การนําไปปฏิบัติใหเกิดผล

การนําไปปฏิบัติ
ใหเกิดผล
คําอธิบาย
เมื่ อ ร า งนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดี ไ ด รั บ การอนุ มั ติ แ ละหั ว หน า ส ว นราชการลงนาม
ประกาศใชแลว องคการควรมีกําหนดมาตรการหรือโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายดานตางๆ ในหลาย
รูปแบบ โดยอาจเปนมาตรการทั่วไป (เชน ใชกับบุคลากรในองคการ) ในขณะที่ บางมาตรการอาจเปน
มาตรการ/โครงการเฉพาะ (เชน ใชกับกลุมเจาหนาที่/พนักงานบางกลุม ในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น) ทั้งนี้ การ
พิ จ ารณาความเหมาะสมในการเลื อ กใช ม าตรการหรื อ โครงการต า งๆ ขึ้ น อยู กั บ ความเหมาะสม
สภาพแวดลอม และการมุงเนนของหนวยงาน หลังจากที่หนวยงานไดกําหนดมาตรการและโครงการแลว
ใหดําเนินกิจกรรมที่จะนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลมีดังนี้

เสริมสรางความรู
ความเขาใจ
ภายในหนวยงาน

สื่อสาร
ประชาสัมพันธ
ใหทราบทั่วกัน

กําหนดมาตรการ/
โครงการรองรับ
นโยบายดานตางๆ

นํามาตรการและ
โครงการไปดําเนิน
การพรอม
จัดกิจกรรมเสริม

ติดตาม
ประเมินผล

วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดมาตรการตางๆ ที่จะสงเสริมและสนับสนุนการนํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีไป
ปฏิบัตใิ ชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ลําดับกิจกรรม
1. สื่อสารและประชาสัมพันธ
องคการควรจัดทําแผนประชาสัมพันธเพื่อสื่อสารใหบุคลากรภายในองคการไดรับรูและเขาใจ
ตรงกันอยางทั่วถึง โดยการจัดทําแผนประชาสัมพันธควรประกอบดวย
1.1 เนื้อหา/เนื้อเรื่องที่ตองการประชาสัมพันธ ซึ่งควรกระชับ ตรงประเด็น และเขาใจงาย
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1.2 โครงการประชาสัมพันธตางๆ เชน โครงการสัมมนา โครงการประชาสัมพันธผานสื่อ
เว็บไซต โครงการกิจกรรมตอบคําถามและใหรางวัล เปนตน ทั้งนี้ ควรระบุวัตถุประสงคของการ
จัดทําโครงการใหชัดเจน
1.3 การสื่อสารกับกลุมเจาหนาที่และพนักงานในองคการใหทราบและเขาใจโดยตองคํานึงวา
 ใครที่องคการตองการสื่อสารใหรับรูและเขาใจ
 กลุมเปาหมายในองคการ (Target Group) มีกี่กลุม เปนใครบาง
 วัตถุประสงคหลักของการสื่อสารคืออะไร เชน ตองการใหความรู ความเขาใจ ตองการ
สรางความตื่นตัว (Awareness) กอนการสื่อสาร กลุมเจาหนาที่มีความรูในระดับใด
 แนวทางการสื่อสารกับแตละกลุมควรเปนลักษณะใด เชน จัดอบรมกลุมยอยภายใน
สํานัก สื่อสารผานหนังสือเวียน เปนตน
 สื่ อ ประเภทใดที่เ หมาะสม เชน หนังสื อ แผ น พับ โปสเตอร เว็บ ไซตข ององคการ
หนังสือเวียน เปนตน
1.4 การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ องคการอาจจัดทําแบบสํารวจความเห็นจาก
ผูเขารวม โครงการวา หลังจากการเขารวมโครงการแลว ไดรับความรู ความเขาใจ มากนอยเพียงใด
และบรรลุวัตถุประสงคของโครงการมากนอยเพียงใด
2. เสริมสรางความรูเขาใจและทัศนคติตอนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
การสรางความรู ความเขาใจและทัศนคติตอนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอาจเชื่อมโยงหรือ
เปนสวนหนึ่งของโครงการประชาสัมพันธ ทั้งนี้ แนวทางการสรางความรูและทัศนคติมีหลายแนวทาง เชน
การจั ด สั ม มนาระดั บ กรม/สํ า นั ก การสอดแทรกเนื้ อ หาไว ใ นหลั ก สู ต รการพั ฒ นาเจ า หน า ที่ แ ละในการ
ปฐมนิเทศ การทํา KM หรือ Knowledge Management ภายในกรม สํานัก สวน หรือฝาย เปนตน
อย า งไรก็ ต าม เพื่ อ ให การดํ า เนิ น การเกิด ประสิ ทธิ ภ าพและประสิทธิผ ล องค การอาจเลื อ กใชแ นวทางที่
แตกตางกันไปตามกลุมเจาหนาที่ในแตละสวน โดยพิจารณาปจจัยหลักๆ ดังนี้ กลุมเจาหนาที่เปนใครบาง
เนื้อหาและความละเอียดควรเปนในระดับใด ความสนใจและความเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของเจาหนาที่แตละ
กลุมแตกตางกันอยางไร
สิ่งสําคัญที่สุดในการสรางทัศนคติของเจาหนาที่ คือ การมีสวนรวมของผูบังคับบัญชาในทุกระดับ
โดยผูบังคับบัญชาตองเห็นความสําคัญของนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ใชภาวะผูนําในการปฏิบัติตาม
นโยบายอย า งเคร ง ครั ด เพื่ อ เป น แบบอย า งที่ ดี แ ละสร า งความศรั ท ธาให เ กิ ด ขึ้ น แก ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา
และนอกจากนั้น ผูบังคับบัญชาตองหามาตรการจูงใจที่จะชักนําใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามนโยบายที่
กําหนดขึ้น
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3. กําหนดโครงการ/มาตรการรองรับนโยบายดานตางๆ
ในการนํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม องคการจําเปนตอง
กําหนดมาตรการ/โครงการ แนวทางปฏิบัติภายใตนโยบายดานตางๆ ที่ชัดเจน เพื่อใหเจาหนาที่ในองคการ
เขาใจตรงกันเกี่ยวกับขอบเขต บทบาท อํานาจหนาที่ การประสานงาน บุคคลและ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เวลาที่แลวเสร็จ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน และเปนประโยชนในขั้นตอนการติดตามและการ
ประเมินผลดวย
เพื่อความชัดเจนในการแปลงนโยบายหลัก ลงสูแนวทางปฏิบัติและมาตรการ/โครงการ จึงไดแสดง
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติและมาตรการ/โครงการภายใตนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมศุลกากร
กระทรวงการคลัง22 ดังนี้
ตัวอยางที่ 7
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง:
โครงการ

ความสอดคลองระหวางนโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติและมาตรการ/

กรอบนโยบายดานผูปฏิบัติงาน

นโยบายหลัก
 มุงเนนความเปนมือ
อาชีพในสายตาของนานา
ประเทศ จึงสงเสริมใหมี
การยกระดับความรู
ความสามารถของ
บุคลากรทุกระดับ
ตลอดจนเสริมสราง
จิตสํานึกเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน เพื่อ
รวมกันพัฒนาองคการทีม่ ี
ประสิทธิผลในระดับสูง

แนวทางปฏิบัติ

 กรมศุลกากรกําหนดแนวทาง  โครงการจัดทํา Training
Roadmap เฉพาะสําหรับ
สงเสริมและพัฒนาใหเจาหนาที่
เจาหนาที่ศุลกากรเกี่ยวกับระบบ
กรมศุลกากรมีความรูความ
การประเมินราคาแกตต
เขาใจและสามารถปฏิบตั งิ านได
ถูกตองตามกฎหมาย ประกาศ  โครงการจัดตัง้ CoPs
(Community of Practices)
ระเบียบ และขอบังคับที่
ดานระบบ GATT และ
เกี่ยวของของกรมศุลกากร เชน
ปฏิญญาอรุชาฉบับปรับปรุง
กฎหมายทีเ่ กี่ยวของเพื่อ
(The Revised Arusha
แลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับการ
Declaration) ระบบราคา
ปฏิบัติงานดานศุลกากรระหวาง
แกตต (GATT) หรือระเบียบ
เจาหนาทีศ่ ุลกากรสวนภูมภิ าค
ขอบังคับเกีย่ วกับพิธีการ
กับเจาหนาที่ศลุ กากรสวนกลาง
ศุลกากร เปนตน

คณะทํางานสามารถดูตัวอยางมาตรการ/โครงการ ในภาคผนวก 8

22

มาตรการ/ โครงการรองรับ

ตัวอยางนี้จดั ทําขึน้ เพือ่ ประกอบความเขาใจ ไมใชตัวอยางจริง
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4. นํามาตรการและโครงการไปดําเนินการพรอมจัดกิจกรรมเสริม
หลังจากกําหนดมาตรการหรือโครงการรองรับนโยบายดานตางๆ แลว จะตองนําไปดําเนินปฏิบัติ
จริง โดยอาจมีการประชาสัมพันธมาตรการและโครงการเพื่อสื่อสารและสรางความรูความเขาใจกับบุคลากร
ในองคการอีกครั้ง นอกจากนั้น หนวยงานอาจสนับสนุนใหมีกิจกรรมตางๆ เชน การยกยองชมเชย การให
รางวัล การตั้งชมรมหรือสรางเครือขายธรรมาภิบาล กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูระหวางสํานัก/กอง จัด
ประกวดเจาหนาที่หรือสํานักดีเดน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติตามแนวทางภายใตนโยบายดานตางๆ รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนประสบการณกับหนวยงานอื่นๆ ที่ไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดี เปนตน
5. การติดตามและประเมินผล
หลังจากที่องคการไดดําเนินมาตรการตางๆ เพื่อผลักดันใหนโยบายการกํากับดูแลองคการทีด่ นี าํ ไป
ปฏิบัติใหเกิดผลแลว องคการควรติดตามผลการดําเนินการ โดยประเมินในภาพรวมวา นโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดีซึ่งจัดทําขึ้นนั้น ไดถูกนําไปปฏิบัติจนเกิดผลเปนรูปธรรมหรือไม และมากนอยเพียงใด ทั้งนี้
การประเมินผลอาจดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
5.1 องคการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามการดําเนินการและประเมินผลอยางตอเนื่อง
5.2 คณะกรรมการจัดทําตัวชี้วัด (ตัวอยางตามภาคผนวก 3) โดยตั้งเปาหมายวาจะบรรลุ ไดรอย
ละเทาไหร อาจกําหนดระยะเวลาและผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลในแตละตัวชี้วัด เชน ป
ละครั้งหรือทุก 6 เดือน และควรทดสอบความถูกตองของขอมูลกอนดวย
5.3 คณะทํางานจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นจากเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการตาม โครงการ
ตางๆ ภายใตนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
5.4 คณะทํางานดําเนินการวิเคราะห ประเมินผล และรายงานผล พรอมขอเสนอแนะ หรือ
แนวทางปรับปรุงแกไข
5.5 คณะทํางานทบทวน ปรับปรุง และพัฒนานโยบายทุกปและผูบริหารควรสื่อสารและสรางความ
เขาใจใหบุคลากรในองคการอยางทั่วถึง ทั้งนี้ หัวหนาสวนราชการตองเนนย้ํา พูดถึง หรือ
กลาวถึงนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอยางตอเนื่อง รวมทั้ง สรางบรรยากาศในการ
ปฏิบัติตามนโยบาย
ปจจัยแหงความสําเร็จ:
1. การกําหนดโครงการและมาตรการรองรับที่สอดคลองกับนโยบายดานตางๆ
2. การสรางความรูและทัศนคติผานการสื่อสารและประชาสัมพันธทมี่ ีประสิทธิผล
3. การมีสวนรวมของผูบังคับบัญชาในทุกระดับ
4. การประเมินผลที่ตอเนื่อง
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บทสรุป
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดจัดทําคูมอื แนะนําการจัดทํานโยบายการ
กํากับดูแลองคการที่ดีขึ้น เพื่อชวยใหสวนราชการ จังหวัด และองคการมหาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการ และวิธีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี โดยสามารถนําเทคนิค วิธีการที่ระบุไวในคูมือ
เลมนี้ไปจัดทําขึ้นตามความเหมาะสมกับบริบทของแตละองคการ
คูมือเลมนี้ไดอธิบายขั้นตอนการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอยางละเอียด โดยแบงเปน
7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดผูรับผิดชอบการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีโดยจัดตั้งคณะทํางานและ
กําหนดบทบาทของคณะทํางานที่ชัดเจน
2. การจัด ประชุ มของคณะทํา งานเพื่อทํา ความเขา ใจเกี่ยวกั บ วัต ถุประสงค ความเปน มา และ
ความสําคัญในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
3. การทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลักขององคกรเพื่อเขาใจภาพใหญวา องคการกําลัง
มุงไปทางไหน บทบาทหนาที่ขององคการคืออะไร คานิยมที่ยึดปฏิบัติจนเปนวัฒนธรรมคืออะไร
เพื่อสามารถกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีไดอยางสอดคลองและเปนรูปธรรม
4. การกําหนดรางนโยบายหลัก ในการกํากับดูแลองคการที่ดีซึ่งครอบคลุมนโยบาย 4 ดาน คือ
นโยบายด า นรั ฐ สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ ม นโยบายด า นผูรั บ บริก าร และผู มี สว นได สว นเสี ย
นโยบายดานองคการ และนโยบายดานผูปฏิบัติงาน
5. การกําหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการ/โครงการ ในการกํากับดูแลองคการที่ดีซึ่งครอบคลุม
นโยบาย 4 ดาน คือ นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม นโยบายดานผูรับบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสีย นโยบายดานองคการ และนโยบายดานผูปฏิบัติงาน
6. การขออนุมัติและประกาศใช
7. การนํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีไปปฏิบัติใหเกิดผล ประกอบดวยการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ สงเสริม สรางความรูและทัศนคติที่ดีในกลุมบุคลากร กําหนดมาตรการรองรับ
ภายใตนโยบายดานตางๆ จัดกิจกรรมเสริมตางๆ และมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง
ทั้งนี้ แมวาการดําเนินการใหประสบผลสําเร็จในแตละขั้นตอนจะขึ้นอยูกับหลายปจจัย แตหาก
พิจารณาในภาพรวมแลว ปจจัยที่สําคัญที่สุดตอความสําเร็จในการจัดทําและการดําเนินการตามนโยบายการ
กํากับดูแลองคการ คือ
 การมีสวนรวมของผูบังคับบัญชาในทุกระดับในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่
ดีและการผลักดันการดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรม
 การมีสวนรวมของบุคลากรในองคการในกระบวนการจัดทํา ความเขาใจในเนื้อหาและ
ขอกําหนดอยางถองแท และการเล็งเห็นประโยชนในการปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ซึ่ง
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บริษัทเอกชนชั้นนําของไทยหลายบริษัท เชน บริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เครือซิ
เมนตไทย บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) เปนตน ประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลองคการที่ดีก็เพราะผูบริหารและพนักงาน
ในองคการมีสวนรวมในทุกกระบวนการ
ทายสุดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. หวังวาสวนราชการ จังหวัด สถาบันการศึกษาและองคการมหาชนจะนํา
ความรูความเขาใจที่ไดรับทั้งจากคูมือและการประชุมเชิงปฏิบัติการไปจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่
ดีของแตละองคการตามความเหมาะสมกับบริบท เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลในองคการ และสามารถยกระดับ
องคการไปสูการเปนองคการสุจริตธรรมตอไป
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ภาคผนวก 1
อภิธานศัพท
คานิยม (ทั่วไป)
“คานิยม” หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อของกลุมคนในสังคมซึ่งพิจารณาตัดสินและประเมินคา
วา สิ่งใดมีคุณคา มีประโยชน พึงปรารถนา ถูกตองเหมาะสม ดีงาม ควรที่จะยึดถือและประพฤติปฏิบัติ
ความคิดและความเชื่อตางๆ เหลานี้ จะเปนตัวกํากับพฤติกรรมของคนและสังคม เชน คานิยมในสังคมไทย
เนนการใหเกียรติผูอาวุโส คนไทยหรือสังคมไทยก็จะมีพฤติกรรม แนวประพฤติปฏิบัติแสดงออกโดยการเชื่อ
ฟงผูใหญ ใหเกียรติผูอาวุโสเวลาทานออกความคิดเห็น พบผูอาวุโสยกมือไหวอยางนอบนอม ผูอาวุโสนั่งจะ
เดินผานก็กมตัว เปนตน โดยทั่วไปความคิดหรือความเชื่อเหลานี้ไดรับการปลูกฝงจากครอบครัว สิ่งแวดลอม
วิถีชีวิต และประสบการณ แตอาจเปลี่ยนแปลงความสําคัญตามกาลเวลาและประสบการณชีวิตได
ในแตละองคการ รูปแบบการทํางานหรือแนวปฏิบัติของเจาหนาที่/พนักงานจะสะทอนความคิด
ความเชื่อ หรือคานิยมของเจาหนาที่/พนักงานในองคการนั้นๆ วา เปนสิ่งดี เหมาะสม ควรยึดถือเปนแนว
ปฏิบัติ เชน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติตอผูรับบริการดวยความเปนธรรม โปรงใส รูจักคิดแกไข
ปญหาอยางทันทวงที เปนตน
ธรรมาภิบาล
“ธรรมาภิบาล” หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการตาง ๆ ให
เปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและ
เอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้ มีความหมายอยางกวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรม
ทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชน
พึงมี และพึ งประพฤติ ป ฏิบั ติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองค ก าร
ภายนอก เปนตน
ธรรมาภิบาล เปนหลักการที่นํามาใชบริหารงานในปจจุบันอยางแพรหลาย ดวยเหตุเพราะ ชวย
สรางสรรคและสงเสริมองคการใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ เจาหนาที่/พนักงานตางทํางานอยาง
ซื่อสัตยสุจริตและขยันหมั่นเพียร ทําใหผลประกอบการขององคการธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แลวยังทําให
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ ศรัทธาและเชื่อมั่นในองคการนั้น ๆ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง เชน
องคการที่โปรงใส ยอมไดรับความไววางใจในการรวมทําธุรกิจ รัฐบาลที่โปรงใสตรวจสอบได ยอมสรางความ
เชื่อมั่นใหแกนักลงทุนและประชาชน ตลอดจนสงผลดีตอเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญกาวหนาของ
ประเทศ เปนตน
องคการสุจริตธรรม
ศาสตราจารย Donald C. Menzel ประธานสมาคมรัฐประศาสนศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (ค.ศ.
2005-2006) ผูเขียนหนังสือเรื่อง Ethics Management for Public Administrators: Building Public
Organizations of Integrity ไดกลาวถึงคําจํากัดความของ การเปน “องคการสุจริตธรรม” วาหมายถึง สถานที่
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ที่มีบุคคลมาอยูรวมกัน มีปฏิสัมพันธตอกันดวยความเอื้ออาทร มีความเคารพในความเปนปจเจกชนของสมาชิก
ทุกคน เอาใจใสดูแลซึ่งกันและกัน ใชความสามารถในการปฏิบัติงานดวยความภาคภูมิใจ รับผิดชอบตอผลการ
ปฏิบัติงานและการตัดสินใจของตนเอง รวมทั้งใหความสําคัญตอสิ่งที่ประชาชนใหความสนใจ ตองการและ
คาดหวังจากองคกรและบุคลากรผูปฏิบัติงาน23
ในการนําองคการไปสูองคการสุจริตธรรมนั้น ผูนําองคการจะตองประพฤติปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี
ประกอบทั้งความรู ความสามารถ ในการบริหารจัดการและเปนทั้งผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่ง
อาจพิจารณาคุณสมบัตินี้ไดจาก The CEO Check List24

The CEO Checklist




















เปนผูที่มีความฉลาดเฉลียว การศึกษาดี มีขอมูลพรอม
มีจิตใจใฝรู
สามารถสื่อสารถายทอดความคิดออกมาใหเห็นเปนภาพพจนอยางชัดเจน
ตั้งใจมุงมั่นทํางานหนัก
มีจริยธรรมและความซื่อสัตย
แสดงออกใหเห็นถึงการมีความเปนธรรมและยอมรับการแขงขันอยางยุติธรรม
ตั้งมั่นบนชีวิตแหงความโอบออมอารีและรูจักใหอภัย
รักผูคน
ไมดนั ทุรัง เกลียดการดูถูกเหยียดหยาม
แสดงออกซึ่งความกลา
ยอมรับความเสี่ยง (อยางชาญฉลาด)
สามารถตัดสินใจเรื่องยากๆ ไดภายในเวลาอันเหมาะสม
สามารถดําเนินการ บางอยางเพื่อยอมรับความผิด
มีความอดกลัน้ (ไดถึงในระดับหนึ่ง)
รูจักเลือกและแสวงหาคนเกง
มอบอํานาจโดยปราศจากความกังวลใจ
เปดเผยและมีความรับผิดชอบตอบรรดากลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
รูวาตองเปนผูต ัดสินใจ โยนออกไปใหใครไมไดอีกแลว
ทนสภาพการถูกโดดเดี่ยว
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ตัดตอนบางสวนมาจาก การสรางองคการที่มศี ักดิ์ศรีและจริยธรรม (Building Public Organizations of Integrity) แปลและเรียบเรียงโดย นางปานจิต จินดา
กุล นักพัฒนาระบบราชการ 8ว ผูอ ํานวยการกลุมผูบริหารการเปลี่ยนแปลง 4
24
ตัดตอนบางสวนมาจาก ที่สดุ ก็ซีอีโอ: ถึงเวลาของการนําองคการอยางมีสุจริตธรรม (It takes a CEO: It’s time to lead with Integrity) แปลและเรียบเรียง
โดย ดร.ทศพร ศิรสิ ัมพันธ เลขาธิการ ก.พ.ร.
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ภาคผนวก 2
ตัวอยางคานิยมหลักขององคการและความหมาย
การทํางานเปนทีม หมายถึง มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายของทีมงาน แสดงความคิดเห็นที่
เปนประโยชนตอทีมงาน และมีน้ําใจ ชวยเหลือเพื่อนรวมงาน
การบริการผูรับบริการ หมายถึง เขาใจความตองการของผูรับบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว
ใหบริการและชวยเหลือผู รับบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส และกระตือรื อรน ตอการตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ
ความซื่อสัตย หมายถึง ปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมาตามนโยบาย กฎ ระเบียบ อยางเครงครัด
ทําในสิ่งที่ดีงาม ถูกตอง สุจริต และแยกเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน
ความรับผิดชอบ หมายถึง รับผิดชอบตองานในหนาที่ ตอการตัดสินใจ ตอการกระทํา และตอ
ผลงาน
ความคิดริเริ่มสรางสรรค หมายถึง นําเสนอความคิดเห็นใหมๆ ที่เปนประโยชน ปรับปรุงงาน
อยางสรางสรรค และยอมรับฟงความคิดเห็นใหมๆ ของผูอื่น
ความโปรงใส หมายถึง กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โปรงใส สามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได และพรอมเปดเผยขอมูล
ความรวดเร็ ว หมายถึ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความรวดเร็ ว ทั น ท ว งที และสามารถปรั บ ตั ว ต อ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
ความพร อ มในการตอบสนอง หมายถึ ง ให ก ารตอบสนองต อ ความต อ งการของผู รั บ บริ ก าร
ตอสังคม ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค และเศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนตามความตองการของผูรับบริการ
ทั้งในปจจุบันและในอนาคต
การรูสึกเปนเจาของ หมายถึง ดูแลรักษาทรัพยสินขององคการ ทุมเททํางานใหเหมือนงานของ
ตัวเอง และคิดถึงผลไดผลเสียกอนที่จะตัดสินใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง หมายถึง ทําใหดียิ่งขึ้นตลอดเวลา พัฒนาตัวเองอยางตอเนือ่ งและกลา
เผชิญกับสถานการณที่เปลีย่ นแปลงไป
ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง ตระหนักเสมอวาผูรับบริการมีความสําคัญตอองคการ
และพยายามตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ
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การทุมเทเพื่อมาตรฐานสูงสุด หมายถึง บรรลุมาตรฐานระดับสูงในปจจุบัน กําหนดมาตรฐานใหม
ทั้งในดานคุณภาพ เทคโนโลยี ความสามารถ และความรับผิดชอบ สงมอบผลิตภัณฑและบริการที่ทําให
ผูรับบริการพอใจเหนือกวาระดับที่คาดหวัง
ความรับผิดชอบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม หมายถึง สงเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมอยางมี
จริยธรรม พรอมทั้งรักษาสิ่งแวดลอมใหดีที่สุด
ความสามัคคี หมายถึง เคารพผูรวมงาน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมแบงพรรคแบงพวก และเสียสละ
เพื่อประโยชนสวนรวม
การไม เ ลื อ กปฏิ บั ติ หมายถึ ง ให บ ริ ก ารโดยเสมอภาค เป น ธรรม เน น ความสะดวก รวดเร็ ว
ประหยัดและถูกตอง ดวยความมีน้ําใจ
ความยุ ติ ธ รรม หมายถึ ง ให ค วามยุ ติ ธ รรมต อ เจ า หน า ที่ / พนั ก งาน ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย
และผูรับบริการ และพยายามหลีกเลี่ยงความลําเอียง ไมเปนธรรม หรือสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน
การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดําเนินงานให
แลวเสร็จตามวัตถุประสงค และใชทรัพยากรอยางคุมคา
การรักษาความลับ หมายถึง สรางความเชื่อมั่นใหแกผูรับบริการในการปกปองรักษาขอมูลที่
เกี่ยวของกับผูรับบริการภายใตมาตรฐานจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
คุณภาพ หมายถึง การพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานอยางตอเนื่อง รับฟงความคิดเห็นในการพัฒนา
และมองหาโอกาสที่จะนําเทคโนโลยีใหมเขามาชวยในการพัฒนา
ความหลากหลาย หมายถึง เคารพในความแตกตางทางความคิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศและวัย
ความรูความสามารถ หมายถึง เปดกวางในการเรียนรูและพัฒนาความสามารถอยางตอเนื่อง และ
ตระหนักเสมอวาการเรียนรูพัฒนาไมมีจุดสิ้นสุด
วินัยและการปฏิบัติตามกฎขอบังคับ หมายถึง ยึดมั่นในหลักระเบียบวินัย ดําเนินกิจการตางๆ
ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของและปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
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ภาคผนวก 3
ตัวอยางตัวชี้วัด แยกตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 4 ดาน
ดานรัฐ
สังคมและ
สิ่งแวดลอม







