นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
กระทรวงพลังงาน
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้ง ให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ การมีส่วนร่วม โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบ าลของการบริห ารกิจ การบ้านเมืองที่ดี ทั้ง นี้ เพื่อให้การบริห ารราชการของกระทรวงพลังงาน
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยแท้จริง อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและศรัทธาในการบริหารงานภาครัฐ
กระทรวงพลังงานจึงได้จัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก
และแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี พร้อมกับการกาหนดนโยบายที่ครอบคลุม
องค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านรัฐสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ
และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติและค่านิยมร่วมสาหรับองค์การและบุคลากรทุกคน
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง
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๑

ประกาศเจตนารมณ์
กระทรวงพลังงาน มีภารกิจในการจัดหา พัฒนา และบริหารจัดการพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคง
และยั่ งยื นของประเทศ ด้ว ยการพัฒ นานโยบาย แผน และมาตรการด้า นพลัง งานอย่า งมีด ุล ยภาพ
ต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และในเชิงบูร ณาการ ทบทวนนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลัง งานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ พัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลสารสนเทศและแบบจาลองการพยากรณ์ด้านพลังงาน
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางาน สนับ สนุน ส่ง เสริม กิจ กรรมการนานโยบาย มาตรการ ให้ได้รับการขยายผลในทางปฏิบัติ
ปรับปรุงการกากับดูแล การติดตามและประเมินด้านพลังงานให้เป็นระบบ กาหนดทิศทางการส่งเสริมการวิจัย
และพัฒ นาเทคโนโลยี ด้า นพลั งงาน ที่ให้ ความส าคัญ ต่อสิ่ งแวดล้ อ ม สนับ สนุน การลงทุนวิ จัยและพั ฒ นา
เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสหกรรม ครัวเรือน และภาคขนส่ง ประสานความร่วมมือทั้ง
ภาครั ฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ในกิ จ การพลั ง งาน ส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น
ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านพลังงาน รวมทั้งกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
กองทุนพลังงาน เพื่อให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือในกิจการพลังงาน ประชาชนเกิดการใช้พลังงาน
อย่างมีคุณค่าในทุกภาคส่วน
ในฐานะผู้บริหารของกระทรวงพลังงาน เห็นสมควรให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดีของกระทรวงพลังงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงาน มีระบบการบริหารกิจการ
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของ
การเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความไว้วางใจจากประชาชนผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตลอดไป
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกระทรวงพลังงาน ได้รวบรวมหลักการนโยบายการ
ปฏิบัติราชการ แนวทางการปฏิบัติ โดยบุคลากรทุกระดับสามารถนานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบาย
ฉบับนี้ บนพื้นฐานธรรมาภิบาลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ ตามความคาดหวังของกระทรวง
พลั ง งาน ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อั น ได้ แ ก่ ภาครั ฐ ภาคเอกชน สถาบั น การศึ ก ษา ภาคประชาชน และภาค
ประชาสังคม
กระทรวงพลั งงานจะพิจ ารณาทบทวน ปรับ ปรุงนโยบายการกากับดูแ ลองค์การที่ดีเป็ น
ประจ า เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสม และทัน สมัย อยู่เ สมอ อี กทั้ ง เพื่ อ เป็น การแสดงถึ งพั น ธะสั ญ ญาระหว่ า ง
กระทรวงพลังงาน และบุคลากรของกระทรวงพลังงาน จึงขอให้ทุกคนยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการ
ตลอดไป
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๒

ข้อมูลองค์การ
วิสัยทัศน์กระทรวงพลังงาน
"มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย มีพลังงานใช้อย่างพอเพียง"
การขยายความวิสัยทัศน์
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างมีดุลยภาพทั้งทางเศรฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้วยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม บนพื้นฐานของข้อมูลที่แม่นยา
องค์ความรู้ที่ทันสมัย เครือข่ายผู้ร่วมดาเนินงานที่เข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
อย่างยั่งยืน
พันธกิจกระทรวงพลังงาน
๑. ชี้นานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
๒. บริหารจัดการอุปสงค์ และอุปทานด้านพลังงานของประเทศ รวมทั้งจัดหาและสนับสนุนการพัฒนา
แหล่งพลังงานที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดสเถียรภาพ และดุลยภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
๓. กากับดูแลกิจการด้านพลังงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน
๔. บริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖. ยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานของไทย เป็นศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านพลังงาน
๗. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างเอกภาพในการดาเนินงานด้านพลังงาน
ค่านิยมกระทรวงพลังงาน (Double C-T)





มุ่งเน้นประชา (Citizen Center)
กล้าคิดนอกกรอบ (Think out of the box)
รับมอบพันธกิจ (Can-Do Attitude)
พิชิตงานเป็นทีม (Teamwork)
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๓

โครงสร้างองค์การ

ผู้บริหารระดับสูง
สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
นายณอคุณ สิทธิพงศ์
ปลัดกระทรวงพลังงาน

สานักงานรัฐมนตรี
นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายเมตตา บันเทิงสุข
รองปลัดกระทรวงพลังงาน

ร้อยตรี ดร.ประพาส ลิมปะพันธุ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายคุรุจติ นาครทรรพ
รองปลัดกระทรวงพลังงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
นายทรงภพ พลจันทร์
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
ผู้อานวยการสานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
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๔

คณะทางานกากับดูแลองค์การที่ดีของกระทรวงพลังงาน
คณะทางานกากับดูแลองค์การที่ดี ได้รับแต่งตั้งโดยประธานคณะทางาน PMQA หมวด 1
ประกอบด้วยประธานคณะทางาน, คณะทางานซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกกรมในสังกัดกระทรวงพลังงาน และ
เลขานุการ คณะทางานฯมีบทบาท และหน้าที่หลัก ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ เกณฑ์การประเมินการกากับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และนโยบายของผู้บริหาร
๒. จัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกระทรวงพลังงาน
๓. จัดทาแผนการกากับดูแลองค์การที่ดีของกระทรวงพลังงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ
ที่กระทรวงพลังงานกาหนด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
๔. ผลักดันการดาเนินการตามนโยบายที่กาหนดขึ้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
๕. กาหนดแนวทางการประเมินผล ติดตามความก้าวหน้าและจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการ
ให้ Sponsor และคณะทางาน หมวด ๑ การนาองค์การ ทราบเป็นระยะๆ
๖. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกระทรวงพลังงานให้เหมาะสม และ
ทันสมัยอยู่เสมอ
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ Sponsor หมวด ๑ มอบหมาย
หลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
หลักการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกระทรวงพลังงานนับเป็นการสนองตอบต่อ
นโยบายรัฐบาล และแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวม ดังนี้
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา
๗๔ กาหนดให้ “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน ของรัฐวิสาหกิจ หรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีห น้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อานวยความ
สะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการปฏิบัติ
หน้ าที่ แ ละในการปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ที่ เ กี่ย วข้อ งกับ ประชาชน บุ คคลตามวรรคหนึ่ งต้ อ งวางตนเป็ น กลางทาง
การเมือง….” และมาตรา ๗๘ (๔) และ (๕) รัฐ ต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริห ารราชการ
แผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ
(๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทาและการให้บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
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๒. การกาหนดให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการนาหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการ
แผ่น ดินของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ป รากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
กล่าวคือ
“การบริ ห ารราชการเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิ ทธิภ าพ ความคุ้ มค่าในเชิงภารกิจ แห่ งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิ ก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้องคานึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
คานึ ง ถึ งความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ฏิบั ติ งาน การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชน การเปิ ด เผยข้อ มู ล การติ ดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”
๓. คาแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ข้อ ๘ นโยบาย
การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี ๘.๑.๖ การสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ๘.๑.๗.
จัดระบบงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และส่งเสริม
พัฒนาระบบบริหารผลงาน และสมรรถนะของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ ส่งมอบบริการสาธารณะ
๔. ส านั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ นั บ ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจ จุบั น โดยได้จัดทาเกณฑ์คุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ ขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ นาไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้
เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ หมวด ๑ การน าองค์ ก ารนั้ น ดั ง ภาพแสดงข้ า งล่ า งนี้ ส่ ว นหนึ่ ง ได้ ใ ห้
ความสาคัญกับการนาองค์กร (หัวข้อ ๑.๑) เพื่อให้ส่วนราชการมีการกากับดูแลตนเองที่ดีโดยดาเนินการด้วย
ความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีความรั บ ผิ ดชอบ ปกป้ องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ (หั ว ข้อ ๑.๒)
ดาเนินการอย่างมีจริยธรรมรวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็น
ทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกัน
และกั น รวมถึง การใช้ทรั พยากรขององค์ การอย่างมีความรับผิ ดชอบแล้ ว บุค ลากรในองค์ การต้องมีการ
ดาเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ผู้บริหารควรมีการ
กาหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
เช่น มีการดูแลต่อผู้รับบริการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ให้เกีย รติ เป็นธรรม รวมกับการรักษาปกป้องไม่ให้องค์การ
ดาเนินการในทางที่มีความเสี่ยงต่อศักดิ์ศรีหรือสิ่งไม่ดีใดๆ
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกระทรวงพลังงาน มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุก
ฝ่าย การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่สาคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆของหน่วยงานในสังกัด ทั้งนี้
เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทาให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม
สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในสังกัดกระทรวง
พลังงาน
๓) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการประชาชน
ทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ

กรอบนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

๑. ด้านรัฐ
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

๒. ด้าน
ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

๔. ด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน

๓. ด้าน
องค์การ

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงานมีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
อัน จะเป็นการเสริมสร้างศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และการ
ไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ รองรับนโยบายฯ เพื่อให้
บุคลากรทุกระดับของกระทรวงพลังงาน สามารถนากรอบนโยบายไปใช้เป็นมาตรฐานในการดาเนินการ รวมทั้ง
เป็นค่านิยมร่วม สาหรับหน่วยงานและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบ ข้อบังคับ
อื่นๆ อย่างทั่วถึง
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ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้กาหนดนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบการดาเนินการ ซึ่ง
ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้
๑. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
มุ่งมั่นบริหารจัดการ และดาเนินงานด้านพลังงานภายใต้กรอบกฎหมาย เพื่อสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงานของประเทศให้มีเสถียรภาพ ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้ว ยการกากับดูแลอย่าง
โปร่งใส เป็นธรรมและมีความปลอดภัย พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม
แนวทางปฏิบัติ
๑. เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ เพื่อให้มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ
๒. บริหารจั ดการอุปสงค์ และอุปทานด้านพลังงานของประเทศให้มีเสถียรภาพและดุลยภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. กากับดูแลกิจการพลังงานอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม ต่อทุกภาคส่วน เพื่อให้มีความปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน
๔. ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๕. พัฒนาพลังงานอย่างมีดุลยภาพต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีสะอาด และส่งเสริมให้มีการใช้
ประโยชน์จากพลังงานในประเทศ และให้มีการเลือกชนิดพลังงานที่หลากหลาย เพื่อความสมดุล
และยั่งยืน
๒. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสาหรับการให้บริการที่ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งให้ความสาคัญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้าน
พลังงาน
แนวทางปฏิบัติ
๑. สร้างกลไก หลักเกณฑ์/แนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชนทั่วไป ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านพลังงาน
๒. เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดการทางานร่วมกันในลักษณะการบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
๓. จัดให้มีช่องทางสื่อสารกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายรูปแบบ และง่ายต่อการเข้าถึง
๔. สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประโยชน์ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ของกระทรวงพลังงาน
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๓. นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก
มุ่ ง มั่ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การให้ ก ระทรวงพลั ง งานเป็ น องค์ ก รสมรรถนะสู ง ตาม
มาตรฐานสากล และเป็นองค์กรชั้นนาด้านพลังงานที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
แนวทางปฏิบัติ
๑. ยกระดับสมรรถนะของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงาน รวมทั้ง โครงสร้างพื้นฐาน
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและน าเทคโนโลยี เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่ ทั น สมั ย มาใช้ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางาน
๒. ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ในองค์การด้วยช่องทางที่หลากหลาย รวมถึงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเครือข่ายพลังงานทั้งในและต่างประเทศ
๓. เสริมสร้างค่านิยมด้านธรรมาภิบาล
๔. เสริมสร้างระบบการประเมินองค์การตามมาตรฐานสามกล
๕. ส่ งเสริมให้ มีการจั ดจ้ างผู้ เชี่ยวชาญภายนอกให้มาร่ว มทางานหรือการจ้างเหมาบริการ เพื่อใช้
กาลังคน ที่มีอยู่ด้วยการมุ่งเน้นในงานที่เป็นภารกิจหลักให้มีประสิทธิภาพการทางานสูงขึ้น
๖. ผลักดันให้มีการใช้พลังงานในองค์การอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
๔. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
มุ่งมั่นส่งเสริมให้บุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถอย่างเป็น
ระบบและต่ อ เนื่ อ ง เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี โดยปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ในการปฏิ บั ติ ง าน ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นความ
รับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และยึดวัฒนธรรมการทางานด้วยความประพฤติชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้ง
ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพแก่บุคลากรอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
แนวทางปฏิบัติ
๑. มีระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง และต่อเนื่องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์การ
๒. พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างความผาสุกและยกระดับคุณภาพชีวติ ในการทางาน
๓. ส่ งเสริ มสนั บสนุ นให้ บุ คลากรของกระทรวงพลั งงาน มีจิตส านึก ความรับผิ ดชอบ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม
๔. จัดให้มีเวที และช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาองค์การ
๕. จัดให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพราชการ
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องค์ประกอบในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
พันธกิจกระทรวงพลังงาน
๑. ชี้นานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน เพื่อสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
วิสัยทัศน์
๒. บริหารจัดการอุปสงค์ และอุปทานด้านพลังงานของ
พันธกิจ
ประเทศ รวมทั้งจัดหาและสนับสนุนการพัฒนาแหล่ง
พลังงานที่หลากหลาย เพือ่ ให้เกิดสเถียรภาพ และ
ดุลยภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
๓. กากับดูแลกิจการด้านพลังงานอย่างโปร่งใสและเป็น
นโยบายการ
ธรรม เพื่อให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เป็น
กากับดูแล
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจ
องค์
หลักธรรมาภิ
ค่านิยม
พลังงานอย่างยั่งยืน
การที่ดี
บาล
หลักของ
๔. บริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สากล
องค์การ
๕. ส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วม
๖. ยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีและการจัด
นิติธรรม
การพลังงานของไทย เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ
ความโปร่งใส
และเครือข่ายองค์ความรู้ด้านพลังงาน
การตอบสนอง
๗. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องทั้งใน
ค่านิยมกระทรวงพลังงาน (Double C-T)
การมุ่งเน้นฉันทามติ
และต่างประเทศ และสร้างการมีสว่ นร่วมของ ผู้มีส่วน
ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม • มุ่งเน้นประชา (Citizen Center)
ได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างเอกภาพในการดาเนินงานด้าน
• กล้าคิดนอกกรอบ (Think out of the box) พลังงาน
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
• รับมอบพันธกิจ (Can-Do Attitude)
ภาระรับผิดชอบ
• พิชิตงานเป็นทีม (Teamwork)
วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์กระทรวงพลังงาน
"มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้
ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
มีพลังงานใช้อย่างพอเพียง"