ดาน

ผูรับบริการ
และผูมีสวน
ไดสวนเสีย 



ดาน
องคการ

ดาน
ผูปฏิบัติงาน













จํานวนแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
จํานวนขอมูล (จําแนกตามเรื่องหรือ ประเภท) ที่ชี้แจงตอรัฐสภา
จํานวนกรณีฟองรองหรือขอรองเรียนจากรัฐสภาเกี่ยวกับขอมูลที่บิดเบือน ไมครบถวน
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่กระตุน/เสริมสรางจิตสํานึกของขาราชการในองคการตอการ
ปฏิบัตหิ นาที่เพื่อผลประโยชนของประเทศชาติ
จํานวนกรณีฟองรองหรือขอรองเรียนจากประชาชนและขาราชการเกี่ยวกับการละเมิด
กฎระเบียบ ขอบังคับของขาราชการในองคการ
จํานวนกรณีฟองรองหรือขอรองเรียนจากประชาชนและขาราชการเกี่ยวกับกรณีทุจริต
ความไมเปนธรรม การเลือกปฏิบัติ การใชตําแหนงหนาที่เพื่อเอื้อประโยชน การกระทําที่
เปนการขัดกันแหงผลประโยชน และการมีผลประโยชนทับซอนของขาราชการในองคการ
ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับการบริการและขอมูลขาวสารจากขาราชการ
ในองคการ
จํานวนขอมูลขาวสาร (จําแนกตามเรื่อง/ประเภท) ที่เปดเผยตอประชาชนทางเว็บไซต
และอื่นๆ
จํานวนกรณีฟองรองหรือขอรองเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการบริการที่ไมเปนธรรม
ไมโปรงใส รวมทั้งขอมูลที่ไมครบถวน บิดเบือนขอเท็จจริงของขาราชการในองคการ
ระยะเวลาในการรอคอย หรือ ตอบรับจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ระยะเวลาในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู
รอยละของงบประมาณที่ประหยัด
ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการดานการพัฒนาองคการ
คุณภาพของระบบขอมูลและสารสนเทศ
จํานวนนวัตกรรม
รอยละของจํานวนงานที่มีความผิดพลาด ไมสมบูรณ ไมสอดคลองกับแนวทาง/มาตรฐาน
ที่กําหนดไว
ระดับความผาสุขและความพึงพอใจของบุคลากร
จํานวนขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การปฏิบัติงานที่ไดเปดเผยตอหนวยราชการอื่นๆ
และประชาชนทางเว็บไซต และอื่นๆ
จํานวนกรณีฟองรองหรือขอรองเรียนเกี่ยวกับความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการ
นั้นๆ
ระดับความนิยมของประชาชนตอองคการ
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ภาคผนวก 4
ตัวอยางการวิเคราะหความเสี่ยงตอการประพฤติผิดหลักธรรมาภิบาล
คําอธิบาย
การวิเคราะหความเสี่ยงตอการประพฤติผิดหลักธรรมาภิบาล นั้นสามารถชวยคณะทํางานพิจารณา
กําหนดแนวทางการปฏิบัติภายใตนโยบายหลักของการกํากับดูแลองคการที่ดี โดยเริ่มจากการพิจารณา
คัดเลือกกระบวนงานสําคัญที่จะมาใชเปนพื้นฐานในการวิเคราะหความเสี่ยงกอน ทั้งนี้ กระบวนงานในการ
ปฏิบัติงานขององคการเพื่อใหบริการประชาชนประกอบดวย
1. กระบวนงานหลัก หมายถึงกระบวนงานที่สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงานของรัฐ หรือ
กระบวนงานที่ปฏิบัติตามภารกิจหลักหรืองานหลักของสวนราชการ ซึ่งอาจเปนบริการประชาชน
โดยตรง โดยออม หรือบริการระหวางสวนราชการก็ได
ภารกิจหลักหรืองานหลักไดแก ภารกิจที่สวนราชการ ตองดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน เนื่องจาก
เปนอํานาจหนาที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ
ภารกิจหลักรวมถึงภารกิจอื่นที่หนวยงานเหนือขึ้นไปมอบหมายใหปฏิบัติเพิ่มเติมอยางตอเนื่องเกินกวา 3 ป
โดยมีแผนงานหรือแผนปฏิบัติการกําหนดไวอยางชัดเจน
ตัวอยางของกระบวนงานหลักไดแก
 กระบวนการตรวจปลอยสินคาขาเขา กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
 กระบวนการจัดเก็บภาษีรายไดบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
 กระบวนการบริหารสินคานําเขาและสงออก กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
 กระบวนการจัดทําและตรวจสอบหนังสือสนธิสัญญาระหวางประเทศ กรมสนธิสัญญา
กระทรวงการตางประเทศ
 กระบวนการจัดทําและตรวจสอบมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 กระบวนการจัดทําและตรวจสอบมาตรฐานสินคาอาหารและเกษตร สํานักงานมาตรฐาน
สินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 กระบวนการจัดทํานโยบายการเงินและการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
2. กระบวนงานรอง หมายถึง กระบวนงานที่ปฏิบัติตามภารกิจรองซึ่งเปนภารกิจที่มีความสําคัญ
นอยกวาภารกิจหลัก หรือเปนงานที่ระดับสูงขึ้นไปมอบหมายใหปฏิบัติเปนการชั่วคราวเมื่อ
สิ้นสุดโครงการแลวจึงเลิกดําเนินการ
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3. กระบวนงานสนับสนุนหมายถึง กระบวนงานที่ปฏิบัติตามภารกิจสนับสนุน ซึ่งเปนกิจกรรมที่
หนวยงานปฏิบัติเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักและภารกิจรองเปรียบเสมือน “งานแมบาน”
ตัวอยางกระบวนงานสนับสนุน ไดแก กระบวนการเบิกจายงบประมาณ กระบวนการสอบ
คัดเลือกผูดํารงตําแหนงที่วาง กระบวนการแตงตั้ง โยกยาย กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ กระบวนการจัดซื้อจัดจาง เปนตน
วัตถุประสงค
เพื่อคัดเลือกกระบวนงานที่เสี่ยงตอการประพฤติผิดหลักธรรมาภิบาลในขั้นตอนตอไป ซึ่งอาจจะ
เปนกระบวนงานหลัก กระบวนงานรอง และกระบวนการสนับสนุนก็ได
ลําดับกิจกรรม
1. พิจารณาความสอดคลองของกระบวนงานกับภารกิจของหนวยงานและผลกระทบตอผูมีสวนได
สวนเสีย (ซึ่งรวมผูรับบริการ สังคม และประเทศชาติโดยรวม) โดยจําแนกลําดับความสําคัญ
ตามตารางที่ 1 ดังนี้
ก. สอดคลองกับภารกิจมาก และมีผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงวา กระบวนงาน
นั้นมีความสําคัญสูง
ข. สอดคลองกับภารกิจมาก แตไมมีผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงวากระบวนงาน
นั้นมีความสําคัญปานกลางถึงต่ํา
ค. สอดคลองกับภารกิจนอย แตมีผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงวา กระบวนงานนั้น
มีความสําคัญปานกลาง
ง. สอดคลองกับภารกิจนอย และไมมีผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงวากระบวนงาน
นั้นมีความสําคัญต่ํา
2. นํากระบวนงานที่มีความสําคัญสูงและปานกลางไปวิเคราะหตามขั้นตอนตอไป

ความสําคัญปาน
กลาง
ถึงต่ํา

ความสําคัญสูง

ความสําคัญต่ํา

ความสําคัญปาน
กลาง
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เครื่องมือชวยคิด
 ตารางจัดลําดับความสําคัญ

ปจจัยแหงความสําเร็จ:
1. การระบุวากระบวนงานใดตอไปนี้ ไดแก กระบวนงานหลัก กระบวนงานรองและกระบวนงานสนับสนุน
เปนกระบวนงานที่เสี่ยงตอการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
2. ความชัดเจนเกี่ยวกับพันธกิจและผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย
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ภาคผนวก 5
ตัวอยางการระบุความเสี่ยงตอการประพฤติผิดหลักธรรมาภิบาล
คําอธิบาย
หลั ง จากวิ เ คราะห ไ ดก ระบวนงานหลั ก กระบวนงานรอง และกระบวนงานสนั บ สนุ น ที่ มี ค วาม
สอดคลองกับพันธกิจองคการและมีผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสีย จากขั้นตอนที่แลว คณะทํางานจะตอง
ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงในการประพฤติผิดหลักธรรมาภิบาล ที่จะสงผลกระทบตอรัฐ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย องคการ ตลอดจนผูปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนขอมูลสําคัญ
ในการกําหนดรางแนวทางปฏิบัติรองรับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
วัตถุประสงค
เพื่อวิเคราะหประเภทและความรุนแรงของความเสี่ยงในการประพฤติผิดหลักธรรมาภิบาลที่อาจ
เกิดขึ้นในกระบวนงานและจากการประพฤติปฏิบัติของเจาหนาที่ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติรองรับนโยบายหลักดานตางๆ ของนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
ความหมายของความเสี่ยง
ความเสี่ยงหมายถึงโอกาสหรือแนวโนมที่จะประพฤติผิดหลักธรรมาภิบาลซึ่งสงผลกระทบตอรัฐ
สังคม และสิ่งแวดลอม ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย องคการ และผูปฏิบัติงาน
กรอบความคิด
คณะทํางานควรยึดกรอบความคิดดังตอไปนี้เปนพืน้ ฐานในการระบุ คนหา และวิเคราะหความเสี่ยง
1. หลักธรรมาภิบาลสากล
2. วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลักขององคการ
3. กรอบนโยบายหลัก 4 ดาน
4. ประเด็นอื่นๆ ที่ตองพิจารณาประกอบดังนี้
4.1 ขอรองเรียนจาก ผูรับบริการ และ ผูมีสวนไดสวนเสีย
4.2 ประสบการณจากผูปฏิบัติงานจริง
4.3 ขอมูลประกอบ เชน ขอมูลการบันทึกบัญชี ขอมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ปญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน ขอมูลสรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ
4.4 กฎระเบียบในการทํางาน
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ลําดับกิจกรรม

คัดเลือกกระบวนงาน

1. จําแนก
กระบวนงาน
ออกมาเปน
ลําดับขั้นตอน

2. วิเคราะห
ความเสี่ยงและ
ผลกระทบ

3. รางแนวทาง
ปฏิบัตภิ ายใน
นโยบายหลัก
ดานตางๆ

1. จําแนกกระบวนงาน
หมายถึ ง การนํ า กระบวนงานที่ ป ฏิ บัติ ม าเขีย นแยกให เป น กิจ กรรมที่เ ป น ขั้นตอนอย า งชัด เจน
ตัวอยางเชน กระบวนการนําเขาทางอิเล็กทรอนิกสของกรมศุลกากร มีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอนดวยกัน คือ
1.1 ผูนําเขาบันทึกขอมูลบัญชีราคาสินคาเขาเครื่องคอมพิวเตอร โดยทําไดจากคอมพิวเตอรที่บาน
ที่ทํางาน หรือกรมศุลกากร และสงขอมูลเขาระบบของกรมศุลกากร
1.2 เครื่องคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรตรวจสอบตัดบัญชีสินคาสําหรับเรือ ตรวจสอบระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่มีการจัดเก็บฐานขอมูล (ตรวจ Profile วาเปน Red Line หรือ Green
Line)25 ตรวจสอบการลงทะเบียนชําระภาษีอากร
1.3 ระบบเครื่องคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรสงขอความกลับไปที่ผูนําเขาเพื่อแจงเลขที่ใบขน
สินคา และเลขที่ชําระอากร
1.4 กรณี Green Line ผูนําเขาหรือตัวแทนออกของติดตอรับมอบของจากโรงพักสินคา กรณี
Red Line ผูนําเขาหรือตัวแทนออกของพบเจาหนาที่ศุลกากร ณ โรงพักสินคาเพื่อพิจารณา
ตรวจปลอยสินคา
2. การวิเคราะหความเสี่ยง
คณะทํางานควรดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทํางาน ดังนี้
2.1 ระดมสมองเพื่อระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทํางานโดยยึดกรอบความคิดขางตนใน
การพิจารณาโดยใชเทคนิค Post-it diagram (ใหแตละคนเขียนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการทํางาน) หลังจากนั้น จําแนกประเภทความเสี่ยงทั้งหมดเปนเรื่องๆ ตามหลักธรร
มาภิ บ าล รายละเอี ย ดตามตั ว อย า งที่ ป รากฏในตาราง ประเภทของความเสี่ ย งเกิ ด จาก
กระบวนงาน

25

Green Line หมายความวา ใบขนสินคาฉบับนัน้ ไมติดเงื่อนไขในระบบฐานขอมูลของกรมศุลกากร (ซึ่งเรียกวา ระบบ profile) ผูนาํ เขาจึงสามารถนําสินคาผานเขามา
ไดเลย กรณีติดเงือ่ นไขใน ระบบ profile เครื่องจะกําหนดออกมาเปน Red Line คือผูน ําเขาตองไปพบเจาหนาที่ในขั้นตอนรับสินคาเพื่อทําการตรวจปลอยสินคา
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ตาราง ประเภทของความเสี่ยงเกิดจากกระบวนงาน
หลักธรรมาภิบาล
ความซื่อสัตย

ความโปรงใส

ความหมาย
การปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ รักษาวาจา
สัตย เปดใจกวาง ไมหลอกลวง ไมปด
ความรับผิดชอบ ไมใชผูอื่นเปน
เครื่องมือเพื่อแสวงหาผลประโยชน
สวนตัว
การเปดเผยขอมูล วิธีการและขั้นตอน
การดําเนินงาน รวมทั้งเปดโอกาสใหมี
สวนรวมรับรู มีสวนเกี่ยวของกับ
กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการ
ดําเนินการ และตรวจสอบการทํางาน

การปฏิบัติตอผูอื่นดวยความเปนธรรม
และเทาเทียมกัน โดยยึดหลักดานสิทธิ
ผลประโยชน ขอดี ความพยายามของ
แตละคน หรือการชวยเหลือสังคมเปน
พื้นฐานในการตัดสิน
การชวยเหลือ ใหความเคารพซึ่งกันและ
ความสามัคคี
กัน ทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกัน
ความมีประสิทธิภาพ การทํางานอยางรวดเร็วและใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหไดผล
คุมคาและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
การรับผิดชอบตอการตัดสินใจ
ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานและผลที่เกิดขึ้น

ความยุติธรรม

การมุงเนนผลงาน

ความคลองตัว

ความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึ้น
 ใชอํานาจหนาที่เพื่อเอื้อประโยชนตอ
พวกพอง
 ใชชองโหวทางกฎหมายเพื่อแสวงหา
ประโยชนสวนตัว

 ไมเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการ
ดําเนินการ
 เปดเผยขอมูลไมครบถวน บิดเบือน
ขอมูล
 ไมเปดเผยขอมูลเพื่อการตรวจสอบ
การทํางาน
 ปฏิบัติตอผูรับบริการอยางไมเปน
ธรรม เสมอภาค
 เอื้อประโยชนใหกับกลุมใด กลุมหนึ่ง
เปนพิเศษ
 แบงพรรคแบงพวกในการทํางาน
 ไมใหความรวมมือในการทํางาน

 ปฏิบัติงานลาชากวากําหนด
 ขาดระบบและขั้นตอนการดําเนินการ
ที่มีประสิทธิภาพ
 โยนความผิดใหกับผูอื่น
 ไมยินดีใหมีการตรวจสอบ
 ไมรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้น
การปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมาย  ขาดเปาหมายและแผนงานที่ชัดเจน
สามารถวัดหรือประเมินผลไดอยางเปน
ในการดําเนินการ
รูปธรรม
 งานไมสําเร็จตามเปาหมาย
การเรียนรูและปรับตัวใหทันกับ
 ไมปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้น
เปลี่ยนแปลงไป
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2.2 ดําเนินการวิเคราะหความเปนไปไดและความรุนแรงของความเสี่ยงโดยใชตารางดานลางนี้
ตาราง การวิเคราะหความเปนไปไดและความรุนแรงของความเสีย่ ง
ความรุนแรง
กลาง

ต่ํา
ความเปนไปได

ต่ํา
กลาง
สูง

สูง

รุนแรงมาก

C

C

B

A

C

B

A

A

B

A

A

A

แนวทางลดและบรรเทาความเสี่ยง
เกรด A หมายถึง ตองดําเนินการการลดความเสี่ยงทันที
เกรด B หมายถึง จะกําหนดแนวทางลดความเสี่ยงในระยะกลางและระยะยาวตอไป
เกรด C หมายถึง รับทราบ แตไมตองดําเนินการใดๆ ยกเวนระดับความเสี่ยงจะรุนแรงขึ้นเมื่อเวลาผานไป
นําความเสี่ยงที่ไดจากการระดมสมองคนหาตาม 2.1 มาวิเคราะหความเปนไปไดและความรุนแรงของความเสี่ยง
ตามตาราง ขางตน เพื่อกําหนดเกรดตามลําดับความเสี่ยง A, B, C โปรดดูรายละเอียดตามตารางตัวอยางการ
จัดลําดับความเสี่ยง
ตารางที่ ตัวอยางการจัดลําดับความเสี่ยง
หลักธรรมาภิบาล
ความซื่อสัตย

ความโปรงใส

ความยุตธิ รรม
ความสามัคคี
ความมีประสิทธิภาพ
ความรับผิดชอบ
















ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ใชอํานาจหนาที่เพื่อเอื้อประโยชนตอพวกพอง
ใชชองโหวทางกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตัว
ไมเปดเผยขอมูลและขั้นตอนการดําเนินการ
เปดเผยขอมูลไมครบถวน บิดเบือนขอมูล
ไมเปดเผยขอมูลเพื่อการตรวจสอบการทํางาน
ปฏิบัตติ อผูรับบริการอยางไมเปนธรรม เสมอภาค
เอื้อประโยชนใหกับกลุมใด กลุมหนึ่งเปนพิเศษ
แบงพรรคแบงพวกในการทํางาน
ไมใหความรวมมือในการทํางาน
ปฏิบัติงานลาชากวากําหนด
ขาดระบบและขั้นตอนการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ
โยนความผิดใหกับผูอื่น
ไมยินดีใหมีการตรวจสอบ
ไมรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึน้
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เกรดที่ไดรับ
A
A
B
A
A
A
A
B
B
A
B
B
A
A

การมุงเนนผลงาน
ความคลองตัว

 ขาดเปาหมายและแผนงานที่ชัดเจนในการดําเนินการ
 งานไมสาํ เร็จตามเปาหมาย
 ไมปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

B
A
C

2.3 นําความเสี่ยงในระดับเกรด A และ B มาวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางรอบดานภายใต
กรอบนโยบาย 4 ดาน ไดแก ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม ดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
ดานองคการ และดานผูปฏิบัติงาน ตัวอยางเชน จากความเสี่ยงใชอํานาจหนาที่เพื่อเอื้อประโยชน
ตอพวกพองในกระบวนการจัด ซื้อจัด จางโครงการกอสรางถนนภายในหมูบ าน อาจกอ ใหเกิด
ผลกระทบดังนี้
 รัฐตองสูญเสียงบประมาณมากเกินกวาที่ควรจะเปน
 คุณภาพของงานที่ไดอาจไมเปนไปตามมาตรฐาน อายุการใชงานสั้นลง ทําใหรัฐตองใชจาย
งบประมาณในการซอมแซมถนนมากกวาปกติ
 ทําใหผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชนทั่วไปเดือดรอนในการคมนาคม
 เกิดการปฏิบตั ิตอผูยื่นประมูลที่ไมเทาเทียมกันกอใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรมกับผูยื่น
ประมูลรายอื่น
3. นําความเสี่ยงในระดับเกรด A และ B และผลกระทบในแตละเรื่องมาเปนขอมูลประกอบการเขียน
รางนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ตามตัวอยางตาราง ตัวอยางความเสี่ยง เกรดที่ไดรับ ผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น และนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
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ตาราง ตัวอยางความเสี่ยง เกรดที่ไดรับ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และนโยบายการกํากับดูแลองคการที่
ดี
ชื่อกระบวนงาน: จัดซื้อจัดจางโครงการกอสรางถนนภายในหมูบาน

ความเสี่ยง
ใชอํานาจหนาที่
เพื่อเอื้อประโยชน
ตอพวกพองในการ
จัดจางโครงการ
กอสรางถนน
ภายในหมูบาน

เกรดที่
ไดรับ
A

ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
 รั ฐ ต อ งสู ญ เสี ย
งบประมาณมาก
เกินกวาที่ควรจะ
เปน
 คุณภาพของงาน
ที่ไดอาจไม
เปนไปตาม
มาตรฐาน อายุ
การใชงานสั้นลง
ทําใหรัฐตองใช
จายงบประมาณ
ในการซอมแซม
ถนนมากกวา
ปกติ
 ทําใหผูมีสวนได
สวนเสีย และ
ประชาชนทั่วไป
เดือดรอนในการ
คมนาคม
 เกิดการปฏิบตั ิ
ตอผูยื่นประมูลที่
ไมเทาเทียมกัน
กอใหเกิดการ
แขงขันที่ไมเปน
ธรรมกับผูยื่น
ประมูลรายอื่น
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นโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดี
ดานรัฐ สังคมและ  กําหนดกลไกในการ
สิ่งแวดลอม
กํากับดูแลระบบการ
จัดซื้อจัดจางใหเปนไป
ตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ
ดานรัฐ สังคมและ
 กําหนดมาตรการในการ
สิ่งแวดลอม
กํากับดูแลเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของในระบบการ
จัดซื้อจัดจาง อยาง
เครงครัดและเปน
รูปธรรม
 สรางระบบฐานขอมูลใน
การกําหนดมาตรฐานให
ชัดเจนและเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน เพื่อให
ดานผูรับบริการ
ประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู
และผูมีสวนได
ยื่นประมูล สามารถ
สวนเสีย
เขาถึงขอมูลไดงาย สราง
ความโปรงใสในการ
ทํางาน
ดานผูรับบริการ
และผูมีสวนได
สวนเสีย
นโยบายฯ ดาน

ตัวอยางที่ 1
การวิเคราะหจุดเสี่ยงของกระบวนงานหลัก
ชื่อกระบวนงาน: กระบวนการนําเขาทางอิเล็กทรอนิกส (e-import) กรมศุลกากร

ลําดับที่ 1 จําแนกกระบวนงาน
คําอธิบาย: กระบวนการนําเขาทางอิเล็กทรอนิกส (ทั้งที่เปนการนําเขาทางทาเรือหรือทางทาอากาศยาน) จะ
มีขั้นตอน คือ
(1) ผูนําเขาบันทึกขอมูลบัญชีราคาสินคาเขาเครื่องคอมพิวเตอร โดยทําไดจากคอมพิวเตอรที่
บาน ที่ทํางาน หรือกรมศุลกากร และสงขอมูลเขาระบบของกรมศุลกากร
(2) เครื่องคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรตรวจสอบตัดบัญชีสินคาสําหรับเรือ ตรวจสอบระบบ
การบริหารความเสี่ยงที่มีการจัดเก็บฐานขอมูล (ตรวจ Profile วาเปน Red Line หรือ
Green Line) ตรวจสอบการลงทะเบียนชําระภาษีอากร
(3) ระบบเครื่องคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรสงขอความกลับไปที่ผูนําเขาเพื่อแจงเลขที่ใบขน
สินคาและเลขที่ชําระอากร
(4) กรณี Green Line ผูนําเขาหรือตัวแทนออกของติดตอรับมอบของจากโรงพักสินคา กรณี
Red Line ผูนําเขาหรือตัวแทนออกของพบเจาหนาที่ศุลกากร ณ โรงพักสินคาเพื่อตรวจ
ปลอยสินคา

รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพ กระบวนการตรวจปลอยสินคาขาเขา กรมศุลกากร
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แผนภาพ: กระบวนการตรวจปลอยสินคาขาเขา กรมศุลกากร

(1) ผูนําเขาบันทึกขอมูลบัญชีราคาสินคาเขาเครื่อง
คอมพิวเตอรและสงขอมูลเขาระบบของกรมศุลกากร

(2) เครื่องคอมพิวเตอรของกรมศุลกากร
- ตรวจสอบตัดบัญชีสินคาสําหรับเรือ
- ตรวจสอบระบบบริหารความเสี่ยงที่มีการจัดเก็บฐานขอมูล
ตรวจวา Red Line หรือ Green Line จากระบบ Profile
แลวกําหนดสั่งการตรวจ (GREEN LINE / RED LINE)
- ตรวจสอบการลงทะเบียนชําระภาษีอากรโดยวิธี e-banking
- ออกเลขใบขนสินคา

ระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรสงขอความ (message)
กลับไปทีผ่ ูนาํ เขาเพื่อแจงเลขที่ใบขนสินคา และเลขชําระอากร
(กรณีชําระโดย e-banking)

Green Line

Red Line

ผูนําเขา/ตัวแทนออกของ
พบเจาหนาทีศ่ ุลกากร ณ
โรงพักสินคาเพื่อตรวจ
ปลอยสินคา

ผูนําเขา/ตัวแทนออกของ
ติดตอรับมอบของจาก
โรงพักสินคา
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ลําดับที่ 2 วิเคราะหความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทํางาน
หลังจากจําแนกกระบวนการทํางานตามลําดับที่ 1 แลว ดําเนินการระบุความเสี่ยงโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล ตามตารางการวิเคราะหความเปนไปไดและความรุนแรงของความเสี่ยง ดังรายละเอียดตาม
แผนภาพการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการตรวจปลอยสินคาขาเขา กรมศุลกากร

แผนภาพ: การระบุความเสี่ยงจากกระบวนการตรวจปลอยสินคาขาเขา กรมศุลกากร
(1) ผูนําเขาบันทึกขอมูลบัญชีราคาสินคาเขาเครื่อง
คอมพิวเตอรและสงขอมูลเขาระบบของกรมศุลกากร

(2) เครื่องคอมพิวเตอรของกรมศุลกากร
- ตรวจสอบตัดบัญชีสินคาสําหรับเรือ
- ตรวจสอบระบบบริหารความเสี่ยงที่มีการจัดเก็บฐานขอมูลตรวจวา
Red Line หรือ Green Line จากระบบ Profile แลว กําหนดสั่งการ
ตรวจ (GREEN LINE / RED LINE)
- ตรวจสอบการลงทะเบียนชําระภาษีอากรโดยวิธี e-banking
- ออกเลขใบขนสินคา

ระบบคอมพิ ว เตอร ข องกรมศุ ล กากรส ง ข อ ความ ( message)
กลับไปที่ผูนําเขาเพื่อแจงเลขที่ใบขนสินคา และเลขชําระอากร (กรณี
ชําระโดย e-banking)

ความเสี่ยง

สินคาที่ไมตดิ Profile

ผูนําเขา / ตัวแทนออกของ
ติดตอรับมอบของจาก
โรงพักสินคา

Red Line

ผูนําเขา / ตัวแทนออก
ของ
พบเจาหนาที่ศุลกากร
ณ โรงพักสินคาเพื่อ
ตรวจปลอยสินคา
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ความมีประสิทธิภาพ

(GREEN LINE)
จะไดรับมอบไปจากอารักขา
ของศุลกากรโดยไมมีการ
ตรวจสอบใด ๆ
สินคาที่ตดิ Profile

Green Line

หลักธรรมาภิบาล

(RED LINE) ตอง
ผานการตรวจสอบของ
เจาหนาที่ศุลกากร ณ
โรงพักสินคา ซึ่งตองมี
ความรอบรูทั้งเรื่องพิกัดฯ
ราคา และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ และมีโอกาสใช
ดุลพินิจอยางไมถกู ตอง

ความซื่อสัตย
ความยุตธิ รรม

แผนภาพ: การวิเคราะหความเสี่ยง และผลกระทบ
นําความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามแผนภาพ มาวิเคราะหความเปนไปไดและความรุนแรงของความ
เสี่ยง เกรดที่ไดรับคือ A จากนั้นวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อนําไปกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีในขั้นตอนตอไป
ความรุนแรง
ต่ํา
กลาง
สูง
ความ
เปนไป
ได

ต่ํา
กลาง
สูง

C

C

C
B

รุนแรง
มาก

B

B
A

A
A

A

A

A

ความเสี่ยง
 สินคาที่ไมติด profile (GREEN LINE)
ไดรับ มอบจากอารักขาของ ศุลกากรโดย
ไมมีการตรวจสอบใดๆ
 สินคาที่ตดิ profile (RED LINE) ตอง
ผานการตรวจสอบของเจาหนาที่ศุลกากร
ณ โรงพักสินคาซึ่งตองมีความรอบรูทั้ง
เรื่องพิกัดฯ ราคา และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ และมีโอกาสใชดลุ พินิจอยางไม
ถูกตอง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
 ประเทศชาติจดั เก็บภาษีไดนอยลง
 อาจเปนสินคาตองหามที่สงผลใหเกิดมลพิษ
ตอสิ่งแวดลอม
 เกิดการปฏิบตั ิตอผูนาํ เขาที่ไมเทาเทียมกัน
กอใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรมกับผู
นําเขารายอื่น
 เกิดผลกระทบดานราคาตอผูผ ลิตสินคา
ภายในประเทศ เพราะผูผลิตที่เสียภาษี
นําเขามีตนทุนสินคาสูงกวาผูผ ลิตที่ไมไดเสีย
ภาษีนาํ เขา

นําความเสี่ยงและผลกระทบ
มากําหนดแนวทางปองกัน โดย
ออกเปนรางนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดี
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ลําดับที่ 3 นําความเสี่ยงและผลกระทบ มากําหนดรางนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เมื่อวิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทํางานตามการวิเคราะหลําดับ
ที่ 2 แลว ในการกําหนดแนวทางปองกันหนวยงานควรกําหนดรางนโยบายเพื่อการกํากับดูแลองคการที่ดี
ดังนี้
ความเสี่ยง
1. สินคาที่ไมติด profile
(GREEN LINE) ไดรับ
มอบจากอารักขาของ
ศุลกากรโดยไมมีการ
ตรวจสอบใด ๆ
2. สินคาที่ติด profile (RED
LINE) ตองผานการ
ตรวจสอบของเจาหนาที่
ศุลกากร ณ โรงพักสินคา
ซึ่งตองมีความรอบรูทั้งเรื่อง
พิกัดฯ ราคา และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ และมีโอกาส
ใชดุลพินิจอยางไมถูกตอง

เกรดที่
ไดรับ
A

A

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

รางนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

 ประเทศชาติจัดเก็บภาษี 1. มุงเนนการปฏิบัติตอผูนําเขา
สินคาอยางเสมอภาคและเปน
ไดนอยลง
ธรรมในการตรวจปลอยสินคา
 อาจเปนสินคาตองหามที่
นําเขา เชน การเรียกเก็บภาษี
สงผลใหเกิดมลพิษตอ
จากผูน ําเขาสินคาพิกัดเดียวกัน
สิ่งแวดลอม
ในอัตราที่เทากัน (ดานผูรับ
 เกิดการปฏิบัติตอผู
บริการ และผูม ีสวนไดสวนเสีย)
นําเขาที่ไมเทาเทียมกัน
กอใหเกิดการแขงขันที่ไม 2. กําหนดกลไกในการกํากับดูแล
เจาหนาที่มิใหรับสินบนหรือ
เปนธรรมกับผูนําเขาราย
ผลประโยชนใดๆ จากผูนําเขา
อื่น
(ดานผูรับบริการ และผูมสี วนได
 เกิดผลกระทบดานราคา
สวนเสีย)
ตอผูผลิตสินคา
3. มุงเนนการสรางกลไกหรือ
ภายในประเทศ เพราะ
นวัตกรรมเพื่อตรวจสอบและ/
ผูผลิตที่เสียภาษีนําเขามี
หรือปองกันสินคานําเขาทีเ่ ปน
ตนทุนสินคาสูงกวาผูผลิต
อันตรายสงผลใหเกิดมลพิษตอ
ที่ไมไดเสียภาษีนําเขา
สิ่งแวดลอม หรือผิดกฎหมาย
(ดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม)
4. กําหนดแนวทางสงเสริมและ
พัฒนาใหเจาหนาที่มีความรู
ความเขาใจและสามารถ
ปฏิบัติงานไดถูกตองตาม
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และ
ขอบังคับที่เกี่ยวของของกรม
ศุลกากร เชน ปฏิญญาอรุชาฉบับ
ปรับปรุง (The Revised
Arusha Declaration) ระบบ
ราคาแกตต (GATT) หรือ
ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับพิธี
การศุลกากร เปนตน (ดาน
ผูปฏิบัติงาน)

หมายเหตุ การกําหนดนโยบายเพื่อปองกันความเสี่ยง อาจมีไมครบทั้ง 4 ดานแลวแตกรณี
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ตัวอยางที่ 2
การวิเคราะหความเสี่ยงของกระบวนงานสนับสนุน
ชื่อกระบวนงาน: กระบวนการตรวจปลอยสินคาขาเขา กรมศุลกากร

ลําดับที่ 1 จําแนกกระบวนงานโดยใช Flow Chart
คําอธิบาย: ขาราชการทําเอกสารขอเบิกคาใชจายในการไปปฏิบตั ิราชการตางประเทศ
เจาหนาที่กองคลังตรวจรายละเอียดและนําเสนอผูบ ังคับบัญชาใหการอนุมัติเพื่อเบิกจายเงิน รายละเอียดตาม
แผนภาพกระบวนงานเบิกคาใชจายการไปปฏิบัติราชการตางประเทศ

แผนภาพ กระบวนงานเบิกคาใชจายการไปปฏิบัติราชการตางประเทศ

ขาราชการทําเรื่องขอเบิกคาใชจายในการไปปฏิบัติ
ราชการตางประเทศ

เจาหนาที่กองคลังตรวจรายละเอียดและนําเสนอ
ผูบังคับบัญชาใหการอนุมัติ

คาใชจายไดรับการอนุมัติ
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ลําดับที่ 2 วิเคราะหความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทํางาน
หลังจากจําแนกกระบวนการทํางานตามลําดับที่ 1 แลว ดําเนินการระบุความเสี่ยงโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล ตามตารางการวิเคราะหความเปนไปไดและความรุนแรงของความเสี่ยง ดังรายละเอียดตาม
แผนภาพการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานเบิกคาใชจายการไปปฏิบัติราชการตางประเทศ

แผนภาพ การระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานเบิกคาใชจายการไปปฏิบัติราชการตางประเทศ

ขาราชการทําเรื่องขอเบิกคาใชจายในการไปปฏิบัติ
ราชการตางประเทศ

ความเสี่ยง

เจาหนาที่กองคลังตรวจรายละเอียดและ
นําเสนอผูบังคับบัญชาใหการอนุมัติ

ขาราชการเบิกเงินเกินกวา
ที่ใชจายจริง แตเจาหนาที่
กองคลังอนุมัติ

คาใชจายไดรับการอนุมัติ
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หลักคุณธรรม
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล
ความยุตธิ รรม
ความรับผิดชอบ
ความมีประสิทธิภาพ

แผนภาพ การวิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบ
นําความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามแผนภาพการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานเบิกคาใชจายการไป
ปฏิบัติราชการตางประเทศ มาวิเคราะหความเปนไปไดและความรุนแรงของความเสี่ยง เกรดที่ไดรับคือ A
จากนัน้ วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อนําไปกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีในขั้นตอนตอไป
ความรุนแรง
ต่ํา
กลาง
สูง
ความ
เปนไป
ได

ต่ํา
กลาง
สูง

C

C

C
B

รุนแรง
มาก
A

B

B
A

A

A

A

A

ความเสี่ยง
ขาราชการเบิกเงินเกินกวาที่ใชจายจริง แต
เจาหนาที่กองคลังอนุมัติ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
• ทําใหรัฐตองจายงบประมาณเพิ่มขึ้นกวา
ความเปนจริง
• เปนแบบอยางที่ผิดอาจสงผลใหขาราชการ
ผูอื่นปฏิบตั ติ าม ทั้งผูเบิกและผูตรวจสอบ
เอกสารการเบิกจาย
• เกิดวัฒนธรรมในการทํางานที่ผิด
• เจาหนาที่กองคลังผูตรวจรายละเอียดการ
เบิกจาย อาจใชประโยชนจากตําแหนง
หนาที่ในการเลือกปฏิบัติทไี่ มเทาเทียมกัน

นําความเสี่ยงและผลกระทบ
มากําหนดแนวทางปองกัน
โดยออกเปนรางนโยบายการ
กํากับดูแลองคการที่ดี
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ลําดับที่ 3 นําความเสี่ยง และผลกระทบ มากําหนดรางนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เมื่อวิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้นจากกระบวนการทํางานตามการวิเคราะหลําดับ
ที่ 2 แลว ในการกําหนดแนวทางปองกันหนวยงานควรกําหนดรางนโยบายเพื่อการกํากับดูแลองคการที่ดี
ดังนี้
ความเสี่ยง
1. ขาราชการเบิกเงินเกินกวาที่
ใชจายจริง แตเจาหนาที่กอง
คลังอนุมัติ

เกรดที่
ไดรับ
A

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

รางนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

1. กําหนดแนวทางสงเสริมและพัฒนา
• ทําใหรัฐตองจาย
ให เ จ าหนา ที่ กรมศุ ล กากรมีค วามรู
งบประมาณเพิ่มขึ้นกวา
ความเขาใจและสามารถปฏิบัติงาน
ความเปนจริง
ได ถู ก ต อ งตามกฎหมาย ประกาศ
• เปนแบบอยางที่ผิดอาจ
ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
สงผลใหขาราชการผูอื่น
การเบิกจายเงิน (ดานผูปฏิบตั ิงาน)
ปฏิบัติตาม ทั้งผูเบิกและ
2. กําหนดมาตรการในการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบเอกสารการ
การใชเ งินงบประมาณของรัฐอยาง
เบิกจาย
ถู ก ต อ งเพื่ อ ไม ใ ห รั ฐ เสี ย ประโยชน
• เกิดวัฒนธรรมในการ
(ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม)
ทํางานที่ผิด
3. สงเสริมการสรางวัฒนธรรมที่ดีงาม
• เจาหนาที่กองคลังผูตรวจ
ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ สร า งความ
รายละเอียดการเบิกจาย
ศรั ท ธาต อ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ทั่ ว ไป
อาจใชประโยชนจาก
(ผูมีสวนไดสว นเสีย)
ตําแหนงหนาที่ในการ
เลือกปฏิบัติที่ไมเทาเทียม
กัน