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ความเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมกับนโยบายกากับองค์การที่ดี

ค่านิยม
มุง
่ เน้นประชา (Citizen Center)
กล้าคิดนอกกรอบ (Think out of the box)
ร ับมอบพ ันธกิจ (Can-Do Attitude)
ิ งานเป็นทีม (Teamwork)
พิชต

ั
ด้านร ัฐ สงคม

ี
ด้านผูร้ ับบริการ และผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสย
่ นเสย
ี
และผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว
ด้านองค์การ
ด้านผูป
้ ฏิบ ัติงาน
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โครงการรองรับนโยบายทั้ง ๔ ด้าน
เพื่อให้มีการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของภาครัฐ เกิดธรรมาภิบาลในการบริหาร
ราชการ อย่างมีจริยธรรม และร่วมดาเนินการให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงพลังงาน ได้กาหนด
โครงการที่รองรับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ดังนี้
แผนงานการกากับดูแลองค์การทีด่ ขี องกระทรวงพลังงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
วัตถุประสงค์:

ตัวชี้วดั หลักของแผนงาน:
รายละเอียดโดยย่อ:

โครงการ/กิจกรรม
๑. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
"โครงการต้นแบบชุมชนบนวิถี
พลังงานทดแทน"
๒. นโยบายด้านผู้รบั บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
"เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนต่อการพัฒนาพลังงานทางเลือก
และโครงสร้างพืน้ ฐาน"
๓. นโยบายด้านองค์การ
"มาตรการประหยัดพลังงานในส่วน
ราชการสังกัดกระทรวงพลังงาน"
๔. นโยบายด้านผู้ปฏิบตั ิงาน
"การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ให้กับข้าราชการสังกัดกระทรวงพลังงาน"