หมายเหตุ การกําหนดนโยบายเพื่อปองกันความเสี่ยง อาจมีไมครบทั้ง 4 ดานแลวแตกรณี
ปจจัยแหงความสําเร็จ:
1. การคัดเลือกกระบวนงานหลัก กระบวนงานรอง และกระบวนงานสนับสนุนที่สําคัญ
2. การจําแนกกระบวนงานออกมาเปนขั้นตอนที่ชัดเจน
3. การวิเคราะหความเสีย่ งตามตารางความเปนไปไดและความรุนแรงของความเสี่ยง โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลเปนกรอบ รวมทั้งขอรองเรียน ประสบการณ และขอมูลอื่นๆ อยางถี่ถวนและรอบคอบ
4. การวิเคราะหผลกระทบโดยคํานึงถึงนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 4 ดาน คือ
 ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
 ดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
 ดานองคการ
 ดานผูปฏิบัติงาน
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ภาคผนวก 6
ตัวอยาง นโยบายหลัก 4 ดาน
ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
 มุงมั่น รักษาและสงเสริม คุณภาพสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการดําเนินงาน
 มุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่งในการสรางสรรคสังคมที่ดี มีความสุข
 มุง มั่นรักษาผลประโยชนของรัฐไวสูงสุด
 กระตุน สงเสริม เนนย้ําใหทุกหนวยงานดําเนินงานโดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อ
ประโยชนสวนรวม ใสใจตอสิ่งแวดลอม และการมีสวนรวมของประชาชน ในการยกระดับความเปน
อยูที่ดีขึ้นของประชาชนและสังคม
 มุ ง สร า งสรรค แ ละอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ตลอดจนเป น กลไกของรั ฐ ในการป อ งกั น
และบรรเทาอุบัติภัยที่จะสงผลตอสังคม และสิ่งแวดลอม
 สงเสริมการสรางจิตสํานึกใหผูปฏิบัติงานทุกระดับมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยไมกระทําการใด
ที่จะมีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม
 วางตัวเปนกลางทางการเมือง โดยไมกระทําการอันใดที่เปนการสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่ง
 สงเสริม สนับสนุนดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัยตอชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติใน
เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล
 มุงมั่นและใหความสําคัญตอปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม
 ใหความสําคัญเปนอยางมากในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยกําหนดแนวทาง
และแผนงานในการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน จัดใหมีระบบติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ
เพื่อรักษาประโยชนของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
 มุงมั่น สร างสรรค ส งเสริม สนับ สนุน และบริ หารจัด การดวยความรับ ผิดชอบตอสิ่งแวดล อม
ตามหลักกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
 สงเสริม รักษา/ธํารง ไวซึ่งจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ โดยใหความรวมมือ
สนับสนุนนโยบายและกิจกรรมตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชนของชุมชนและสังคม
อยางสม่ําเสมอ
 ใหความรวมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีมาตรการ/
โครงการที่เปนรูปธรรมรองรับเพื่อผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ
 มุงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณภาพของสังคมดานตางๆทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการชวยเหลือผูดอยโอกาส ตลอดจนการเสริมสรางประโยชนสุขของสังคม
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ดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
 มุงมั่นในการสรางจิตสํานึกในการใหบริการที่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวน
ไดสวนเสีย
 สงเสริม สนับสนุนแนวความคิดใหมๆ ตลอดจนการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการ
การพัฒนาการใหบริการเพื่อความสะดวกและทันสมัย
 มุงมั่นใหบริการดวยความโปรงใส สุจริต เพื่อประโยชนสขุ ของประชาชน
 มุงมั่นดําเนินงานโดยคํานึงถึงสิทธิของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยปฏิบัติตอผูเกี่ยวของทุก
ฝายอยางยุติธรรม และเสมอภาค
 สรางกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียผานชองทางตางๆ
 พัฒนาแนวทางสนองนโยบายการดูแลสุขภาพที่ดีของประชาชนคนไทย โดยผลิตและจําหนายน้ํามัน
คุณภาพสะอาดอยางตอเนื่อง
 มุงเนนการใหบริการทุกระดับดวยความประทับใจ ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับการอํานวย
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองตามตองการ
 มุงมั่นในการใหบริการที่มีคุณภาพตอผูรับบริการและตรงกับความตองการของผูรับบริการอยาง
แทจริง
 ใหความสําคัญเรื่องคุณภาพของการบริการ โดยกําหนดระดับคุณภาพที่ประชาชนยอมรับได
 สงเสริม สนับสนุน จัดใหมีการใหบริการดวยความเปนธรรมและเสมอภาค
 มุงมั่นที่จะเปดโอกาสในการแขงขันการใหบริการอยางเปนธรรมและเสมอภาค
 มุงมั่นดําเนินงานบนพื้นฐานของความเปนธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชนของผูมี
สวนไดสวนเสียรวมกันเปนหลัก
 สงเสริมการใหบริการโดยยึดหลักความพึงพอใจของผูรับบริการ แสดงความรับผิดชอบตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้นอยางเปนธรรมอันเนื่องมาจากการบริการที่ผิดพลาด หรือไมเปนไปตามสัญญา
หรือขอตกลง
 สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยไมคํานึงถึงความ
ตางดานสีผิว เชื้อชาติ เผาพันธุ แหลงกํา เนิด ภาษา ศาสนา เพศ อายุ หรือความผิดปกติของ
รางกายหรือจิตใจ
 สนับสนุน และใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบสารสนเทศดานสถิติการคาระหวางประเทศอยาง
ตอเนื่องเพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงระบบขอมูลของประชาชน
 สงเสริม สนับสนุน และกําหนดมาตรการรองรับที่ชัดเจนตอเกษตรกรในการจัดทําเขตการคาเสรี
ระหวางไทยกับออสเตรเลีย
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ดานองคการ
 สงเสริมใหเกิดความปลอดภัยของสํานักงาน
 สงเสริม ปลูกฝงและกระตุนใหตระหนักถึงความเสี่ยงตอการผิดจริยธรรมจนเปน วัฒนธรรมองคกร
โดยเนนย้ําถึงผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินงานที่ไมสอดคลองกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล
 สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ในทางที่ดีกวาเสมอแกเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ โดยผลักดันทุกหนวยงานใหมุงเนน พัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา
 กําหนดกลไกในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานอันเปนการขัดตอผลประโยชนของหนวยงานภาครัฐ
ไมวาจะเกิดจากการติดตอกับผูเกี่ยวของภาคเอกชน เชน บริษัท ผูรับเหมา เปนตน หรือจากการใช
โอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการหาประโยชนสวนตน
 ส ง เสริ ม และจั ด ให มี ร ะบบบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ปฏิบัติงาน ความถูกตองของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ ภายใตการกํากับ
ดูแลและควบคุมภายในที่ดี
 สงเสริมจัดใหมีการจัดทําแผนดําเนินงาน (Action Plan) ที่ชัดเจนตามแผนยุทธศาสตรของ
หนวยงานภาครัฐ
 สรางระบบการกํากับดูแลและปองกันมิใหเกิดการขัดกันแหงผลประโยชน (Conflict of Interest)
ในการดําเนินงาน
 สงเสริมใหเกิดระบบคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัตริ าชการ
 สงเสริมใหเกิดความคุมคาของการใชงบประมาณ เนนการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
ตามลําดับความสําคัญเชิงยุทธศาสตร
 สงเสริมใหเกิดระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
 ใหความสําคัญตอความถูกตองและความชัดเจนของขอมูลที่เผยแพรสูสาธารณชน โดยปรับปรุง
พัฒนา ระบบการจัดการฐานขอมูลใหถูกตอง ทันสมัยอยูตลอดเวลา และเนนย้ําใหผูปฏิบัติงานทุก
ระดับยึดถือปฏิบัติโดยเครงครัด
 วางระบบประชาสัมพันธ ใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูลดานกฎหมายการคาระหวางประเทศ
ผานสื่อตางๆ อยางถูกตอง เพื่อสรางความเชื่อถือและภาพลักษณที่ดี
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ดานผูปฏิบัติงาน
 ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบและตอเนื่อง
 ปฏิบัติตอผูปฏิบัติงานอยางเปนธรรม เสมอภาคบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม
 สงเสริมความกาวหนาในอาชีพใหแกผูปฏิบัติงานตามหลักความรู ความสามารถ เปนธรรมและ
เสมอภาค
 มุงสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 สงเสริม สนับสนุน จัดใหมีระบบการแลกเปลี่ยน เรียนรู ประสบการณและความรูในการปฏิบัติงาน
ทุกระดับ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
 ตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญขององคการ
 ดวยการสงเสริม จัดใหมีระบบคุณธรรมในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ใหเกียรติตอความเปนปจเจกบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดวยความเปนธรรม
 เคารพในสิทธิสวนบุคคลของเจาหนาที่/พนักงาน หลีกเลี่ยงการนําเอาขอมูลหรือเรื่องราวของ
เจาหนาที่/พนักงาน ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องสวนตัวไปเปดเผย หรือวิพากษ
วิจารณในลักษณะที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกเจาหนาที่/พนักงาน หรือภาพลักษณโดยสวนรวม
ขององคการ
 สงเสริมใหผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนาองคการ
 สนับ สนุ น ส ง เสริ มให เจ า หน า ที่ของรัฐ ทุกระดั บ มี สว นรว มในการกํ า หนดแผนยุ ท ธศาสตรของ
องคการ
 มุงมั่นที่จะสรางบรรยากาศในการทํางานที่ดึงดูดและรักษาไวซึ่งเจาหนาที่ของรัฐที่มีคุณภาพพรอม
ทั้งจัดใหมีการพัฒนาความสามารถและทักษะที่จําเปน เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐพัฒนาศักยภาพและ
สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
 ให ค วามสํ า คั ญ ต อ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ที่ เ ป น ป จ จั ย แห ง ความก า วหน า ขององค ก ารและส ง เสริ ม
สนับสนุนการพัฒนาใหเจาหนาที่ของรัฐทุกคนมีความรูความสามารถสูง
 ใหความสําคัญตอการดูแลเจาหนาที่ของรัฐอยางเสมอภาค การใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสม และเปนธรรม
 กํากับดูแลใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เพื่อประโยชนสูงสุดของ
องคการและไมดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 สงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีแผนฝกอบรมอยางตอเนื่องเพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการ
นําเขาและสงออกมีความรูความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และขอบังคับ
อื่นๆ เพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
 ใหความสําคัญและความเปนธรรมกับพนักงานในทุกระดับ จัดใหมีกระบวนการรับขอรองเรียนจาก
เจาหนาที่/พนักงานอยางเปนระบบในเรื่องการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชา
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ภาคผนวก 7
ตัวอยาง แนวทางปฏิบัติภายใตนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
จําแนกตามนโยบายหลัก 4 ดาน
ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
นโยบายหลัก มุงมั่น รักษาและสงเสริม คุณภาพสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการดําเนินงาน
แนวทางปฏิบัติ
 จัดทํากิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ
 จั ด ทํ า แนวทาง มาตรการเพื่ อ ส ง เสริ ม ให ผู ป ฏิ บั ติ ง านตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
สิ่งแวดลอม
 สงเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 จัดทําขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยที่ผูรับเหมาจะตองปฏิบัติไวเปนสวน
หนึ่งของสัญญา หรือเอกสารการวาจางกอนเขาปฏิบัติงาน
 กําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการทําลายสินคาที่ผิดกฎหมายเพื่อมิใหเกิดผลกระทบ
ทางลบตอสิ่งแวดลอม
นโยบายหลัก มุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่งในการสรางสรรคสังคมที่ดี มีความสุข
แนวทางปฏิบัติ
 จัดทํากิจกรรม สรางสรรค ชวยเหลือสังคม อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยครอบคลุม
การสนับสนุนจารีตประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
 กําหนดมาตรการสนับสนุน ชวยเหลือ และเขารวมในกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอ
สังคมและชุมชนในทุกทองที่ซึ่งองคการมีการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ
 จัด กิ จ กรรมให ผู บ ริ ห ารและเจ า หน า ที่ / พนั ก งานทุก คนมี ส วนร ว มในการพั ฒ นาความ
เปนอยูที่ดีขึ้น ของชุมชน โดยเนนกระบวนการทํางานรวมกันกับชุมชน เปนมิตรเกื้อกูลกัน
และสอดคลองกับประโยชนสังคมสวนรวม
 การนําความรูสูสังคม เพื่อเปนการเตือนสติและแนวทางแกปญหาสังคม
(จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย)
 มุงรับผิดชอบ ดูแล รวมมือ แกไข และสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม (มหาวิทยาลัยรามคําแหง)
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นโยบายหลัก มุงมั่นรักษาผลประโยชนของรัฐไวสูงสุด
แนวทางปฏิบัติ
 สรางกลไกการกํากับดูแลการดําเนินการตามภารกิจตางๆ ใหเปนไปตามเจตนารมณของ
กฎหมายและกฎระเบียบอยางเครงครัด
 กําหนดแนวทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับกฎหมายภายในประเทศ และระหวาง
ประเทศ
 สงเสริมการจัดระบบและระเบียบการใชที่ดินในพื้นที่เฉพาะและเปนสวนหนึ่งของการวาง
ผังเมืองตลอดจนการใชที่ดิน
 กําหนดระบบอัตราการเก็บภาษีศุลกากรที่เหมาะสมและเปนไปตามกฎหมาย
 จัดระบบการบริหารทรัพยสินทางปญญา ใหเปนกลไกรองรับการพิทักษคุมครองการใช
ประโยชนและการพัฒนาตอยอดทรัพยสินทางปญญาใหเกิดประโยชนตอสถาบันและ
ประเทศชาติในระยะยาว (มหาวิทยาลัยรามคําแหง)

ดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
นโยบายหลัก

มุงมั่นในการสรางจิตสํานึกในการใหบริการที่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

แนวทางปฏิบัติ
 เนนย้ํา และใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลตางๆ แกผูรับบริการอยางสม่ําเสมอผาน
ระบบสารสนเทศ โดยไมเลือกปฏิบัติ
 รณรงค ใ ห เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ ทุ ก ระดั บ ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การให บ ริ ก ารแก ป ระชาชน
ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
 กําหนดแนวทางปฏิบัติในการใหบริการแกผูรับบริการและประชาชนไดรับการตอบสนอง
ผลอยางรวดเร็ว และตอเนื่อง
นโยบายหลัก

สงเสริม สนับสนุนแนวความคิดใหมๆ ตลอดจนการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ประยุกตใชในการพัฒนาการใหบริการเพื่อความสะดวกและทันสมัย

แนวทางปฏิบัติ
 จัดใหมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลการบริการอยางตอเนื่องเพื่อใหผูรับบริการ
ไดรับความพึงพอใจ
 พัฒนาระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับกระบวนการตรวจปลอยสินคาขาเขา
 สงเสริม สนับสนุนความคิดริเริ่มในการแสวงหาชองทางใหมๆ ในการเพิ่มประโยชน
ใหแกผูรับบริการและประชาชนอยางตอเนื่อง
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นโยบายหลัก
มุงมั่นใหบริการดวยความโปรงใส สุจริต เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
แนวทางปฏิบัติ
 ใหความสําคัญตอการเปดเผยขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการบริการอยางครบถวน ถูกตอง
และไมบดิ เบือนขอเท็จจริง
 เนนใหมีการประกาศมาตรฐานการใหบริการประเภทตางๆ เพื่อใหผรู ับบริการ/ผูมสี วน
ไดเสียทราบโดยทั่วถึง โดยการบริการนัน้ ตองคํานึงถึงความเสมอภาค ความมี
ประสิทธิภาพ และคุณภาพ
 เรงสรางกลไก เนนการจัดทําขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน พรอมประกาศใหประชาชนและ
ผูรับบริการไดรับทราบอยางทั่วถึง
 กําหนดมาตรการในการกํากับดูแลเจาหนาที่ของรัฐในการใชตําแหนงหนาที่เอื้อประโยชน
ใหผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสว นเสียกลุมใดกลุมหนึ่ง
 จัดทํากิจกรรมเผยแพรกระบวนการพิจารณาสงเสริมการลงทุนตอสาธารณชน
อยางกวางขวางเพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความโปรงใส
นโยบายหลัก

มุงมั่นดําเนินงานโดยคํานึงถึงสิทธิของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสว นเสีย โดยปฏิบัติ
ตอผูเกี่ยวของทุกฝายอยางยุติธรรม และเสมอภาค

แนวทางปฏิบัติ
 ตระหนักถึงผลประโยชนของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ในการดําเนินนโยบายดาน
ภาษีใหเปนธรรมแกทุกฝายที่เกี่ยวของ
 กําหนดกลไก มาตรการในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการใหบริการจด
ทะเบียนธุรกิจการคาอยางเครงครัด
 กํากับดูแล และออกมาตรการเกี่ยวกับการคากําไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ
ของสินคาหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน และกําหนดเงื่อนไขการคาที่เปน
ธรรมตอผูรับบริการ
 เนนการรายงานสถานภาพและแนวโนมในอนาคตขององคการตอผูถือหุนอยางเทา
เทียมกัน
 ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, เชียงใหม)
นโยบายหลัก

สรางกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียผาน
ชองทางตางๆ

แนวทางปฏิบัติ
 จัดใหมีพัฒนากระบวนการรับขอรองเรียนเกี่ยวกับการบริการสําหรับผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย เพื่อปรับปรุงการบริการใหดีขึ้น
 กําหนดกระบวนการประชาพิจารณในการจัดทํานโยบายสาธารณสุขของประเทศ
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ดานองคการ
นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบตั ิ

สงเสริมใหเกิดความปลอดภัยของสํานักงาน





นโยบายหลัก

จัดทําระบบปองกันฐานขอมูล
จัดทําแนวทางการอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
จัดทําระบบปองกันทรัพยสินสูญหายหรือถูกโจรกรรม
สรางหรือปรับสภาพแวดลอมในที่ทํางานใหถูกสุขลักษณะและเปนไปตามขอกําหนดของ
รัฐ
สงเสริม ปลูกฝงและกระตุนใหตระหนักถึงความเสีย่ งจนเปนวัฒนธรรมองคการ โดย
เนนย้ําถึงผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินงานที่ไมสอดคลองกับหลักคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล

แนวทางปฏิบตั ิ


กํา

หนดแนวทางผลักดันใหเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงตอการ
ดําเนินงานที่ผดิ ตอคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
 จัดใหมีการอบรม ใหมีความรูเรื่อง กฎ ขอบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวของกับคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามโอกาสที่เหมาะสม


กํ
าหนดใหผบู ริหารและเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานตางๆ เปนผูดูแลความเสี่ยงตอการ
ดําเนินงานที่ไมสอดคลองตอหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยจะตองมี
บทบาท เขามีสวนรวมในการกํากับดูแล และเปนตัวอยางที่ดี

 จัดใหมีกระบวนการกํากับดูแลความเสี่ยงตอการผิดคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน

นโยบายหลัก

สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการให
เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางที่ดกี วาเสมอแกเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับโดยผลักดันทุกหนวย
งานใหมุงเนนพัฒนาตนเองตลอดเวลา

แนวทางปฏิบตั ิ
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 ใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกําหนดไวอยางชัดเจน เปนเครื่องมือในการ
วางแผนและควบคุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ
 จัดทําแนวทางสงเสริมการปฏิบัตติ นเปนแบบอยางทีด่ ีในเรื่องจรรยาบรรณ เพื่อกระตุน
สงเสริมใหเกิดการปฏิบตั ิในวงกวาง
 พัฒนาระบบขอมูลกฎระเบียบ กฎหมายดานภาษีภายในองคการเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหเจาหนาที่ของรัฐทุกคนในการเขาถึงขอมูล
นโยบายหลัก

กําหนดกลไกในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานอันเปนการขัดตอผลประโยชนของ
หนวยงานภาครัฐ ไมวาจะเกิดจากการติดตอกับผูเกี่ยวของภาคเอกชน เชน บริษัท
ผูรับเหมา เปนตน หรือจากการใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการหรือ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการหาประโยชนสวนตน

แนวทางปฏิบตั ิ
 วางแนวทางปฏิบัติในการปองกันการใชขอมูลภายในจากหนาที่รับผิดชอบโดยตรง หรือใน
ฐานะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในทางที่มิชอบ หรือกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงาน
ของรัฐ
 กําหนดกลไก มาตรการในการกํากับดูแลการดําเนินการทําธุรกรรมของกรรมการที่อาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ระหวางผลประโยชนสวนตัวของกรรมการกับ
ผลประโยชนขององคการ
 กําหนดมาตรการปองกันการดําเนินการใดๆ ที่จะสงผลใหผูถือหุนรายใหญมีความ
ไดเปรียบอันเปนการทําใหเกิดความเสียหายแกองคการหรือผูถือหุนรายอื่นๆ
 จัดใหมี และกําหนดเงื่อนไขการทําธุรกรรมตางๆ อยางเปนธรรม
 กําหนดมาตรการปองกันการใชโอกาสจากตําแหนงหนาที่ในการแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในการเก็บภาษีรายไดของบริษัท หางหุนสวน
 กํ า หนดหลั ก เกณฑ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ เพื่ อ กํ า กั บ ดู แ ลการรั บ ของกํ า นั ล สิ น บน หรื อ
ผลประโยชนใดๆ ที่จะสงผลกระทบตอดุลพินิจในการปฏิบัติงานดานตางๆ เชน การตี
พิกัดศุลกากร การตรวจสินคาขาเขา เปนตน
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ดานผูปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบและตอเนื่อง
แนวทางปฏิบัติ
 วางระบบการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงานอยางทั่วถึงตอเนื่องทั้งในสวนของ
ความสามารถหลักขององคกร (Core Competency based training and
development) และความสามารถในการทํ า งานแต ล ะประเภท ( Functional
Competency) เพื่อสรางคุณคาตอพนักงาน
 จัดใหมีระบบการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานทุกระดับโดยพนักงานจะไดรับการพัฒนา
สงเสริมใหมีความรูความสามารถอยางทั่วถึง เชน การอบรมความรูดานการประเมินราคา
ตามขอตกลง GATT
นโยบายหลัก
ปฏิบัติตอผูปฏิบัติงานอยางเปนธรรม เสมอภาคบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม
แนวทางปฏิบตั ิ
 จัดหาอุปกรณเครื่องใชที่จําเปนในการปฏิบัติงานแกผูปฏิบัติอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน
 จัดทําสวัสดิการ คาตอบแทน ที่เปนธรรมแกผูปฏิบตั ิงานภายใตระบบการบริหารคาจาง
และตอบแทน
 จัดทําแนวทางสงเสริมการปฏิบัตติ นเปนแบบอยางทีด่ ีในเรื่องจรรยาบรรณ เพื่อกระตุน
สงเสริมใหเกิดการปฏิบตั ิในวงกวาง
 จัดใหมีมาตรการคุมครองเจาหนาที่/พนักงานในการรายงานขอมูลเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
นโยบายหลัก

สงเสริมความกาวหนาในอาชีพใหแกผูปฏิบัติงานตามหลักความรู ความสามารถ เปน
ธรรมและเสมอภาค

แนวทางปฏิบัติ
 จัดทําแนวทางการเติบโตของสายอาชีพ พรอมเปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน
 กําหนดแนวทางการพัฒนาความรู ความสามารถของผูปฏิบัติงาน กอนดํารงตําแหนงใหม
หรือ ตําแหนงที่สูงขึ้น
 จัดทําแผนพัฒนาและเสริมสรางบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อเตรียมความพรอมใหเปน
ผูบริหารระดับสูงในอนาคต
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 จัดทําแผนการสรางและพัฒนากลุม
ความกาวหนาในอาชีพ

Young Blood

อยางเปนระบบสอดคลองกับแผน

นโยบายหลัก
มุงสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
 พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง แนวทางการทํ า งานที่ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล อ มหรื อ บริ บ ทที่
เปลี่ยนแปลงไป
 จัดกิจกรรมหรือการบริการเพื่อสรางเสริมสุขภาพแข็งแรงแกผูปฏิบัติงาน
 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงาน
 ดู แลรัก ษาสภาพแวดลอ มในการทํ า งานใหมีค วามปลอดภัย ต อชีวิต และทรั พยสิน ของ
เจาหนาที่ของรัฐ
 จัดหาอุปกรณ เครื่องใชในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย
นโยบายหลัก

สงเสริม สนับสนุน จัดใหมีระบบการแลกเปลี่ยน เรียนรู ประสบการณและความรูใน
การปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

แนวทางปฏิบัติ
 จัดทําแนวทางสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับเปดใจรับฟงขอมูล
ปอนกลับ กลาคิด กลาแสดงออก กลาเสี่ยงในการทดลองสิ่งใหม และใฝเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง
 จัดใหมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ผานประสบการณจากการดําเนินงาน การพัฒนา
ฝกอบรมและอื่นๆ เพื่อเสริมสรางองคกรเรียนรู
 สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางเจาหนาที่/พนักงานเรื่องพ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารผานการสัมมนา ฝกอบรม และเว็บไซต
นโยบายหลัก

ตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญขององคกร
ดวยการสงเสริมระบบคุณธรรมในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวทางปฏิบัติ
 พัฒนา ปรับปรุงระบบสรรหาและวาจางเจาหนาที่ของรัฐที่มีทักษะและประสบการณที่ตรง
กับลักษณะงาน
 การแตงตั้ง และโยกยายเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงระบบการใหรางวัล และการลงโทษ ตอง
กระทําดวยความเปนธรรม และตั้งอยูบนพื้นฐานความรู ความสามารถ และผลงาน
 มุงเนนใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัดในการคัดเลือกบุคคลเขารับการบรรจุ
เปนขาราชการกรมศุลกากร
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ภาคผนวก 8
ตัวอยางมาตรการ/โครงการสําหรับหนวยงานในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติทั้ง 4 ดาน

ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
1. โครงการสํานักงานสีเขียว ประกอบดวยมาตรการ/โครงการ เชน
มาตรการ/โครงการ
ลักษณะของมาตรการ/โครงการ
1.1 โครงการจัดการดานขยะใน กํ า หนดแนวทางหรื อ วิ ธี ก ารในการจั ด การกั บ ขยะมู ล ฝอยอย า งมี
สํานักงาน
ประสิทธิภาพ โดยจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะแตละประเภท แบงเปน
ขยะ รีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป ขยะสด โดยใชถังขยะตางสีกัน
และดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธการทิ้งขยะใหถูกประเภท โดยการ
ติดปายโปสเตอร เสียงตามสาย แจกเอกสารใหความรู เปนตน เพื่อ
สรางสภาพแวดลอมที่สะอาดนาอยูและลดปริมาณขยะโดยสามารถนํา
วัสดุบางประเภทกลับมาใชใหมได
1.2 โครงการจัดซื้อจัดจาง
ออกขอกําหนดสําหรับหนวยงานใหเลือกใชสินคาและบริการที่เปนมิตร
สินคาและบริการที่เปนมิตร กับสิ่งแวดลอม (มีมาตรฐานฉลากเขียว) เชน ตลับหมึกสําหรับเครื่อง
กับสิ่งแวดลอม
ถายเอกสาร กระดาษคอมพิวเตอร บริการโรงแรม
(สามารถพิจารณาเกณฑและแนวทางการดําเนินการจากเว็บไซตของ
กรมควบคุมมลพิษ)
1.3 มาตรการประหยัดกระดาษ ควบคุมการใชกระดาษในการพิมพเอกสารและถายสําเนาเอกสารอยาง
เขมงวด โดยแยกกระดาษใชแลวกับกระดาษใหม และกําหนดใหใ ช
กระดาษที่ใชแลวในการพิมพรางรายงาน การจดบันทึก และการถาย
เอกสารที่ไมใชทางการทุกครั้ง รวมทั้งสอดสองดูแลเพื่อนรวมงานไมให
ใชกระดาษใหมเพื่องานสวนตัว
1.4 มาตรการควบคุมการเบิก กําหนดมาตรการเพื่อปองกันการประพฤติปฏิบัติของเจาหนาที่ซึ่งไม
จายเงินงบประมาณ
สอดคลองกับกฎระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการเบิกคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการตางประเทศ
โดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจาย และรายงานผลการพิจารณาตอบังคับ
บัญชา
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มาตรการ/โครงการ
1.5 มาตราการประหยัดไฟ