เพือ่ ให้กระทรวงพลังงานมีการกากับดูแลตนเองทีด่ ียดึ หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์การ รวมทัง้ ความคาดหวังของสังคม ชุมชน
สิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียและเจ้าหน้าทีข่ องกระทรวงพลังงานผู้ปฏิบัติงาน
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการดาเนินการตามแผนงานการกากับดูแลองค์การทีด่ ีของกระทรวง
พลังงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔
การปฏิบัติงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์การทีด่ ีของภาครัฐ ต้องครอบคลุม
องค์ประกอบ ๔ ด้านสาคัญ ได้แก่ ด้านนโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกับจัดทาโครงการ/กิจกรรม
รองรับนโยบายด้านต่างๆ
ระยะเวลา
พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
ดาเนินการ เริม่ ต้น สิ้นสุด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕ เดือน

๑๒ เดือน

พ.ค.๕๔

ก.ย.
๕๔

X

X

X

X

X

ต.ค.
๕๓

ก.ย.
๕๔

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

๑๒ เดือน ต.ค.
๕๓

ก.ย.
๕๔

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

๑๒ เดือน ต.ค.
๕๓

ก.ย.
๕๔

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

งบประมาณ:
ระยะเวลาดาเนินการ:
วันทีจ่ ัดทา:

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑ ต.ค. ๕๓- ๓๐ ก.ย. ๕๔
๒๐ เมษายน ๒๕๕๔

ผลผลิต/
ดัชนีความก้าวหน้า

ผู้รบั
ผิดชอบ

๘๐๐,๐๐๐

เอกสารแสดงหลักฐานผลผลิตของโครงการ

คณะทางาน
เลขานุการ
คณะทางาน
บุคลากร พน.
คณะทางาน

-

เอกสารหลักฐานการติดตามกิจกรรมเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก และโครงสร้างพืน้ ฐาน

งปม.

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

คณะทางาน
เอกสารหลักฐานการติดตามมาตรการประหยัดพลังงาน
สบก.ของทุก
ในส่วนราชการสังกัดกระทรวงพลังงาน
กรม
คณะทางาน
คณะทางาน
X
เอกสารแสดงหลักฐานผลผลิตของกิจกรรมการ
การจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน ๕ กิจกรรม
ความรู้ พน.

-

๒๐๐,๐๐๐

พิจารณาเห็นชอบดาเนินการ
ลงนาม .................................................................
(นายณอคุณ สิทธิพงศ์)
รองปลัดกระทรวงพลังงาน
sponser หมวด 1 การนาองค์กร
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รายละเอียดกิจกรรม
ตามแผนงานการกากับดูแลองค์การที่ดีของกระทรวงพลังงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑. ชื่อนโยบาย

นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม

๒. ชื่อกิจกรรม

“โครงการต้นแบบชุมชนบนวิถีพลังงานทดแทน”

๓. ผู้รับผิดชอบ

คณะทางาน เลขานุการคณะทางาน และบุคลากรกระทรวงพลังงาน

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม คุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในชีวิตประจาวันและสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริม
การพัฒนาพลังงานทดแทนให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยจะนาไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
อันจะนาไปสู่การเกิดชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์และการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

๕. รายละเอียดการดาเนินการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้พร้อมแสดงนิทรรศการเรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน , พลังงานทดแทน
และการน าเศษวัส ดุทางการเกษตรและวัชพืชในท้องถิ่นมาใช้เป็นพลังงานทดแทนใน
ชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบจุดรั่วไหลของพลังงานในครัวเรือน
พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ประหยัดพลังงานให้กับชุมชนไปใช้ขยายผลต่อไป
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
๗. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน
๒) ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์พลังาน
และพลังงานทดแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
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๑๒

รายละเอียดกิจกรรม
ตามแผนงานการกากับดูแลองค์การที่ดีของกระทรวงพลังงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑. ชื่อนโยบาย

นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒. ชื่อกิจกรรม

“เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการพัฒนาพลังงานทางเลือกและโครงสร้าง
พื้นฐาน”

๓. ผู้รับผิดชอบ

คณะทางานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การกาหนดสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
พลังงาน มีความเหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและ
ผู้มีผลกระทบในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างความร่วมมือ และ
สร้างความศรัทธาต่อประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

๕. รายละเอียดการดาเนินการ
สารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เพื่อนามาจัดทาร่างแผนการมีส่วนร่วม
ของผู้ รั บ บริ การและผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย พร้อ มดาเนิน การตามแผน และสรุปผลการ
ดาเนิ น การเสนอคณะกรรมการระดับ กระทรวง พร้อ มน าผลการพิ จารณาของคณะ
กรรมการฯ ไปจั ดทาร่ างแผนยุทธศาสตร์ของการเสริม สร้างการมี ส่ ว นร่ ว มของภาค
ประชาชนต่อการพัฒนาพลั งงานทางเลื อก และโครงสร้างพื้นฐานในระดับกระทรวง
ต่อไป
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
๗. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร่างแผนยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชนต่อการพัฒนาพลังงานทางเลือก
และโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงพลังงาน
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๑๓