ลักษณะของมาตรการ/โครงการ
ควบคุมการใชไฟและแอรในสํานักงาน โดยอนุญาตใหเปดไดในชวงเชา
(9.30-12.00 น.) และชวงบาย (13.30-16.30 น.) เทานั้น

2. โครงการสํานักงานเพื่อชุมชน ประกอบดวย โครงการมาตรการยอย เชน
มาตรการ/โครงการ
2.1 โครงการปลูกปาชายเลน

ลักษณะของมาตรการ/โครงการ
จัดกิจกรรมนําเจาหนาที่รวมปลูกปาชายเลน และใชเครื่องใชไฟฟาที่
ประหยัดไฟฟา (เบอร 5) เพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาทรัพยากรชายฝงทะเล
2.2 โครงการใหความรูสูชุมชน จัดกิจกรรมใหเจาหนาที่ไปสอนหนังสือใหกับโรงแรมที่อยูในบริเวณ
ใกลเคียงกับสํานักงาน สัปดาหละ 1 ครั้ง หรือตามความสมัครใจ

ดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
มาตรการ/โครงการ
1. โครงการจัดทําขอมูลดาน
การใหบริการประชาชนผาน
ระบบเว็บไซต
2. โครงการจัดตั้งศูนยรับ
ขอคิดเห็นและขอรองเรียน
จากประชาชน

ลักษณะของมาตรการ/โครงการ
จั ด ทํ า ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการให บ ริ ก ารผ า นระบบเว็ บ ไซต และ
ประชาสัมพันธใหประชาชนและผูรับบริการทราบเกี่ยวกับขอมูลที่จัดทํา
ขึ้นผานสื่อวิทยุและโทรทัศนเพื่อความโปรงใส
การดําเนินการเพื่อสรางชองทางสําหรับประชาชนและผูรับบริการในการ
ใหขอคิดเห็นและขอรองเรียนตอการบริการของเจาหนาที่ ผานศูนยรับ
ข อ ร อ งเรี ย นหรื อ จั ด เตรี ย มช อ งทางอื่ น ๆ เช น เว็ บ ไซต กล อ งรั บ
ขอคิดเห็น

3. การจัดใหมี Call Center
หรือ Hot Line เพื่อ
ใหบริการประชาชน

จัดใหมี Call Center หรือ Hot Line เพื่อตอบขอสงสัย หรือคําถาม
เกี่ ย วกั บ บริ ก ารของหน ว ยงาน สํ า หรั บ อํ า นวยความสะดวกต อ
ผูรับบริการและประหยัดเวลาในการเดินทางมาติดตอ เพื่อรับบริการ
ของหนวยงาน
จัดทําระบบเว็บไซตเพื่อประชาชนผูรับบริการสามารถแจงขอมูลหรือ
4. จัดทําระบบการแจงขอมูล
เบาะแสเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ผ า นทาง
หรือเบาะแส เกี่ยวกับการ
เว็บไซตของหนวยงาน โดยผูรองเรียนเลือกที่จะเปดเผยชื่อของตนเอง
ทุจริต (Whistleblower
System) ผานทางเว็บไซต
หรือไมก็ได สามารถรับทราบสถานะของการรองเรียนนั้นและผลสรุปได
5. โครงการจัดทํามาตรฐานการ จัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ
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มาตรการ/โครงการ
ใหบริการ

6. มาตรการปองกันการใช
อํานาจหนาทีอ่ ยางไมเปน
ธรรม

7. มาตรการชดเชยความ
เสียหาย
8. โครงการเผยแพรขอมูล

ลักษณะของมาตรการ/โครงการ
บริการ โดยคณะทํางานตองสํารวจความบกพรองและจุดออนของแตละ
ขั้นตอนการบริการที่ทําใหการบริการลาชาและไมเปนธรรม และจัดทํา
ขอ เสนอแนะในการจั ด ทํา มาตรฐานการให บ ริ ก ารต อ ผู บั งคั บ บั ญ ชา
เพื่อใหการบริการมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และโปรงใส
จัดทําชองทางรับการรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาทีห่ รือการใช
อํานาจหนาทีอ่ ยางไมเปนธรรมในการผอนผันกฎระเบียบ ขอบังคับกับ
กลุมใด กลุมหนึ่ง ซึ่งสงผลกระทบตอผูมสี วนไดสวนเสีย และจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบขอรองเรียน โดยคณะกรรมการมีหนาที่ในการ
ตรวจสอบการดําเนินการตามขอรองเรียน พิจารณาความสอดคลองกับ
กฎระเบียบ และพิจารณาบทลงโทษ
ปรับปรุงแนวทางและขั้นตอนชดเชยความเสียหายกับผูไดรับผลกระทบ
จากโครงการรัฐที่ชัดเจน และใหมีความเปนธรรม
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการขององคการอยางสม่ําเสมอผาน
ทางเว็บไซต โดยขอมูลตองสะทอนความเปนจริง ไมบิดเบือน และไดรบั
การปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ
อยางทั่วถึง

ดานองคการ
มาตรการ/โครงการ
1. โครงการจัดซือ้ โปรงใส

ลักษณะของมาตรการ/โครงการ
จัดทําแนวทางหรือคูมือ เพื่อสงเสริมการปฏิบัติกับผูสงมอบสินคาและ
บริการ (Supplier) ซึ่งขายหรือใหบริการใหอยูในระดับที่เหมาะสมใน
เชิ ง ปฏิ บั ติ ง านเท า นั้ น และระมั ด ระวั ง ไม ใ ห เ กิ ด ข อ ครหาได ว า มี
ความสัมพันธใกลชิดเปนพิเศษกับผูสงมอบสินคาและบริการรายใดราย
หนึ่งมากกวารายอื่นๆ จนอาจทําใหการตัดสินใจเลือกจัดหา จัดประมูล
ฯลฯ ไมเปนไปโดยยุติธรรม และเสมอภาคเทาเทียมกันตอทุกฝายได
โดยปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการพัสดุที่เกี่ยวของอยางเครงครัด

2. โครงการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนงานในการ
ปฏิบัติงาน เพือ่ ความมี
ประสิทธิภาพและ

จัดตั้งคณะทํางานพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานในการปฏิบัติงาน โดย
พิ จารณาว า กระบวนการในปจ จุ บัน มี จุด แข็ง จุ ด อ อ น อยา งไร และ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงใหกระบวนการใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตลอดจนมีความโปรงใสมากขึ้น
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มาตรการ/โครงการ
ประสิทธิผล
3. มาตรการในการกํากับดูแล
การปฏิบัติงานที่อาจ
กอใหเกิดการขัดแยงทาง
ผลประโยชน
4. โครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการประเมินผลงาน
5. จัดทําคูมือการคัดเลือก
กรรมการบริหารของ
องคการ
6. มาตรการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองคการ

ลักษณะของมาตรการ/โครงการ

จัดตั้งคณะทํางานในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดการ
ขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารปฏิบัติที่
ถูกตองภายใตกรอบกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ
จัดตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงระบบประเมินผลงานใหมี
ความเป น ธรรม โปร งใส และวัด ผลได เชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นาตาม
สมรรถนะ การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนตําแหนงอยางชัดเจน
กําหนดเกณฑการคัดเลือกกรรมการเพื่อใหการคัดเลือกกรรมการ
เปนไปดวยความโปรงใสและเปนธรรม

จัดใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เชน ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ ความปลอดภัยของขอมูล เปน
ตน โดยคณะกรรมการจะตองมีบทบาทหนาที่ในการจัดใหมี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานตามหลักการกํากับดูแลองคการที่ดี เพื่อชวยเพิ่มโอกาสของ
ความสําเร็จและลดความไมแนนอนในผลการปฏิบัติงานโดยรวม โดย
การใชทรัพยากรที่มีจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ
7. โครงการปรับปรุงสํานัก งาน กําหนดงบประมาณเพื่อปรับปรุงสถานที่ทํางาน ใหมีสภาพแวดลอม ใน
การปฏิบัติงานที่เหมาะสมเปนระเบียบเรียบรอย และถูกตองตามหลัก
อาชีวอนามัย

ดานผูปฏิบัติงาน
มาตรการ/โครงการ
1. จัดทํามาตรการคุมครองและ
ใหความเปนธรรมแก
เจาหนาทีผ่ ูแจงขอมูลหรือ
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
(Whistleblower System)

ผานทางเว็บไซต

ลักษณะของมาตรการ/โครงการ
กําหนดมาตรการเพื่อคุมครองและใหความเปนธรรมแกพนักงานที่แจง
ขอมูลหรือใหเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ของหน ว ยงาน โดยจั ด ทํ า ระบบเว็ บ ไซต เ พื่ อ
บุ ค ลากรให ส ามารถแจ ง ข อ มู ล การปฏิ บั ติ ง านผ า นทางเว็ บ ไซต ข อง
หนวยงาน โดยผูรองเรียนเลือกที่จะเปดเผยชื่อของตนเองหรือไมก็ได
สามารถระบุขอมาตรการคุมครองระหวางการดําเนินการได รับทราบ
สถานะของการรองเรียนนั้นและผลสรุปได
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มาตรการ/โครงการ
ลักษณะของมาตรการ/โครงการ
2. โครงการช ว ยเหลื อ บุ ต ร จั ด ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ บริ ห ารกองทุ น ช ว ยเหลื อ บุ ต รหลานของ
หลานของเจาหนาที่
เจาหนาที่ที่มีปญหาดานคาใชจายดานการศึกษาของบุตรหลาน ทั้งนี้
จะตองมีการพิจารณากําหนดขอบเขต หลักเกณฑการใหทุน ประเภท
และงบประมาณของกองทุ น รวมทั้ ง จั ด ให มี ก ารรั บ เลี้ ย งบุ ต รของ
เจาหนาที่ (Nursery)
3. โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรสู จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาทั ก ษะและฝ ก อบรมบุ ค ลากร โดยจั ด ทํ า แผนการ
ความเปนมืออาชีพ
ฝกอบรมรายป (Training Roadmap) ของบุคลากรแตละคน รวมทั้ง
ใหโอกาสในการพัฒนาบุคลากรอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ
4. โครงการพัฒนาระบบ
จัดทําระบบฐานขอมูลสถิติผา นเว็บไซตเพื่อใหเจาหนาทีส่ ามารถเขาถึง
ฐานขอมูลสถิติ
ขอมูลสถิติตางๆ ไมวาจะอยูในสถานที่ทํางานหรือนอกที่ทํางานเพื่อใช
ในการวิเคราะหและจัดทํานโยบายอยางมีประสิทธิภาพ
5. โครงการพัฒนาระบบการ
จั ด ตั้ ง คณะทํ า งานเพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางปรั บ ปรุ ง ระบบการคั ด เลื อ ก
คัดเลือกบุคลากร
บุคลากรเขามาทํางานในองคการใหมีความโปรงใส เปนธรรม และนํา
เขาทํางาน
แนวทางนั้นมาปฏิบัติใชอยางเครงครัด
6. มาตรการสงเสริมการ
กําหนดแนวทางสงเสริมการใหบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ เปนธรรม
และโปรงใสของเจาหนาที่ โดยออกมาตรการจูงใจตางๆ เชน เงินรางวัล
ใหบริการที่ดแี ละมี
ประสิทธิภาพของเจาหนาที่ โลพนักงานดีเดน สวัสดิการ ฯลฯ โดยจะพิจารณาจากการประเมินของ
ผูรับบริการ ผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา
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ภาคผนวก 9
ตัวอยางบริษัทที่มีความโดดเดนเรื่อง Corporate Governance
จากรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําป 2545 (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies) ซึ่งเปนรายงานที่นําเสนอผลจากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยไดจัดทําขึ้นเปนประจําทุกป โดยอิงหลักเกณฑ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยประกอบดวยหลักเกณฑรวม 123 ขอ แบงออกเปน 5 หมวดหลัก
ไดแก
 สิทธิของผูถือหุน
 การปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอผูถือหุน
 บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย
 การเปดเผยขอมูลความโปรงใส
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตัวอยางองคการดังตอไปนี้ไดรับการจัดลําดับใหเปนองคการที่มีความโดดเดนในเรื่องการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี ตามหลักเกณฑดังกลาว
1. บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) www.banpu.co.th
2. บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) www.bangkokbank.com
3. บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) www.bangchak.co.th
4. บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) www.kasikornbank.com
5. บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) www.ktb.co.th
6. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) www.pttplc.com
7. บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) www.pttep.com
8. บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) www.ratch.co.th
9. บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) www.scb.co.th
10. บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) www.egco.co.th
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ภาคผนวก 10
ตัวอยางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของภาคเอกชน
(คัดลอกมาบางสวนที่เกี่ยวของ)
ตัวอยางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
มาบางสวน)

(คัดลอก

หมวดที่ 1 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
1. ความโปรงใสและการเปดเผยขอมูล
การบริ ห ารงาน การบั น ทึ ก บั ญ ชี การจั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น มี ก ารจั ด การอย า งถู ก ต อ งตามกฎหมายและ
หลักเกณฑอยางสม่ําเสมอตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน เปนปจจุบัน เพื่อความ
เชื่อมั่นของนักลงทุน ผูถือหุนและเจาหนี้ที่เกี่ยวของ
2. การปฏิบัติตอผูเกี่ยวของทุกฝายอยางยุติธรรม
มีความมุงมั่นในการปฏิบัติตอผูเกี่ยวของทุกฝาย ทั้งผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้ พนักงานและสังคมโดยรวมอยาง
ยุติธรรม ใหความเทาเทียมและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ หรือรายยอย โดยเทาเทียม
กัน
3. การบริหารความเสี่ยง
จัดใหมีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความถูกตองของรายงานทางการเงิน และ
ยึ ด มั่ น ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบี ย บ คํ า สั่ ง ต า งๆ อย า งสั ม พั น ธ กั บ กรอบการควบคุ ม ภายในที่ ดี
โดยวิเคราะหความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจ กําหนดระดับความสําคัญของความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพื่อลด
อัตราความเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุด
4. มุงมั่นในความเปนเลิศ
สงเสริมการปฏิบัติใหเกิดผลในทางที่ดีกวาเสมอแกบุคคลทุกฝาย โดยผลักดันทุกหนวยงานใหมุงเนนพัฒนาตนเอง
สูความเปนเลิศตลอดเวลา
5. ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม
ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบ ใหสอดคลองกับประโยชนสวนรวม สิ่งแวดลอม และมี
สวนรวมในการพัฒนาความเปนอยูที่ดีขึ้นของสังคมไทย
6. จัดใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององคกร
คุณธรรมและจริยธรรมเปนปจจัยสําคัญของหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท อันเปนธรรมเนียมปฏิบัติในทุกระดับของ
องคกร ตั้งแตกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ เนื่องจากคณะกรรมการตระหนักดีวาองคกรที่ปราศจาก
คุณธรรมและจริยธรรม ไมสามารถดํารงความยั่งยืนอยูในธุรกิจได

83

หมวดที่ 6 สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและบทบาทของบริษัทตอผูมีสวนไดเสีย
สิทธิของผูถือหุน
1) คณะกรรมการตระหนักถึงหนาที่ในการดูแลและคุมครองใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิพื้นฐานอันไดแก
- สิทธิไดรับใบหุนและสิทธิการโอน และไดรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมใน
การตัดสินใจที่มผี ลกระทบตอบริษัทและตนเอง
- สิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง
ในนโยบายที่สําคัญของบริษัทและในสิทธิของผูถือหุนที่คณะกรรมการ ตองขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผูถือหุน
- สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชีอิสระ
- สิทธิในสวนแบงกําไร
2) ผูถือหุนจะไดรับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา วาระ และเรื่องที่ตองพิจารณา
โดยบริษัทจะจัดสถานที่และเวลาที่เหมาะสม โดยจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 14 วัน
กอนการประชุมและโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพ 3 วัน ติดตอกันและไมนอยกวา 3วัน
กอนวันประชุม
3) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถือหุนสามารถเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยใหผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนน
เสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
4) ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายและภายใตขอบังคับของบริษัท ผูถือหุนสามารถขอให คณะกรรมการเพิ่มเรื่อง
ในวาระการประชุมและสามารถตั้งคําถาม ขอคําอธิบาย และแสดงความเห็นของตนไดอยางเหมาะสม
5) ประธานกรรมการ กรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของ มีความรับผิดชอบในการเขาประชุมผูถือหุนเพื่อตอบ
คําถามแกผูถือหุน
6) หลังการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนสามารถเขาถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณาและผลของการลงคะแนน
เสียง
ความเทาเทียมกันของผูถือหุน
1) ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจํานวนหุนที่ตนมี และมีความเทาเทียมกันในสารสนเทศเกี่ยวกับบริษัท
2) ผูถือหุนจะไดรับสารสนเทศที่จําเปนอยางเพียงพอและยุติธรรม ทันเวลาจากบริษัท และบริษัทไมแสดงความ
เอนเอียงกับผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่ง โดยการใหสารสนเทศที่ยังไมเปดเผย
3) ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะไดรับการปฏิบัติโดยยุตธิ รรม
บทบาทของบริษทั ตอผูมีสวนไดเสีย
1) คณะกรรมการตระหนักและรับรูถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียตามที่กฎหมายกําหนดและสนับสนุนใหมีการรวมมือ
กันระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสรางความมั่งคั่ง สรางงานและสรางกิจการใหมีฐานะการเงินที่มั่นคง
อยางยั่งยืนคณะกรรมการมั่นใจวาสิทธิของผูมีสวนไดเสียไดรับการคุมครองและปฏิบัตดิ วยดี
2) กรรมการคํานึงถึงผลประโยชนที่ไดรับและการทําประโยชนของผูมีสวนไดเสีย ในการสรางความไดเปรียบเชิง
ํ ํไใ  ั ิ ั
 ั
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หมวดที่ 8 ขอพึงปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ขอพึงปฏิบัติของกรรมการและผูบริหาร
1) การดูแลประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคกร
มีหนาที่กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ คานิยมรวม วัตถุประสงค นโยบาย กลยุทธหลัก เพื่อเพิ่มมูลคาระยะยาวตอผูมี
ประโยชนรวมบริหารและจัดการกับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบตอวัตถุประสงค/เปาหมายโดยมีระบบและ
รูปแบบที่เหมาะสมกับองคกร ตามวิธีปฏิบัติงานอันเปนที่ยอมรับทั่วไป
2) การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
สงเสริมใหมีการบริหารธุรกิจที่ดี มีคุณธรรมตามระบบสากล สรางความสัมพนธที่ดีและเหมาะสมตอผูมีผล
ประโยชนรวมทุกฝายและสังคม สรางความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นตอผูที่เกี่ยวของทั้งในสังคมและ ระดับประเทศ
ดูแลงานของบริษัทใหปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ รวมทั้งการเปดเผย ขอมูลที่ถูกตอง
ชัดเจน เปนปจจุบัน เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได
3) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
บริหารองคกรโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสงเสริมใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ
ขององคกร สอดสองดูแล และจัดการแกปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นใน องคกร
4) ความรับผิดชอบในหนาที่
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความเปนธรรมตอผูถือหุน ราย
ใหญและรายยอย เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม
5) การรักษาทรัพยสินของบริษัท
ตรวจสอบการใชท รัพย สินของบริษัท ใหใชประโยชนเ ต็มที่ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพยสิ นไมใ หเกิ ดความ
เสียหาย หรือถูกนําไปใชเพื่อการอื่นที่มิไดเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
6) การติดตามและประเมินผล
ทบทวนและใหความเห็นชอบกับกลยุทธและนโยบายที่สําคัญ โดยรวมถึงวัตถุประสงค เปาหมายทางการเงิน
และแผนงานต า งๆ พร อ มทั้ ง ดู แ ลติ ด ตามฝ า ยบริ ห ารให มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามแผนงานที่ กํ า หนดไว ร วมทั้ ง
ประเมินผลงานของผูบริหารโดยสม่ําเสมอ
ขอพึงปฏิบัติของพนักงาน
1) ความรับผิดชอบในหนาที่
พนักงานพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เอาใจใส และเครงครัด ตอกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสราง
คุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ ไมกลาวรายตอผูบริหาร หรือ พนักงานอื่น โดย
ปราศจากซึ่งมูลความจริง
2) การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
พนักงานพึงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมกระทําการ ชวยเหลือ
สนับสนุน หรือยอมเปนเครื่องมือที่จะทําใหเกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ กฎระเบียบตางๆ
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3) การจัดทํารายงานและงบการเงิน
การลงรายการบัญชี จัดทํารายงานและงบการเงิน ตองถูกตองตรงกับรายการที่เกิดขึ้นจริงตามมาตรฐาน
การบัญชีที่ยอมรับทั่วไป การเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน เปนปจจุบัน ใหผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบ
ได
4) การรับประโยชนจากผูทาํ ธุรกิจกับบริษัท
พนักงานยอมไมเรียก รับ หรือยินยอมจะรับเงินสงของประโยชนอันใดจากลูกคา คูคา ผูรับเหมา ผูแทนจํา
หนาย ผูขายสินคาและบริการใหบริษัท หรือจากบุคคลอื่นใดที่ทําธุรกิจกับบริษัท หรือใหความชอบพอทําตน
สนิทสนมชิดชอบกับผูคาของบริษัทรายหนึ่งรายใดเปนพิเศษ จนเปนเหตุใหผูคารายอื่นเกิดความเขาใจผิด
คิดไปไดวานาจะเกิดความไมยุติธรรมขึ้น และไมตองการรวมทําการคากับบริษัทจนทําใหบริษัทเสียภาพพจน
ได
5) การรักษาขอมูลอันเปนความลับของบริษัท
พนักงานตองไมเปดเผยขอมูล เอกสาร เทคโนโลยี ความรูทางวิชาการ สิทธิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ตลอดจน สิ่ง
ประดิษฐ ซึ่งถือเปนขอมูลอันเปนความลับของบริษัทแกผูอื่น ไมวาโดยจงใจหรือไมก็ตาม ซึ่งอาจจะมีสวน
นํามาซึ่งความเสียหายในการแขงขันทางธุรกิจ เสียภาพลักษณหรือชื่อเสียงของบริษัทได
6) การรักษาทรัพยสินของบริษัท
พนักงานมีหนาที่และความรับผิดชอบที่จะใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ตองรวมดูแล
มิใหชํารุดสญหาย รวมทั้งไมนําไปใชในการอื่นนอกเหนือจากธุรกิจของบริษัท
7) การเลี้ยงรับรองและรับของขวัญ
พนักงานไมพึงรับหรือใหของขวัญของกํานัล รับหรือจัดเลี้ยงรับรองลูกคาคูคาผูรับเหมาผูขายสินคา หรือผูให
บริการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ที่เกินความเหมาะสม ในโอกาสตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมการให
ของขวัญหากพนักงานไดรับของขวัญที่มีมูลคาเกินปกติใหพนักงานรายงานผูบังคับบัญชา ตามลําดับชั้น
8) การขัดผลประโยชนทางธุรกิจ
พนักงานไมพึงกระทําการใดๆอันเปนการขัดตอผลประโยชนทางธุรกิจกับบริษัท ไดแก การมีกิจกรรม หรือ
กระทําการใดๆ อั นอาจทําใหบริษัท เสียผลประโยชน หรือได รับประโยชนน อยกวาที่ ควร หรื อเปนการ
แบงผลประโยชนจากบริษัท
8.1 การแขงขันกับบริษัท
พนักงานไมพึงประกอบการ ดําเนินการ หรือลงทุนใดๆ อันเปนการแขงขัน หรืออาจเปนการแขงขันกับ
กิจการของบริษัท
8.2 แสวงหาผลประโยชนจากกิจการสวนตัวกับบริษัท
พนักงานทุกคนควรจะเปดเผยธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเปนสวนตัว หรือกับครอบครัว หรือญาติ
พี่นอง หรือผูอยูในอุปการะ มีผลประโยชนอันจะมีผลกระทบใหเกิดการขัดผลประโยชนทางธุรกิจได เชน
8.2.1 รวมลงทุนหรือมีผลประโยชนกับผูคาที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท
8.2.2 ดํารงตําแหนงใด หรือแมแตเปนที่ปรึกษาของผูคาที่ทําธุรกิจกับบริษัท หรือลูกคา
ของบริษัท
8.2.3 ทําการคาสินคาหรือบริการโดยบริษัทหรือบริษัทในเครือโดยตรง หรือทําการผานผูอื่น
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8.3 การใชขอมูลของบริษัทหาผลประโยชน
พนักงานยอมไมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น โดยอาศัยขอมูลอันเปนความลับของบริษัท หรือ
บริ ษั ท ในเครื อ เช น แผนงาน รายได มติ การคาดคะเนทางธุ ร กิ จ ผลงานจากการทดลองค น คว า
การประมูลราคาเพื่อประโยชนสวนตน ซึ่งทําใหบริษัทไดรับความเสียหายหรือไมก็ตาม
9) การรักษาชื่อเสียงของบริษัท
พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆอันอาจกระทบกระเทือนตอชื่อเสียงของบริษัทหรืออาจเปนปญหา
แกบริษัทได พนักงานพึงรักษาเกียรติของตนใหเปนที่ยอมรับในสังคม

หมวดที่ 9 จรรยาบรรณของการจัดหา
เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดจางเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรักษา ภาพพจนที่ดี
ของบริษัทไวอยางตอเนื่อง จึงกําหนดหลักเกณฑอันเกี่ยวกับจรรยาบรรณของการจัดซื้อและจัดจาง เพื่อ เปนแนวทางปฏิบัติ
ของทั้งบริษัทไว ดังตอไปนี้
1) การรับของขวัญ ของกํานัล การรับเลี้ยง และการใหความชอบพอเปนพิเศษ
1.1 การรับของขวัญหรือของกํานัล เปนการฝาฝนจรรยาบรรณเกี่ยวกับการจัดซื้อและจาง และสอใหเห็นวา
เปนการรับสินบน อนึ่งการใหของขวัญ หรือของที่ระลึกที่มีมูลคาตองในโอกาสอันสมควร เชน การให
ปฏิทิน สมุดไดอารี่ เครื่องเขียนที่มีลักษณะเปนของชํารวย ในวันขึ้นปใหม ไมเปนปญหาใหคิดในแง
ของการใหหรือรับสินบน
1.2 การรับเลี้ยง การรับเลี้ยง ใหพิจารณาถึงความเหมาะสมและควรหลีกเลยงหากไมจําเปน ในกรณีที่
จํ า เป น ควรจะผลั ด กั น ออกค า ใช จ  า ย การยอมให ผู  ค  า พาไปหาความสุ ข ต า งๆ ถื อ เป น การผิ ด
จรรยาบรรณ
1.3 การใหความชอบพอเปนพิเศษควรละเวนการทําความสนิทชิดชอบกับผูคารายหนึ่งรายใดจนเปนเหตุ
ใหผูอื่นคิดไปวานาจะเกิด ความไมยุติธรรมขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งจะทําใหผูคารายอื่นเกิดความเขาใจ
ผิด และไมตองการ รวมมือเสนอราคาตอสูดวย และยังอาจจะนําไปบอกกลาวกับผูอื่นจนทําใหเสีย
ภาพพจนของบริษัทได
2) ความไมยุติธรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อและจัดจาง
2.1 การจัดซื้อ ไมควรดําเนินการจากการเจาะจงขอกําหนดของผลิตภัณฑใดผลัตภณฑหนึ่งโดยเฉพาะ หรือ
พยายามเลื อกสรรคุณลั กษณะที่โนมเอี ยงไปทางผลิตภั ณฑนั้ นๆ อยางจงใจ นอกจากจะมีเหตุผล
สนับสนุนอยางเพียงพอและมีความจําเปนเทานั้น
2.2 การเชิญผูเขารวมเสนอราคาควรจะตองเลือกสรรผูคาที่ดีและสนใจตอการประมูลนั้นๆ การเชิญผูคาที่
เพียงเพื่อใหครบจํานวนตามระเบียบโดยไมคํานึงถึงความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันจะทําให
การจัดหาขาดคุณภาพ และขาดความยุติธรรมทั้งตอบริษัท และตอผูคาที่ดีรายอื่นๆ ดวย
2.3 ผูคาทุกรายจะตองไดรับรายละเอียด ขอมูลและเงื่อนไขตางๆ อยางเดียวกันซึ่งเปนลายลักษณอักษร
กรณีอธิบายดวยวาจา ตองยืนยันเปนลายลักษณอักษร
2.4 ในกรณีที่ทําการประมูลแลวไมตัดสินใจซื้อหรือจาง ควรจะบอกกลาวใหผูคาทราบ และถามีการ
ประมูลครั้งตอไป ผูที่เสนอรายเดิมจะตองไดรับโอกาสเทาๆ กันดวย
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3) การปฏิบัติตนตอผูคา
3.1 ความสัมพันธระหวางผูซื้อกับผูขาย ควรจะเปนในรูปของการสรางความมั่นใจตอกันดวยความสุจริ
และความยุติธรรม พึงปฏิบัติตอกันอยางสุภาพชน
3.2 ระเบียบปฏิบัติและวิธีการตางๆ ที่บริษัท กําหนดขึ้นจะตองแสดงใหผูคาทราบทันทีนับแตผูคาสมัคร
เขามาเปนผูคากับบริษัท และแจงใหทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
3.3 การตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงาน ตลอดจนขั้นตอนการจายเงิน ควรกระทําอยางรวดเร็วรัดกุม
และใหความยุติธรรมกับผูคา ผูที่จงใจทําใหเกิดความลาชาเปนการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ เชนกัน
3.4 ละเวนการชวยผูคาที่ทํางานบริษัท ดวยการกระทําใดๆ อันเปนการชวยใหไมตอ งเสียภาษีที่พึงจะเสีย
ใหกับรัฐ
4) ลําดับการเลือกซื้อสินคา
4.1 ควรพิจารณาผลิตภัณฑภายในประเทศ ซึ่งนอกจากเปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศแลวยัง
สามารถลดคาใชจายตางๆ ไดอีกดวย
4.2 ไมควรซื้อสินคาผลิตภัณฑใดๆ จากผูผลิตอืน่ หากบริษัท และบริษัทในเครือผลิตไดและมีจําหนายอยู
ในตลาด ยกเวนในกรณีที่จําเปนจริงๆ เชน มีอุปสรรคในเรื่องการมีจําหนาย ณ จุดที่ตองการหรือ มี
คุณลักษณะเฉพาะที่จําเปน หรือใหประโยชนมากกวา
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หมวดที่ 10 นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดลอมและพลังงาน
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทไทย ดําเนินธุรกิจน้ํามันครบวงจรตั้งแต การจัดหา
การกลั่นน้ํามัน และการตลาด โดยมีโรงกลั่นน้ํามันเปนของตัวเอง และดําเนินการภายใตวัฒนธรรม “พัฒนาธุรกิจ อยาง
ยั่งยืนไปกับสิ่งแวดลอมและสังคม”
บริษัทถือวา ระบบการจัดการดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมเปนสวนหนึ่งของธุรกิจซึ่งมี
ความสําคัญ และเปนหนาที่ ความรับผิดชอบโดยตรงของผูบริหาร และพนักงานทุกคนในอันที่จะ
ปฏิบัติงานใหเกิดความปลอดภัย ไมสงผลกระทบ ทั้งตอตนเอง ผูที่เกี่ยวของ ชุมชน และสิ่งแวดลอม
 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และพลังงาน
 ปองกันภาวะมลพิษ การรั่วไหลและการสูญเสียของน้ํามัน
 ปองกันอุบัติเหตุในทุกดาน
 ใชทรัพยากรอันไดแก พลังงาน น้ํา สารเคมี อยางคุมคา เปนไปตามเปาหมาย
 พัฒนาระบบการจัดการดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
ทั้ง นี้ ผู บริหารจะจั ด ให มีทรั พยากรเพียงพอ เหมาะสมตอการดํ าเนิน งานใหบรรลุตามวัต ถุป ระสงคและ
เปาหมายที่ตั้งไว ตลอดจนจัดอบรมพนักงานทุกระดับอยางเหมาะสมเพื่อใหมีความสามารถที่จะปฏิบัติตามหนาที่ และ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น ตลอดจนทบทวนนโยบาย และระบบการ
จัดการ มอก./OHSAS 18001 นอกจากนี้ ฝายบริหารยังไดดําเนินการใหมีการจัดทํารายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SUSTAINABILITY REPORT) เพื่อเปนชองทางการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับนโยบายดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่ง
แวดลอม และประหยัดพลังงาน ตลอดจนผลการดําเนินการและกิจกรรมที่ผานมาของบริษัท อันรวมไปถึงแนวทาง ใน
การดูแลผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ของบริษัท
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ตัวอยางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
(คัดลอกมาบางสวน)

หลักการที่ 2: นโยบายการประกอบธุรกิจ
คณะกรรมการและฝายบริหารไดรวมกันกําหนดนโยบายในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
วิสัยทัศน
เปนบริษัทไทยชั้นนําที่ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาครบวงจรและครอบคลุมถึงธุรกิจการใหบริการดานพลังงานทั้งใน
ประเทศ ไทยและภูมิภาคอาเซียน ดวยความมุงมั่นที่จะธํารงรักษาไวซึ่งสิ่งแวดลอมและการพัฒนาสังคม
ภารกิจ
 เปนบริษัทชั้นนําในธุรกิจผลิตไฟฟาและสรางมูลคาใหแกผูถือหุน
 รักษาความมั่นคงในการผลิตไฟฟา ใหมีคุณภาพที่เชื่อถือไดในราคาที่เปนธรรม
 ใหพนักงานมีความภาคภูมิใจในองคกร โดยมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและสงเสริมใหมี
ความกาวหนาในสายอาชีพอยางเทาเทียมกัน
 เปนสมาชิกที่ดีของสังคมและใสใจตอชุมชนและสิ่งแวดลอม
พันธกิจ
บริษัทมุงมั่นที่จะสงเสริมคุณคาและวัฒนธรรมองคกรที่สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1) รับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียอยางเต็มที่ในการปกปองทรัพยสินและธํารงไวซึ่งชื่อเสียงของ
บริษัท
2) กําหนดภาระหนาที่ที่ชัดเจนตามภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย มีหลักการและวินัย โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทั้ง
ในปจจุบันและอนาคต
3) มีกระบวนการตัดสินใจและขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน โปรงใสและเปดเผยได
4) ปฏิบัติตอทุกฝายที่เกี่ยวของอยางเทาเทียมและหลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงแหงผลประโยชน
5) มุงสรางความมั่งคั่งและมูลคาในระยะยาวใหแกผูถือหุน
6) นําแนวปฏิบัตที่เปนเลิศมาใชในการบริหารธุรกิจอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มสมรรถนะการแขงขัน
7) ใหความใสใจตอชุมชนและอนุรักษสิ่งแวดลอม
คานิยม
1)
2)
3)
4)
5)

ประกอบธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม และคุณธรรม
ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใชบังคับอยางเครงครัด
เคารพขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น
ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
สนับสนุนใหพนักงานทุกคนปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนเลิศตามหลักวิชาชีพ และทํางานเปนทีม
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หลักการที่ 3: สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัตตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการเคารพในสิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัตติ อผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและไดกําหนดแนวนโยบายไว
ดังนี้
1) สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการเคารพในสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน และดูแลรักษาสิทธิ์ดังกลาวโดยเครงครัด โดยใหผูถือหุน
ไดรับขาวสาร ขอมูลอยางเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนใหใชสิทธิในการเขาประชุมและออก
เสียงในที่ประชุมผูถือหุน และ ไมกระทําการใด ๆ อันเปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ์ของผูถือหุน
คณะกรรมการมุงมั่นที่จะสรางความเจริญเติบโตบนศักยภาพหรือขีดความสามารถที่แทจริงของบริษัทเพื่อให
ผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัท
2) การจัดประชุมผูถือหุน
ในการจัดประชุมผูถือหุนแตละครั้ง คณะกรรมการไดปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผูถือหุนของ ตลท.
ดังนี้
 สนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ตลอดจนผูบริหารและฝายงานที่
เกี่ยวของรวมทั้งผูสอบบัญชี เขารวมประชุมผูถือหุนอยางพรอมเพรียงกัน
 จัดสงหนังสือเชิญประชุมพร อมรายละเอีย ดวาระการประชุมประกอบดวยวัตถุประสงคและเหตุผ ล
ความเห็นของ คณะกรรมการ และหลักเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนา
รวมทั้งนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดบนเว็บไซตของบริษัทเปนการลวงหนากอนที่จะจัดสงเอกสาร
เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนากอนไดรับขอมูลในรูปแบบ
เอกสารจากบริษัทดังกลาวอยางละเอียด และ ไมมีการนําเสนอเรื่องอื่นที่ผูถือหุนไมเคยไดรับรูมากอน
 เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเองสามารถใชสิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ รวมทั้ง
เสนอกรรมการอิสระของบริษัทเปนทางเลือกใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหลงคะแนนเสียงแทนใน
กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได
 เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไดทีละคน ซึ่งผูถือหุนมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู
แทนที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาทําหนาที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชนของตนเอง ซึ่งจะ
ทําใหเกิดความหลากหลายและเปนตัวแทนของผูถือหุนอยางแทจริง
 อํานวยความสะดวกในการประชุมใหผูถือหุนโดยเทาเทียมกันทุกราย รวมทั้งใหโอกาสที่เทาเทียมกันใน
การแสดงความคิดเห็น การถามคําถามตอที่ประชุมในแตละวาระตามระเบียบวาระการประชุม และ
ประธานในที่ประชุมไดให ความสําคัญและตอบขอซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุม
อยางครบถวน
 เผยแพรรายงานการประชุมผานทาง ตลท. และเว็บไซตของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเพื่อ
ใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
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3) สิทธิของผูถือหุนรายยอยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนวา จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน คณะกรรมการจึงเปดโอกาสให
ผูถือหุนสวน นอยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุนประจําป รวมทั้งเสนอชื่อผูมี
คุณสมบัติเหมาะสมเขาเปนกรรมการ โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปรงใส ดังนี้
คุณสมบัติผถู ือหุน
ผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เปนผูถือหุนของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได
2) มีสัดสวนการถือหุนขั้นต่ําไมนอยกวา 100,000 หุน
3) ถือหุนบริษัทในสัดสวนที่กําหนดตามขอ 2 ตอเนื่องมาไมนอยกวา 1 ป และตองถือหุนในวันที่เสนอระเบียบ
วาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ
ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม
ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนจะตองสงแบบเสนอวาระการประชุมพรอมลงชื่อไวเปนหลักฐานและสงใหคณะกรรมการ
พรอมเอกสารที่เกี่ยวของภายในเวลาที่กําหนด ดังนี้
1) หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอื่นจาก ตลท.
2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถามี)
เรื่องที่จะไมบรรจุเปนวาระการประชุม
โดยปกติแลว เรื่องที่จะไมบรรจุเปนวาระการประชุมโดยทั่วไปจะประกอบดวย
 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่
กํากับดูแลบริษัท หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท
 เรื่องที่เปนอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเวนแตเปนกรณีที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมี
นัยสําคัญ ตอผูถือหุนโดยรวม
 เรื่องที่บริษัทไดดําเนินการแลว
 เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการได
ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ
ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวน ตองกรอกขอมูลในแบบเสนอชื่อกรรมการ และสงใหคณะกรรมการพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ
ภายในเวลาที่กําหนด ดังนี้
1) หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอื่นจาก ตลท.
2) หลั ก ฐานการให ค วามยิ น ยอมของบุ ค คลที่ ไ ด รั บ การเสนอชื่ อพร อ มเอกสารประกอบการพิ จ ารณาด า น
คุณสมบัติ ไดแก การศึกษาและประวัติการทํางาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถามี)
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ
บุคคลทีไ่ ดรับเสนอชื่อเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
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 มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวังดวยความซื่อสัตย
(Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย มีอายุที่
เหมาะสม มี สุ ขภาพรา งกายที่แ ข็ ง แรง และจิ ต ใจที่ ส มบู รณ สามารถเขา ประชุ ม คณะกรรมการ อย า ง
สม่ําเสมอ มีการเตรียมตัวเปนการลวงหนากอนการประชุมเปนอยางดี มีสวนรวมที่สรางสรรคในการ
ประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกลาหาญ ในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เปนนัก
ธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทํางาน และจริยธรรมที่ดีงาม และไดรับการยอมรับจากสังคม
 มีความรูความสามารถที่สําคัญตอธุรกิจของบริษท ไดแก ธุรกิจบัญชีและการเงิน บริหารธุรกิจกลยุทธธุรกิจ
การ กํากับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมาย
 ไม ค วรดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการบริ ษั ท เกิ น 4 บริ ษั ท ในกรณี ที่ เ ป น กรรมการที่ เ ป น ผู  บ ริ ห าร และ 6
บริษัทในกรณีที่เปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
การสงเอกสาร
ผูถือหุนสงแบบรายการและเอกสารที่เกี่ยวของใหฝายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู ดังนี้
ฝายเลขานุการบริษัท
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
อาคารเอ็กโก 222 หมูที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หรือแจงเรื่องอยางไมเปนทางการที่ Email Address ของคณะกรรมการที่ directors@egco.com กอนสงตนฉบับ
ของ แบบรายการพรอมเอกสารที่เกี่ยวของใหฝายเลขานุการบริษัท
ขั้นตอนการพิจารณา
ฝายเลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการสอบทานความครบถวนของขอเสนอของผูถือหุน
4) นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรารอยละ 40 ของกําไรสุทธิงบการเงินรวมหลังหักภาษี
เงินได หรือ ในจํานวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอหากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด เชน การขยายธุรกิจของ
บริษัทในโครงการตางๆ ในอนาคต หรือการจายเงินปนผลที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของ
บริษัทอยางมีสาระสําคัญโดยการจายเงินปนผล ตองไมเกินกวากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ
5) การติดตอกรรมการ
ผูถือหุนสามารถติดตอกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอยหรือกรรมการบริษัท สามารถติดตอกรรม
การไดตามที่ อยูดังนี้
จดหมายอิเลคโทรนิกส
จดหมายธรรมดา

directors@egco.com

คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
อาคารเอ็กโก 222 หมูที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต ทุงสองหอง หลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
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เลขานุการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการรับเอกสารดังกลาวและสงใหคณะกรรมการชุดยอยหรือกรรมการ
ที่เกี่ยวของ โดยคํารองเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
การปฏิบัติตามกฎหมาย จะไดรับการสงตอใหคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเลขานุการบริษัทจะสรุป
ประเด็นตางๆ ทั้งหมดเสนอคณะกรรมการ บริษัทเปนรายไตรมาส
 เอกสารที่มีเนื้อความดังนี้จะไมไดรับการสงตอใหคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย หรือกรรมการ
พิจารณาการสมัครงาน
 แบบสํารวจหรือการขอรับขอมูลเกี่ยวกับบริษัท
 การเสนอขายสินคาหรือบริการ
 การขอเงินบริจาค
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หลักการที่ 4: นโยบายในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการกําหนดนโนบายในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอื่นนอกเหนือจากผูถือหุน ดังนี้
1) นโยบายดานพนักงาน:
บริษัทตระหนักในคุณคาทรัพยากรมนุษย และประสงคที่จะใหบุคลากรมีความภาคภูมิใจในองคกรโดยมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีโอกาสกาวหนาในสายอาชีพอยางเทาเทียมกัน บุคลากรจะไดรับ
การพัฒนาสงเสริมใหมีความรูความสามารถอยางทั่วถึงและตอเนื่องเพื่อการสรางคุณคาและดํารงความเปน
เลิศในธุรกิจ

บริษัทจัดใหมีระบบการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานทุกระดับโดยพนักงานจะไดรับการ
พัฒนาสงเสริมใหมีความรูความสามารถอยางทั่วถึงและตอเนื่องทั้งในสวนของความสามารถหลัก
ขององคกร (Competency based training and development) และความสามารถในการ
ทํางานแตละประเภท เพื่อสรางคุณคาตอ พนักงานและบริษัท และดํารงความเปนเลิศในธุรกิจ

บริษัทสงเสริมบรรยากาศการทํางานอยางมีสวนรวม และเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดง
ความคิดเห็นเพื่อสงเสริมการสื่อสารแบบ 2 ทาง เพอใหพนักงานมีความภาคภูมิใจในองคกร

บริษัทสนับสนุนใหพนักงานมีโอกาสกาวหนาในสายอาชีพ ไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม
และเทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรม

บริษั ทใหค วามสํา คัญกั บการรั กษาสุขภาพความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
2) นโยบายดานการใหบริการแกลูกคา
บริษัทปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีตอลูกคาทุกรายโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอลูกคาอยางเครงครัดและให
บริการที่มีคุณภาพและเชื่อถือได ใหบริการซึ่งเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ และดวย
ความสุภาพออนนอม ใหคําแนะนําแกลูกคาในการใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด
3) นโยบายดานการจัดหาสินคาและบริการ
บริษัทประสงคใหการจัดหาสินคาและบริการเปนไปอยางมีมาตรฐาน และมุงหมายที่จะพัฒนาและรักษา
สัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญาที่มีวัตถุประสงคชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินคาและบริการที่คู
ควรกั บ มู ล ค า เงิ น คุ ณ ภาพ ทางด า นเทคนิ ค และมี ค วามเชื่ อ ถื อ ซึ่ ง กั น และกั น บริ ษั ท จึ ง ได จั ด ให มี
กระบวนการจัดหาสินคาและบริการที่เปนธรรม ตามระเบียบวาดวยการจัดหาและพัสดุ และจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของบริษัท ดังนี้
 มีการแขงขันบนขอมูลที่ไดรับอยางเทาเทียมกัน
 มีหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคาและคูสัญญา
 จัดทํารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
 จัดใหมีระบบการจัดการและติดตามเพื่อใหมั่นใจวา มีการปฏิบัตติ ามเงื่อนไขของสัญญาอยาง
ครบถวน และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
 จายเงินใหคูคาและคูสัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ตกลงกัน