รายละเอียดกิจกรรม
ตามแผนงานการกากับดูแลองค์การที่ดีของกระทรวงพลังงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑. ชื่อนโยบาย

นโยบายด้านองค์การ

๒. ชื่อกิจกรรม

“มาตรการประหยัดพลังงานในส่วนราชการสังกัดกระทรวงพลังงาน”

๓. ผู้รับผิดชอบ

คณะทางานและสานักบริหารกลางของทุกกรม

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ส่วนราชการกระทรวงพลังงานดาเนินการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องและ
เป็นส่วนราชการต้นแบบในการประหยัดพลังงาน เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของ
กระทรวงพลังงาน

๕. รายละเอียดการดาเนินการ
ส่วนราชการต้องเก็บข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ปริมาณการใช้น้ามัน และข้อมูล
พื้นฐานสาหรับการจัดทาดัชนีการใช้พลังงาน โดยการเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า และการใช้ น้ามันจริงกั บปริมาณการใช้ พลั งงานไฟฟ้า และปริ มาณการใช้ น้ามั น
มาตรฐาน พร้อมกับรายงานผลการติดตามการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
เพื่อให้ได้คะแนนในระดับ ๕
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
๗. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ทุกส่วนราชการในสังกัดดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานได้คะแนนในระดับ 5
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๑๔

รายละเอียดกิจกรรม
ตามแผนงานการกากับดูแลองค์การที่ดีของกระทรวงพลังงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑. ชื่อนโยบาย

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน

๒. ชื่อกิจกรรม

“การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับข้าราชการในกระทรวงพลังงาน”

๓. ผู้รับผิดชอบ

คณะทางานการจัดการความรู้กระทรวงพลังงาน และคณะทางาน LD 5

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ใหม่ๆ และองค์ความรู้ที่สาคัญต่อประเด็น
ยุทธศาสตร์ของกระทรวง ด้วยการนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นการยกระดับ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกระทรวงพลังงาน

๕. รายละเอียดการดาเนินการ
คัดเลือกองค์ความรู้ที่จาเป็นของทุกส่วนราชการในสังกัดที่ส่งผลต่อประเด็นยุทธศาสตร์
และตัวชี้วัดของกระทรวง โดยนาไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ เปิดโอกาส
ให้ มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น และน าผลการประชุ ม ไปปรั บ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านให้ มี
ประสิ ทธิภ าพ รวมทั้งประชาสั มพันธ์ให้ กับบุคคลอื่นได้ทราบ เพื่อให้ การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการของกระทรวงพลังงาน
อย่างจริงจัง
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
๗. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
บุคลากรกระทรวงพลังงานที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
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๑๕

สื่อประกอบการเผยแพร่นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
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๑๖

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกระทรวงพลังงาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีขั้นตอนที่เหมาะสม จึงกาหนดหลักปฏิบัติที่สาคัญ ดังนี้
๑. กระทรวงพลั ง งานจะสื่ อสารนโยบายการกากับดูแ ลองค์การที่ดี ฉบับ นี้ ให้ บุค ลากรทุก คนได้
รับทราบ และมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง
๒. กระทรวงพลังงานจะใช้ นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดระบบ
บริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ ตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด
๓. กระทรวงพลังงานจะพัฒนานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ให้มีความสมบูรณ์ ครอบคลุม
ประเด็นด้านธรรมาภิบาล ในทุกๆ มิติมากขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะยาวต่อไป
ซึ่งอาจจะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทาความเข้าใจ ยึดมั่น และ
ปฏิบัติให้ถูกต้องในการทางานประจาวัน และจะไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากร
ของกระทรวงพลังงานคนใด กระทาการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีนี้
๔. กระทรวงพลังงานคาดหวังให้บุคลากรทุกคน มีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัย
ว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฯนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคาปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือกองการเจ้าหน้าที่ โดยข้อมูลที่
ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้
คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ
ตามนโยบายฯนี้
๕. นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิ จารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปีโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
๖. กระทรวงพลังงานจะกาหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามตามนโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดี ตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่าเสมอ
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๑๗