95

4) นโยบายดานสิ่งแวดลอม
บริษัทมีเจตจํานงที่จะประกอบธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ตามหลักการ ดังนี้
 ปฏิบัตติ ามกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
 บริหารงานโดยมีเปาหมายในการปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทบทวนและประเมินผล
การดําเนินงานของกลุมบริษัทอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อติดตามความกาวหนา
 สงเสริมใหพนักงานของกลุมบริษัทมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
 ใหความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
กับหนวยงานอื่น เพื่อใหมีการรักษาสภาพแวดลอมและปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพ
แวดลอมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
5) นโยบายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัทเชื่อมั่นวา ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเปนความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัทและเปนปจจัย
สําคัญตอการเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร จึงกําหนดนโยบายที่จะเอื้ออํานวยใหพนักงานและคูสัญญา
ปฏิบัติงานอยาง ปลอดภัยและเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ โดย
 พยายามปองกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและความเจ็บปวยเนื่องจากการปฏิบัติงานดวยความรวมมือ
อยางจริงจังของบุคลากรทุกคน รวมทั้งจํากัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย
 ใหความรวมมือกับหนวยงานรัฐบาลและองคกรอื่น ในการระงับเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุอันเกิดจาก
การ ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และระมัดระวัง
 ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบงคับตางๆ ในเรื่องความปลอดภัยอยางเครงครัด และจะนํามาตรฐานการ
จัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยที่นาเชื่อถือมาใชบังคับในกรณีที่ยังไมมีกฎหมายและขอบังคับกําหนด
ใชอยู
 จัดใหมีการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ การจัดทําระเบียบปฏิบัติ การวางแผนดําเนินการและการฝก
อบรมพนักงานใหมีความรูความเขาใจและไดรับขอมูลขาวสารที่เพียงพอในเรื่องความปลอดภัยในการ
ทํางานเพื่อปองกันอันตรายอันอาจเกิดจากเครื่องจักร วิธีการ ทํางาน หรือโรคภัยตางๆ
 พนั ก งานที่ ร ายงานตั ว เข า ทํ า งานโดยมี ส ารเสพติ ด ผิ ด กฎหมายอยู  ใ นระบบร า งกายหรื อ มี ฤ ทธิ์ สุ ร า
หรือสารเสพติดอื่น ๆ ในระดับที่สามารถทําใหการปฏิบัติงานเสียหายได จะตองไดรับโทษทางวินัย
6) นโยบายการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัทเชื่อมั่นวา ความสําเร็จอยางยั่งยืนของบริษัทขึ้นอยูกับความรับผิดชอบตอผลการดําเนินการของ
บริษัท รวมทั้ง การใหความสําคัญตอความตองการของชุมชนที่เราประกอบธุรกิจทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับ
สังคม เศรษฐกิ จ สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย ความปลอดภั ยและวั ฒนธรรมประเพณี ดังนั้ น บริษั ทจึ ง
ดําเนินการภายใตกรอบนโยบายดังนี้
 ประกอบธุรกิจที่จะสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย
 สรางดุลยภาพอันเหมาะสมระหวางความตองการของผูมีสวนไดเสีย ไดแก ชุมชนทีอ่ ยูใกลเคียง
ประชาชน ทั่วไป ภาครัฐ ผูถือหุน คูคา พนักงาน
 สรางระบบงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถมั่นใจวาไดปฏิบัตติ ามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
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หลักการที่ 6: การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
คณะกรรมการดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อใหมั่นใจวา การดําเนินงาน หรือ
การปฏิบัติงานใด ๆ ของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบาย ขอบังคับ แผนงาน ตลอดจน
กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และทรัพยสินของบริษัทไดรับการดูแล ปองกัน และระวังรักษาใหอยูใน สภาพพรอม
สําหรับการนําไปใชประโยชน จึงไดกําหนดแนวนโยบาย ดังนี้
1) นโยบายการควบคุมภายใน
คณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี
ประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น เพื่อใหระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท และบริษัทยอย เหมาะสม เพียงพอที่จะปกปองสินทรัพยของบริษัท และรักษาผลประโยชนเงินทุน
ของผูถือหุนโดยมีหนวยงาน ตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน รวมทั้ง
ทําการประเมินประสิทธิภาพและความ เพียงพอของการควบคุมภายในและติดตามการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อชวยลดความเสี่ยงที่อาจสงผลใหบริษัท และบริษัทยอยไมบรรลุวัตถุประสงค
บริษัทจัดใหมีจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นเปนคูมือใชสําหรับคณะกรรมการและพนักงานทุกคนเพื่อเปนแนว
ทางใหถือ ปฏิบัติ พรอมทั้งมีการประชาสัมพันธสื่อสารภายในบริษัทใหทราบโดยทั่วถึง และไดแจกจายให
กับทุ กคนในกลุ มบริษั ท มีการกํ าหนดหนวยงานรับผิ ดชอบติ ดตามการปฏิ บัติต ามจรรยาบรรณ และ
บทลงโทษกรณีไมปฏิบัติตาม
2) นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีความมุงมั่นที่จะบริหารความสมดุลระหวางความเสี่ยงและผลตอบแทน เพื่อใหธุรกิจและการ
ดําเนินงานของบริษัทไดรับผลตอบแทนที่คุมคาที่สด การบริหารจัดการนโยบายนี้เปนความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนผูดําเนินการเพื่อใหการบริหาร
ความเสี่ยงประสบความสําเร็จบริษัทจะตอง
 สนับสนุนใหทุกคนตระหนักในเรื่องความเสี่ยง
 จัดใหมีทรัพยากรที่มีความพรอมและมีความชํานาญในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานที่
กําหนด
 มั่นใจวาฝายบริหารผลักดันใหการตระหนักในเรื่องความเสี่ยงเปนวัฒนธรรมหนึ่งขององคกร
อยางทั่วถึง
 จัดใหมีการอบรม ใหมีความรูเรื่อง กฎ ขอบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานตามโอกาสที่
เหมาะสม
 มีการประเมินความเสี่ยงในโครงการลงทุนทุกโครงการตามหลักการบริหารความเสี่ยและอนุมัติ
คณะกรรมการบริษัท
 จัดทําคูมือบริหารความเสี่ยงสําหรับบริษัทในกลุม หากมีการเปลี่ยนแปลงใหแสดงเปนสิ่งแนบ
ของคูมือและไดรับการสอบทานจากสวนบริหารความเสี่ยง
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หลักการที่ 7: การปองกันความขัดแยงของผลประโยชน
คณะกรรมการประสงคที่จะปองกันความขัดแยงของผลประโยชนสวนตัวของบุคลากรของบริษัท และผลประโยชนของ
บริษัทในการติดตอกับคูคาและบุคคลอื่น จึงไดกําหนดนโยบาย ดังนี้
1) การปองกันการใชขอมูลภายใน
บริษัทกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในเพื่อดูแลและปองกันมิใหกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยว
ของ ซื้อขาย หลักทรัพยและหาผลประโยชนแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ ดังนี้
 กรรมการและพนักงานจะปฏิบัติตามขอกําหนดของ ตลท. ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวของโดย
เครงครัดซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุน และ/หรือตอสาธารณชนโดยเทาเทียมกัน
 กรรมการและพนักงานจะไมใชขอมูลที่ไดรับในฐานะกรรมการหรือพนักงานบริษัทในทางที่มิชอบ
หรือกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท
 การเปดเผยขอมูลที่มีผลกระทบตอธุรกิจและราคาหุนจะตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการผูจัด
การใหญ โดยบุคคลที่ทําหนาที่โฆษกของบริษัทเทานั้น ที่สามารถเปดเผยขอมูลได
 กรรมการและพนักงานจะตองไมซื้อหรือขายหุนในขณะที่มีขอมูล ซึ่งหากเปดเผยตอสาธารณชนจะมี
ผลกระทบตอราคาหุน
2) การปองกันความขัดแยงของผลประโยชน
บริษัทมีนโยบายที่จะมิใหมีการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนของบริษัท โดยได
กําหนดเปน หลักการไว ดังนี้
 กรรมการหรือพนักงานที่ประสงคจะเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท องคกรหรือสมาคมทางธุรกิจ
อัน จะตองไมขัดตอประโยชนและการปฏิบัติหนาที่โดยตรง รวมทั้งตองแจงใหคณะกรรมการทราบก
อน
 กรรมการตองแจงรายละเอียดของความขัดแยงแหงผลประโยชน (ถามี) ใหคณะกรรมการทราบ รวม
ทั้งใหพิจารณางดเวนจากการรวมอภิปรายใหความเห็น หรือลงคะแนนเสียงในวาระดังกลาว หรือจะ
ไมเขารวมประชุมในวาระดังกลาวเลย หรือขอไมรับเอกสารวาระการประชุมที่เกี่ยวของ หรือลาออก
จากตําแหนงกรรมการ
 เป ดเผยรายชื่ อผู ถือหุ นรายใหญของบริ ษัท นอกจากนั้ น กรรมการและผู บริหารต องรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอหนวยงานที่เกี่ยวของตามกฎหมาย และใหเลขานุการบริษัทแจง
ผลการรายงานพรอมการประชุมคณะกรรมการพนักงานตองไมกูยืมเงินจากคูคาของบริษัท บุคคล
หรือนิติบุคคลที่ดําเนินธุรกิจกับบริษัท ยกเวนสถาบันการเงินเนื่องจากอาจมีอิทธิพลตอการปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะตัวแทนบริษัท
 กําหนดขั้นตอนการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและอํานาจอนุมัติ รวมทั้งการเปดเผยขอมูลที่ชัดเจน ตาม
ประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการ ตลท. โดยฝายเลขานุการบริษัททําหนาที่สอบทาน
ประเภทของรายการและ อํานาจอนุมัติแตละประเภทและเสนอรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบทุก 6 เดือน รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการ ขอมูลประ
จําป (แบบ 56-1)
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3) การรักษาจรรยาบรรณทางธุรกิจ
จรรยาบรรณกรรมการ
คณะกรรมการ บผฟ. มีมติใหจัดทําจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหกรรมการของกลุมบริษัท
ผลิตไฟฟา จํากัด มหาชน ถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี พรอมทั้งสะทอนใหเห็นถึงความ
รั บ ผิ ด ชอบของกรรมการทุ ก คนต อ บริ ษั ท ผู  ถื อ หุ  น พนั ก งาน และผู  มี ส ว นได ส ว นเสี ย ทั้ ง หมดโดย
จรรยาบรรณครอบคลุมเรื่อง ดังนี้







หลักการในการทําธุรกิจ
จรรยาบรรณคณะกรรมการ
อุดมการณคณะกรรมการ
การปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ความขัดแยงทางผลประโยชน
การใชขอมูลของบริษัท

จรรยาบรรณพนักงาน
บริษัทไดจัดทําจรรยาบรรณเพื่อเปนแนวทางและขอพึงปฏิบัติที่ดีเพื่อใหผูบริหาร ตลอดจนพนักงานของ
บริษัท ปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม โดยจรรยาบรรณครอบคลุมในเรื่องของ
1. หลักการในการทําธุรกิจ
2. การรักษาจรรยาบรรณ
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและการรักษากฎระเบียบของบริษัท
4. จริยธรรมทางธุรกิจ
5. การบริหารทรัพยากรบุคคล
6. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม
7. ภาระหนาที่อันพึงปฏิบัติ
การรักษาจรรยาบรรณ
พนักงาน
จะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณดวยความเขาใจ ยอมรับและศรัทธา ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงมิใหมีการประพฤติผิด
จรรยาบรรณ ในกรณีที่พนักงานมีขอสงสัยสามารถสอบถามผูบังคับบัญชา และ/หรือ ฝายทรัพยากรบุคคล
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และกฎระเบียบของบริษัทจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย ในกรณีที่พนักงานรู
เห็นการกระทําของผูอื่นที่มั่นใจวาผิดจรรยาบรรณใหรายงานตอคณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อดําเนินการ
ตอไป
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คณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดี
มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําหนังสือจรรยาบรรณ และปรับปรุงใหมีความเหมาะสมเปนประจําอยางนอยทุก 2 ป
รวมทั้งรับเรื่องรองเรียนและประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ผูบริหารทุกระดับ
มีหนาที่ในการ
 สงเสริมใหมีการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
 ถายทอดนโยบายวิธีปฏิบัติ รวมถึงรับฟงความเห็นอยางเปดกวางเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
 ฝกอบรมพนักงานใหมีความรับผิดชอบและจัดใหมีระบบการจัดการที่สอดคลองกับขอกําหนดทางกฎหมาย
และกฎระเบียบของบริษัท
 กํากับดูแลใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ฝายทรัพยากรบุคคล
มีหนาที่รับผิดชอบชี้แจงใหพนักงานทราบถึงหนาที่ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และการเตรียมใหกรรมการผูจัดการ
ใหญ/กรรมการผูจัดการ เปนผูมอบหนังสือจรรยาบรรณแกพนักงานเขาใหม
ฝายตรวจสอบภายใน
มีหนาที่สอบทานขอมูลเบื้องตนในกรณีมีเหตุเชื่อถือไดวาจะเกิดการฝาฝนกฎระเบียบและจรรยาบรรณเพื่อรายงาน
คณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดี
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(คัดลอกมาบางสวน)

หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล
นโยบายดานความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัท ถือเปนนโยบายสํา คัญที่ จะไมใ หก รรมการผูบ ริหาร และพนักงานใช โอกาสจากการเป น
กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชนสวนตน จึงหามไมใหกรรมการประกอบธุรกิจที่แขงขัน
กับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ หรือ
ในกรณีที่จําเปนตองทํารายการเชนนั้น คณะกรรมการบริษัทดูแลใหการทํารายการนั้นมีความโปรงใส เที่ยงธรรมเสมอ
เหมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานที่มีสวนไดสวนเสียในรายการนั้นจะตอง
ไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ
ในกรณีที่เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการ
บริษัทดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
อยางเครงครัด
นโยบายตอผูมีสวนไดสวนเสีย
คณะกรรมการบริษัทรับรูถึงสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย จึงสงเสริมใหเกิดการรวมมือระหวางบริษัทฯ และผูมี
สวนไดสวนเสีย ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของที่สําคัญ อาทิ พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ หนวยงาน รัฐบาล ชุมชนที่บริษัทฯ
ตั้งอยู ตลอดจนสังคมสวนรวม โดยไดกําหนดคูมือจริยธรรมธุรกิจสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือในการ
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความเปนธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชนรวมกันเปนหลัก
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกําหนดใหมีการรายงานขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่ผูมีสวน
ไดสวนเสียและผูมีสวนเกี่ยวของควรรับรูทั้งการรายงานขอมูลแบบ 56-1 รายงานประจําป เว็บไซต ฯลฯ รวมทั้งจัดใหมี
ชองทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียและผูมีสวนเกี่ยวของไดมีโอกาสแสดงความเห็นและรองเรียน
ในกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมจากการกระทําของบริษัทฯ ดวย
นโยบายดานการเปดเผยขอมูล ความโปรงใส รายงานทางการเงินและการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริษัทจะเปดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา แสดงใหเห็นถึงสถานภาพทางการเงินและ
การประกอบการที่แทจริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทมุงมั่นที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสอยางเครงครัด จัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธทําหนาที่สื่อสารกับผูถือหุนและให
ความสะดวกแกนักลงทุนและนักวิเคราะหหลักทรัพยทั่วไปอยางเทาเทียมกัน และดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการ
เผยแพรขอมูล ในเว็บไซตทั้ง ที่เปนภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ขณะเดี ยวกันก็ไดจัด ใหสายสื่อสารองคกรทําหนา ที่
เผยแพรขาวสารการดําเนินงาน ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ ผานสื่อตางๆ เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน ผูมีสวน
ไดสวนเสีย และผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ ไดรับทราบขอมูลของบริษัทฯ อยางทั่วถึงและตรงเวลา
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นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทจัดใหบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของทุกดาน ครอบคลุมปจจัยความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับวิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติการดานอื่นๆ พิจารณาถึงโอกาสที่
จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กําหนดมาตรการในการปองกันแกไขและผูรับผิดชอบที่ขัดเจน รวมทั้ง
กําหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับ
จัดการซึ่งมีหนาที่นําเสนอแผนงานและผลการฏิบัติตามแผนตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํา
นโยบายดานการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดานทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน
การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองรักษา และดูแลเงินลงทุนของผูถือหุนและสินทรัพยของบริษัทฯอยูเสมอ จัดใหมีการ
กําหนดลําดับชั้นของอํานาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถวงดุลในตัว
กํ า หนดระเบี ย บการปฏิ บั ติ ง านอย า งเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร มี สํ า นั ก ตรวจสอบภายในเป น อิ ส ระ รายงานตรงต อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏบัติงานของทุกหนวยงานทั้งหนวยงานธุรกิจและหนวยงานสนับสนุน
ใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว
นโยบายดานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหฝายบริหารตองรายงานผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเปาหมายให
คณะกรรมการบริษัททราบอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่วางไว ทั้งรายงานทางการเงิน
และความคืบหนาของการดําเนินงานในดานตางๆ ในกรณีที่การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่วางไว คณะกรรมการ
บริษัทจะมีสวนรวมแกไข ปรับปรุง หรือดูแลใหฝายบริหารนําเสนอแผนงานเพื่อแกไขสถานการณ
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารและผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารระดับสูงลงไปตามลําดับ โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธและแผนงาน
ประจําป เพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม
นโยบายดานแผนสืบทอดตําแหนง
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีแผนสืบทอดตําแหนงที่ครอบคลุมตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหาร
ระดับสูง เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทฯ มีผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ สามารถสืบทอดตําแหนงที่สําคัญตอไปในอนาคต
วัฒนธรรมองคกรและทาทีในระดับสูงขององคกร
คณะกรรมการบริษัทถือเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดใหบริษัทฯ มีวัฒนธรรมองคกรที่เหมาะสม
โดยมอบหมายใหฝายบริหารเปนผูนําเสนอวัฒนธรรมองคกรที่พึงประสงค และดูแลใหมีการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
ไปยังพนักงาน เพื่อเสริมสรางความเขาใจรวมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี
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ตัวอยางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
(คัดลอกมาบางสวน)

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
SCG

ดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายเพื่อประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน
โดยคณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลใหมีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นไดวาบริษัทรับรูสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
ตางๆ ทั้งที่ไดกําหนดไวในทางกฎหมาย และที่ไดกําหนดแนวทางไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนในบรรษัทภิบาล
และจรรยาบรรณ SCG รวมทั้งรับผิดชอบดูแลใหมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครอง และปฎิบัติดวยความเสมอ
ภาคอยางเครงครัด ทั้งผูใชสินคาและบริการ และผูมีความสัมพันธทางธุรกิจ ดังนี้
ผูถือหุน: นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับบริษัท เชน สิทธิในการขอ
ตรวจสอบจํานวนหุน สิทธิในการไดรับใบหุน สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นอยางอิสระในที่ประชุมผูถือหุน รวมถึงสิทธิที่จะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม SCG ยังใหสิทธิผูถือ
หุนในการเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจาของบริษัทผานกรรมการอิสระของ
บริษัท โดยทุกๆ ขอคิดเห็นจะไดรับกลั่นกรองเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทตอไป
พนักงาน: SCG ใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลตลอดมาและมุงมั่นที่จะใหพนักงานทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองคกร ปที่ผานมา SCG ไดจัดทําโครงการตางๆ เพื่อสนับสนุนบรรยากาศการทํางานรวมกัน
เพื่อสรางสรรคสิ่งใหมๆ และรองรับการขยายธุรกิจตามวิสัยทัศน SCG โดยยังคงสงเสริมวัฒนธรรมองคกรให
พนักงานเปดใจรับฟง กลาคิด กลาแสดงออก กลาเสี่ยงในการทดลองสิ่งใหม และใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนมี
การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในตางประเทศ เสริมศักยภาพของพนักงานใหพรอม
สําหรับการปฏิบัติงานในตางประเทศ และจัดหลักสูตรพัฒนาพนักงานทองถิ่นในแตละประเทศที่ SCG ขยายการ
ลงทุน นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและ สภาพแวดลอมในการทํางานรวมถึง
คาตอบแทนของพนักงาน และสนับสนุนใหพนักงานไดบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอชุมชนที่ดําเนินการอยู
ลูกคา: SCG มีความมุงมั่นที่จะใหผูใชสินคาและบริการไดรัประโยชนสูงสุด ทั้งดานคุณภาพและราคา โดยมุง
หมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
สินคา คําปรึกษาวิธีการแกปญหาและรับขอรองเรียน เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุดในสินคาและบริการคู
ธุรกิจ: SCG ปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ SCG และคํามั่นที่ใหไวกับคูธุรกิจอยางเครงครัด และมีนโยบายในการสง
มอบสินคาตามคุณภาพและตรงตามกําหนดเวลา
คูแขงทางการคา: SCG ปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริต โดยยึดมั่นการดําเนินธุรกิจดวยความ
เปนธรรมภายใตกรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณ SCG โดยในปที่ผานมา ไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
คูแขงทางการคา
เจาหนี้: SCG ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง และหนาที่ที่พึงมีตอเจาหนี้ เชน เจาหนี้ทาง
ธุรกิจ และผูฝากเงิน นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดใหมีโครงการตางๆ เพื่อสรางความสัมพันธกับเจาหนี้ เชนกิจกรรมหุน
กูสัมพันธ เปนตน
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สังคม: SCG มุงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณภาพของสังคมดานตางๆ ทั้งระดับทองถิ่นที่บริษัทตั้ง
โรงงานอยู และระดับประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ทั้งดาน
กีฬา การสรางสรรคนวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศิลปะ รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชนอยาง
ตอเนื่องมาเปนระยะเวลานาน SCG เชื่อมั่นวาความสําเร็จอยางยั่งยืนของบริษัทขึ้นอยูกับความรับผิดชอบตอผลการ
ดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งการสนองตอบตอความตองการของชุมชนที่ SCG ประกอบธุรกิจทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการเสริมสรางประโยชนสุขของสังคมใน
ทุกประเทศที่ SCG เขาไปดําเนินธุรกิจ
สิ่งแวดลอม: SCG ไดใหความสําคัญเปนอยางมาก ในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่องมี
แผนงานอนุรักษสิ่งแวดลอมที่ชัดเจนและมีระบบติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ
นอกจากนี้ยังสามารถติดตามขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของ SCG ดานสังคม สิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัยไดจากรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนฉบับยอนหลงที่ SCG จัดทําเผยแพรตั้งแตป 2544 ไดที่
www.scg.co.th

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
• การควบคุมภายใน
SCG

ไดมีการกําหนดและพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ทั้งในดานสภาพแวดลอมภายใน การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และการ
ติ ด ตามประเมิ น ผลอย า ต อ เนื่ อ งโดยมี ก ารจั ด โครงสร า งองค ก รที่ เ หมาะสมกั บ แผนธุ ร กิ จ แบ ง แยกหน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ การกําหนดจรรยาบรรณเปนลายลักษณอักษร ระบบการ
กํา กับ ดู แลที่ดี จัด ทําระเบี ยบแนวปฎิ บัติ แ ละคู มือ อํา นาจดํา เนินการที่เ หมาะสมกับ ธุรกิ จ ระบบคอมพิ วเตอร ที่ มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย การประเมินการควบคุมภายในดวยตนเองของหนวยงานตางๆ โดยปรับปรุงใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ซึ่งพอไดสรุปไดดังนี้
o การปรับปรุงจรรยาบรรณเครือซิเมนตไทย (SCG)
SCG

มีอุดมการณในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งถือปฏิบัติมาตั้งแตเริ่มกอตั้งในป 2546โดยมีแนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิ
บาล ซึ่งเปนหลักการบริหารองคกรที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล บริษัทไดรวบรวมขอพึงปฏิบัติ
เปนลายลักษณอักษร เรียกวา “จรรยาบรรณเครือซิเมนตไทย (SCG)” เพื่อใหมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่สอดคลองกับอุดมการณสี่ประการของ SCG และพัฒนาปรับปรุงอยางสม่ําเสมอเพื่อให
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งใหสอดคลองกับสภาพธุรกิจที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา โดยปรั บปรุ ง ครั้ง ล า สุ ด ในป 2551 เพื่ อ ใหเ ข า ใจง า ยนํา ไปใชส ะดวก
มีตัวอยางครอบคลุมเรื่องตางๆ ของแตละธุรกิจนํามาจัดเปนหมวดหมู และกําหนดขอพึงปฏิบัติไว
อยางชัดเจน และใหถือจรรยาบรรณเปนสวนหนึ่งของระเบียบขอบังคับพนักงานที่พึงปฏิบัติ และมี
ความผิดทางวินัยหากละเลยการปฏิบัติ
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o การกํากับดูแลกิจการที่ดี
SCG ตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมการควบคุมภายในอยางมาก จึงกําหนดกลยุทธและแนว

ทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพธุรกิจในปจจุบัน โดยจัดใหมีคูมือบรรษัทภิบาล
SCG เปนลายลักษณอักษร และมีคณะกรรมการบริษัทนําไปปฏิบัติเปนตัวอยางที่ดีของพนักงาน
ซึ่งประกอบดวยการกําหนดโครงสราง หนาที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติของคณะกรรมการ
รวมทั้งปรับปรุงการมอบอํานาจ ระเบียบ คูมือปฏิบัติงานใหเหมาะสมประมวลผลเพื่อเพิ่มความ
นาเชื่อถือ
o การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
SCG

มีระบบคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และพัฒนาใหเปนเครื่องมือในการบริหาร
ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ นอกจากนี้ไดพัฒนา
ระบบการควบคุมใหสะดวกรวดเร็วและทันกาล เชน การจัดทํางบประมาณทางอิเล็กทรอนิกส
( e-Budgeting) การเบิ ก พั ส ดุ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ( e-Catalog) การจั ด ซื้ อ ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Procurement) การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน (Process Improvement) การจัด
ระบบเอกสารใหเปนอัตโนมัติ โดยใชระบบคอมพิวเตอร (Gear up Excellent Accounting
Reengineering) เปนตน เพื่อใหผูบริหารใชขอมูลสารสนเทศประกอบการพิจารณาในการวางแผน
ควบคุมการปฏิบัติงาน และติดตามผลอยางถูตองครบถวน ทันเวลา ในขณะที่ผูปฏิบัติงานไดใช
ขอมูลสารสนเทศเปนดั้ชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
o แนวปฏิบัติเรื่อง Whistleblower Policy
SCG

ใหความสําคัญกับการใหพนักงานมีสวนรวมและไดรับการคุมครอง รวมทั้ง ใหความเปน
ธรรมแกพนักงานที่แจงขอมูลหรือใหเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือการไมปฏิบัติตารมกฎหมาย
กฎระเบียบขอบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ SCG จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติ Whistleblower
Policy เพื่อใหพนักงานและผูเกี่ยวของไดเขาใจและปฏิบัติอยางถูกตอง มีแผนพัฒนาระบบเพื่อ
รองรับการแจงขอมูลหรือการใหเบาะแสดังกลาว ซึ่งเปนชองทางที่ชวยใหบริษัทรูขอมูลไดเร็วขึ้น
สามารถแกไขปญหาไดทันเวลา และสอดสองดูแลผลประโยชนของ SCG รวมทั้ง สรางความเปน
ธรรมใหทุกฝายไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• การตรวจสอบภายใน
o การตรวจสอบภายในเปนการปฏิบัติงานอิสระที่ทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
ตางๆ ภายในองคกรโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูปฏิบัติงานทุกระดับขององคกรสามารถปฏิบัติ
หนาที่ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพและสนับสนุนใหมีการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพ
ภายใต ค า ใช จ า ยที่ เ หมาะสม ซึ่ ง เน น นโยบายตรวจสอบอย า งสร า งสรรค ใ นเชิ ง ป อ งกั น ตาม
มาตรฐานสากล ผลักดันและพัฒนาการตวจสอบใหทันสมัย สอดคลองกับสภาพธุรกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยมีการสรางระบบงานเชิงปองกันใหเปนประโยชนกับหนวยงาน
อยางเปนรูปธรรม สรุปไดดังนี้
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o การประเมินการควบคุมดวยตนเองบนเว็บไซค (Electronic-Control Self Assessment: eCSA) ทันเวลา ทําใหสามารถวิเคราะหหาสาเหตุที่ภารกิจหลักมีปญหาไดอยางรวดเร็วและ
กําหนดกลยุทธแผนงานในการติดตามแกไขไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปที่ผานมา เชน การ
วิเคราะหบัญชี (e-CSA Accounting Analysis) การจัดหา (e-CSA Procurement
Information System) และ e-CSA สัญญาคอมพิวเตอร
o การกําหนดแผนงานระยะปานกลางและดัชนีชี้วดั ความสําเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบแสดงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผล และเปน
มาตรฐานสากลมากขึ้นจึงกําหนดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators KPI) ในรูปแบบ e-CSA เพื่อใหบรรลุเปาหมายไดอยางทันกาลและสามารถวิเคราะหหา
สาเหตุ ไ ด อ ย า งถู ก ต อ งรวมทั้ ง เพื่ อ ใช กํ า หนดกลยุ ท ธ ใ นการแก ไ ขป ญ หาและพั ฒ นา
ประสิทธิภาพของสํานักงานตรวจสอบไดอยางตอเนื่อง
o การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร
ไดพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบเพื่อชวยคนหาจุดออนของระบบ รวมทั้งปรับปรุงระบบงาน
คอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพในเชิงปองกันโดยพัฒนาระบบอํานาจดําเนินการ Online เปน
ชองทางในการมอบอํานาจใหธุรกิจตางๆ ของ SCG อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ปรับปรุงให
เหมาะสมกับสภาพของธุรกิจอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบ Online ในการ
ประเมินผลการปฎิบัติงานตรวจสอบผานทางเว็บไซตเพื่อเพิ่มชองทางใหผูรับการตรวบสอบได
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและส ง กลั บ มาโดยอั ต โนมั ติ และระบบการติ ด ตามผลการ
ตรวจสอบโดยมีการแจงเตือนผูรับการตรวจสอบทางอีเมลเมื่อใกลครบกําหนดวันที่จะแกไข
โดยอัตโนมัติ เพื่อเปนการติดตามผลการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันกาล
o การพัฒนาความรูผูตรวจสอบ
โดยการแลกเปลี่ยนความรูและเปนสื่อในการถายทอดประสบการณ ความสามารถระหวางผู
ตรวจสอบด ว ยกั น ผ า นสื่ อ การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง ( e-Learning) ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ก ารเกิ ด
นวัตกรรมการตรวจสอบ (Innovative Auditing) และพัฒนาศักยภาพการแขงขันเพื่อมุงสู
วิสัยทัศนของ SCG
o ระบบการใหคําปรึกษา
ไดจัดทําระบบใหคําปรึกษาผานทางเว็บไซตใหหนวยงานตางๆ สอบถามขอสงสัยและไดรับ
คําปรึกษาทันเวลา เพื่อนําไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตั้งแตแรก อันเปนการสรางแนว
ทางการตรวจสอบเชิงปองกันและลดขอผิดพลาดเรื่องไมทราบระเบียบและวิธีการนอกจากนี้
ไดขยายระบบการใหคําปรึกษานี้ไปยังหนวยงานตางๆ เพื่อใหไดใชประโยชนอยางตอเนื่อง
และทั่วถึง
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การบริหารความเสี่ยง
SCG

ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ฝายบริหารและสํานักงาน
ตรวจสอบ จึงไดกําหนดคูมือบริหารความเสี่ยงเพื่อใหการปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกับ ในป 2550 ความเสี่ยงสําคัญ
ในการดําเนินงาน ไดแก สภาวะการแขงขัน ความตองการสินคาลดลง การปรับตัวของราคาน้ํามันวัตถุดิบ และ
เชื้อเพลิง ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยและสิ่งแวดลอม
ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําปแลวสําหรับความเสี่ยงเกี่ยวกับพลังงาน วัตถุดิบ และสิ่งแวดลอม สรุปสาระสําคัญได
ดังนี้
1) ความเสี่ยงจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ํามันและวัตถุดิบสงผลใหตนทุนสินคาและคาขนสงขึ้น ฝายบริหาร
ของ SCG ไดจัดการกับความเสี่ยงดังกลาวโดยการลงทุนในโครงการที่สามารถประหยัดพลังงานและจัดหา
แหลงวัตถุดิบสํารอง จนอยูในระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได
2) ความเสี่ยงจากปญหาสิ่งแวดลอมจากปญหามลพาวะที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ภาครัฐจึงไดกําหนด
มาตรการที่เขมงวดเพื่อแกไขปญหาดังกลาว ฝายบริหารของ SCG ไดปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐโดย
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการลดมลพิ ษ ของตรงงานให ดี ขึ้ น กว า เดิ ม ซึ่ ง ทํ า ได ดี ก ว า เกณฑ ที่ กํ า หนดอยู แ ล ว
นอกจากนี้ ยังรวมกับภาครัฐในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและสงเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธตางๆ จน
เปนที่ยอมรับของภาครัฐที่ควบคุมสิ่งแวดลอมดังกลาว
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบรวมกับฝายบริหารของ SCG ยังไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาสัญญาณ
เตือนภัยตามปจจัยเสี่ยง โดยใชตัวชี้วัดความเสี่ยง (Risk Indicators) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk
Tolerance) เปนเกณฑในการวัด ซึ่งเพิ่มเติมการบริหารความเสี่ยงของขอมูลทางการเงิน สําหรับใชเปนมาตรการใน
การเฝาระวังความเสี่ยงที่เปนสาระสําคัญ เพื่อจะไดกําหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่ไดผลอยางทันทวงที
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดตางๆ SCG จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการแตละคณะเปน 2 แบบ คือ กรรมการแตละคนประเมินตนเอง และกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการแตละคนโดยรวม ซึ่งผลการประเมินนั้นคณะกรรมการบริษัทไดทําการวิเคราะหและหา
ขอสรุปเพื่อกําหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการตอไป
SCG

ไดจัดทําคูมือกรรมการบริษัท โดยรวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับกรรมการ
บริษัท เพื่อใหกรรมการสามารถรับทราบสรุปภาพรวม บทบาทหนาที่ หลักการและแนวปฏิบัติในตําแหนงหนาที่
กรรมการทั้ ง หมด แจกให กั บ กรรมการบริ ษั ท กรรมการที่ เ ข า ใหม เพื่ อ เป น ข อ มู ล เบื้ อ งต น ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ มี
กรรมการเขาใหม บริษัทจะใหบุคคลที่ไดรับมอบหมายไปรายงานขอมูลรายละเอียด แนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ
รวมทั้งตอบขอซักถามและจัดใหพบปะพูดคุยกันอยางไมเปนทางการระหวางกรรมการใหมและคณะจัดการ เพื่อเรียนรู
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทเปนขอมูลเชิงลึก
นอกจากนี้ SCG ยังสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูงเขาสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้ง พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูงของ
องคกรตางๆ อยูเสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหนวยงานที่ดูแลการฝกอบรมของ SCG และหลักสูตรที่จัดโดยหนวยงาน
กํากับดูแลของรัฐ หรือองคกรอิสระ เชน หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนดใหกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตองผานการอบรมอยางนอยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งไดแก Directors
Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program
(ACP) ทั้งนี้ เพื่อนําความรูและประสบการณมาพัฒนา SCG ตอไป
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สําหรับดานการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น SCG มีเลขานุการคณะกรรมการทําหนาที่
ประสานงานระหวางกรรมการบริษัทและคณะจัดการ และมีสํานักงานเลขานุการบริษัททําหนาที่ดูและประสานงานดาน
กฎหมาย กฎเกณฑที่เกี่ยวของ รวมทั้งดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และดําเนินการประสานงานใหมีการปฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการบริษัท
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ภาคผนวก 11
Template/แบบฟอรมสําหรับการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
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นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

กรม/จังหวัด.............................
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คํานํา
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
กรม..........................................
กระทรวง………………….........
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งใหสอดคลอง
กับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ และธรรมาภิบาลของ
หนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทําให
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
กรม.....................จึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีซึ่งประกอบดวยนโยบายหลัก
และแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีดานตางๆ ทั้งนี้เพื่อเปนมาตรฐานและเปนแนวทาง
ปฏิบัติ รวมทั้งเปนคานิยมรวมสําหรับองคการและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับ
กฎ ขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึง

(ลงชื่อ)....................................................
(....................................................)
อธิบดีกรม...................................
วันที่......เดือน..............พ.ศ. ..........
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ประกาศเจตนารมณ
กรม/จังหวัด.......เปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวง......................ปฏิบัตภิ ารกิจหลัก
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ในฐานะผูบริหารของกรม/จังหวัด/.........เห็นสมควรใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการ
ที่ดีของกรม/จังหวัด..........เพื่อใหการปฏิบัติราชการของกรม/จังหวัด...........มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
มีความชัดเจน โปรงใส มีธรรมาภิบาล เปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ อันจะเปนการเสริมสรางความมี
ศักดิ์ศรีของการเปนหนวยงานภาครัฐ พรอมสรางความไววางใจและศรัทธาจากผูมีสวนไดสวนเสียตลอดไป
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรม/จังหวัด..........ไดรวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติ
ราชการ แนวทางปฏิ บั ติ รวมทั้ ง มาตรฐานการทํ า งาน ความประพฤติ ที่ ดี บ นพื้ น ฐานธรรมาภิ บ าลของ
ขาราชการและเจ าหนาที่/พนักงานของรัฐ ตามความคาดหวังของสังคม และผูที่ เกี่ยวของประกอบดวย
คณะกรรมการ ผูบริหาร บุคลากร ผูรับบริการ ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยบุคลากรทุกระดับของ
กรม/จังหวัด..........จะสามารถนํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ ไปเปนแนวทางยึดถือปฏิบัติใน
การดําเนินงาน และจะไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยูในนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ฉบับนี้
กรม/จังหวัดจะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของหนวยงานเปน
ประจํา ทั้งนี้ เพื่อใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ อีกทั้ง เพื่อเปนการแสดงถึงพันธะสัญญาระหวาง
หนวยงานและบุคลากรของกรม/จังหวัด จึงขอใหทุกคนไดลงชื่อในหนังสือรับทราบดังที่แนบมาพรอมกับ
คูมือฉบับนี้ พรอมทั้งยอมรับเปนหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป

(ลงชื่อ)....................................................
(....................................................)
อธิบดีกรม....................................
วันที่..........เดือน.............พ.ศ. ..........
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ใบลงนามรับทราบของผูปฏิบัติงาน/พนักงาน
กรม..........
กอง..........

1. ขาพเจาไดเอกสารเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ฉบับนี้แลว
2. ขาพเจาไดอาน และมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเปนอยางดีพรอมทั้งมุงมั่นที่
จะนําแนวทางปฏิบัติภายใตนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีดานตางๆ ซึ่งระบุไว ไปยึดถือปฏิบัติ หรือ
นําไปกําหนดเปนมาตรการ/โครงการตางๆ เพื่อสงเสริมใหการปฏิบัติงานของกรม/จังหวัดมีธรรมาภิบาล
ตอไป

(ลงชื่อ)...............................................
(....................................................)
ตําแหนง...........................................
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ..........

(สวนราชการ จังหวัดอาจมีวิธีการอื่นที่เหมาะสม นอกเหนือจากการจัดทําใบรับรองนี้ เชน
การจัดทําหนังสือเวียน ติดประกาศ ใสไวในเว็ปไซด ทั้งนี้ ตองมั่นใจวาวิธีการนั้น ทําใหผูปฏิบัติงาน
ทุกคนรับทราบและมีความเขาใจ)
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ขอมูลองคการ
วิสัยทัศน
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

พันธกิจ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

คานิยมหลักขององคการ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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โครงสรางองคการ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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หลักการและแนวคิด
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรม/จังหวัด.................นับเปนการสนองตอบตอ
แนวคิดธรรมาภิบาลซึ่ง โดยมีภาพรวมดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หนาที่ของชนชาวไทย มาตรา 74
กําหนดให “บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือ
เจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความ
สะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในการปฏิบัติ
หนาที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตนเปนกลางทางการ
เมือง….” และมาตรา 78 (4) (5) รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
ดังตอไปนี้
(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางใน
การปฏิบัติราชการ
(5) จัด ระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อ ใหการจัด ทําและการใหบ ริ ก าร
สาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน
2. การกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของการนํา
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเขามาประยุกตใชในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
ราชการแผนดินของไทย ดังเจตนารมณที่ปรากฏอยางชัดเจนในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุงเนนใหสวนราชการใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ กลาวคือ
“การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาที่ตองคํานึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง
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ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งให
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูป ฏิบัติงาน การมีสวนร วมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได”
3. คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ประกอบดวย
พัฒนาระบบงานใหมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได สงเสริมใหใชหลักธรรมาภิบาล
เปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ และพัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหมี ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการสงมอบบริการสาธารณะ โดยจะเนนการ
พั ฒ นาข า ราชการในตํ า แหน ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศ และสร า งผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงในระบบราชการ รวมทั้งวางมาตรการสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน และจายคาตอบแทนที่
เปนธรรมตามผลงาน เพื่อใหเกิดขวัญกํา ลังใจและแรงจูงใจ ในการพัฒนาผลงาน
4. สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ได ดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ นั บ ตั้ ง แต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน โดยไดจัดทําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่ อ
สงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการตางๆ นําไปใชในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให
เปนหนวยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ
คุณ ภาพการบริ หารจัด การภาครัฐ หมวด 1 การนํ า องคก ารนั้ น ดั ง ภาพแสดงขา งล า งนี้ ส ว นหนึ่งไดใ ห
ความสําคัญกับการนําองคกร (หัวขอ1.1) เพื่อใหสวนราชการมีการกํากับดูแลตนเองที่ดีโดยดําเนินการดวย
ความโปรงใส ตรวจสอบได มีความรับผิดชอบ ปกปองผลประโยชนของประเทศชาติ และ (หัวขอ 1.2)
ดําเนินการอยางมีจริยธรรมรวมทั้งตองมีความรับผิดชอบตอสังคม ดวยการสงเสริมใหบุคลากรในองคการ
เปนทั้งคนเกงและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนตอเพื่อนรวมงานดวยความเคารพใหเกียรติ
ซึ่งกันและกัน รวมถึงการใชทรัพยากรขององคการอยางมีความรับผิดชอบแลว บุคลากรในองคการตองมีการ
ดําเนินงานอยางมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ผูบริหารควรมีการ
กําหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองคการวาเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม
เชน มีการดูแลตอผูรับบริการอยางซื่อสัตยสุจริต ใหเกียรติ เปนธรรม รวมกับการรักษาปกปองไมใหองคการ
ดําเนินการในทางที่มีความเสี่ยงตอศักดิ์ศรีหรือสิ่งไมดีใดๆ
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วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติงานของกรม/จังหวัด................มีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และเกิดประโยชน
กับทุกฝาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีจึงไดยึดหลักการที่สําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
1) เพื่อเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในหนวยงาน
และสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม
2) เพื่อใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตางๆ ของกรม/จังหวัด ทั้งนี้
เพื่ อ มิ ใ ห เ กิ ด การแสวงหาผลประโยชน ส วนตน อั น จะทํา ให เ กิ ด ความสู ญ เสีย ต อ รั ฐ สั ง คม
สิ่งแวดลอม องคการ ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงานภายในกรม/จังหวัด
3) เพื่ อ สร า งการยอมรั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ความมั่ น ใจและศรั ท ธาให เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู รั บ บริ ก าร
ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคการ
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นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล กรม/จังหวัด..........ไดกําหนด
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีประกอบดวยนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบนโยบายดาน
รัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม นโยบายดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย นโยบายดานองคการ และ
นโยบายดานผูปฏิบัติงาน

นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
นโยบายหลัก
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
แนวทางปฏิบตั ิ
...............................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

นโยบายดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
นโยบายหลัก
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
แนวทางปฏิบตั ิ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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นโยบายดานองคการ
นโยบายหลัก
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
แนวทางปฏิบตั ิ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

นโยบายดานผูปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
แนวทางปฏิบตั ิ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรม/จังหวัด..........จึง
กําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญดังนี้
1) กรม/จังหวัด..........จะสื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดีอยางทั่วถึง
2) กรม..........จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหทุกคนมั่นใจวาบุคลากรและ
องคการจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
ฉบับนี้อยางเครงครัด โดยจะถือเสมือนวาเปนวินัยอยางหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับตองทําความ
เขาใจ ยึดมั่น และปฏิบัติใหถูกตองในการทํางานประจําวัน และไมมีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรือ
อนุญาตใหบุคลากรของกรม..........คนใด กระทําการใดๆ ที่ขัดตอนโยบายฉบับนี้
3) กรม/จังหวัด.........คาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือ
สงสัยวาจะขัดตอหลักการตางๆ ในนโยบายฉบับนี้ ตอผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม
อาจรายงานตอผูบังคับบัญชาได อาจขอคําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง หรือ.......(หนวยงานที่
รับผิดชอบดานบุคลากร เชน กองการเจาหนาที่) โดยขอมูลที่ใหนั้นใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ
ทั้ ง นี้ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเองก็ มี ห น า ที่ ใ นการสอดส อ งดู แ ล และให คํ า แนะนํ า ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลําดับชั้นใหปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
ฉบับนี้
4) นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกป
โดย..........(หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย)
5) กรม/จังหวัด..........จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวตอไปอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอยาง
สม่ําเสมอ
6) หากผูใดมีขอสังสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือตองการคําแนะนําเกี่ยวกับนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ สามารถติดตอหรือสอบถามไดที่ ..............(ตามที่กรม
เห็นสมควรกําหนดใหเปนผูรับผิดชอบ) โทร............................
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จัดทําโดย
...................................................................................
เมื่อ............................................................................
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