ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี พ.ศ. 2564
*********************************

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ซึ่งมุ่งเน้ นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลอันจะทำให้
ประชาชน เกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
สำนั กงานนโยบายและยุ ทธศาสตร์ การค้ า จึ งได้ จั ดทำนโยบายการกำกั บดู แลองค์ การที่ ดี ของ
สำนั กงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์กรมีระบบบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีความชัดเจน และโปร่งใส อันเป็นการเสริมสร้างศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาไปสู่องค์การที่มีขีด
สมรรถนะสูง และการปรับตัวอย่างสมดุลในการทำงานระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอื่นๆ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพด้านการ
แข่งขันของภาคราชการและระดับประเทศ
2. เพื่อให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นและสามารถ
นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีกลไกในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่
สะท้อนความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์การอย่างยั่งยืน
3. เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธา การสร้างคุณูปการต่อสังคม ให้เกิด
ขึ้นกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จึงขอประกาศ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแนวทางให้
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผล
สำเร็จที่เป็นรูปธรรม อันประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน ดังนี้
1) นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก คือ
มุ่งเน้นปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยยึดหลักยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ คือ
1) ชี้นำและเสนอแนะนโยบายยุ ทธศาสตร์ทิ ศทางเศรษฐกิจการค้าของไทย จัดทำนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ รวมทั้งพัฒนาและสร้างเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการชี้วัดพยากรณ์และเตือนภัย และจัดทำ
ฐานข้อมูลการค้าเพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในเชิงนโยบาย เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
/2) การสร้างคุณูปการ...

2) การสร้างคุณูปการต่อสังคม โดยคำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคม และการสร้าง
ความสมบูรณ์ให้กับระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็ง รวมทั้ง
คำนึงถึงความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติภารกิจ
2) นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก คือ
มุ่งเน้นพัฒนาและบริหารระบบการให้บริการและการรับฟังความคิดเห็น การอำนวยความสะดวก
การรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่คำถึงประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นหลัก ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
แนวทางปฏิบัติ คือ
1) เปิดโอกาสให้ผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามา
มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งสร้างการ
รับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ขององค์กร
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของ
ประเทศและการตัดสินใจเชิงนโยบาย
3) พั ฒ นาช่ องทางการสื่ อสารประชาสั มพั นธ์ ข้ อมู ลข่ าวสารเพื่ อให้ เข้ าถึ งและครอบคลุ ม
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ
3) นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก คือ
มุ่งเน้นพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ คือ
1) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยกระดับการ
บริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0
2) มุ่ งเน้ นการปฏิ บั ติ งานด้ วยความซื่ อสั ตย์ สุ จริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ถูกต้ อง เป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบี ยบ และมติ อย่ างเคร่งครัด โดยยึดหลั กธรรมาภิบาล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านและการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ
3) พั ฒนาและส่ งเสริมค่ านิ ยมขององค์ การ สร้างความเท่ าเที ยมด้านสิ ทธิมนุ ษยชน และการ
ป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
4) ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและวิธีการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance)
5) จั ดให้ มี การบริ หารความเสี่ ยงตามประเด็ นยุ ทธศาสตร์อย่ างเป็ นระบบและสอดคล้ องกั บ
มาตรฐานสากล (COSO-ERM) พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำ
4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก คือ
มุ่งเน้นพัฒนาการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยความ
เป็นธรรมและเสมอภาค มีจิตสำนึกและจรรยาบรรณที่ดีในการ “ครองตน ครองคน ครองงาน” รวมถึงสร้างแรงจูงใจและ
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
/แนวทางปฏิบัติ คือ...

แนวทางปฏิบัติ คือ
1) ส่งเสริมและวางแผนการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และเส้ นทางความก้าวหน้าของ
สายอาชีพ ของบุคลากรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Knowledge sharing) เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์การ
2) ส่งเสริมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมจริยธรรม การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความผาสุกในการทำงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความผูกพันต่อองค์การ ตลอดจนควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสำหรับข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าทุกคน ให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ปฏิบัติราชการควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงตลอดไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบและยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

การลงนามรับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี พ.ศ. 2564
ของ กอง/ศูนย์ ………………………………………………………………………………………
***********************************************

1. ข้าพเจ้า ได้เอกสารเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับนี้แล้ว
2. ข้าพเจ้า ได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดี พร้อมทั้ง
มุ่งมั่นที่จะนำแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือ
นำไปกำหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีธรรมาภิบาลต่อไป
3. ข้าพเจ้า ได้ประกาศให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดของข้าพเจ้าได้รับ
ทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้วยแล้ว ตามแบบแบบฟอร์มการลงนามรับทราบนโยบายการกำกับดูแล
องค์การที่ดีที่แนบท้ายนี้

ลงชื่อ......................................................
(.....................................................)
ตำแหน่ง.................................................
วันที่........................................................

การลงนามรับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี พ.ศ. 2564
ของ กอง/ศูนย์ ………………………………………………………………………………………
***********************************************

ข้าพเจ้า ได้อ่านและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดี ของผู้บริหาร
พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะนำแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านต่าง ๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือ
ปฏิบัติ หรือนำไปกำหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้ามีธรรมาภิบาลต่อไป และได้ลงชื่อรับทราบท้ายเอกสารนี้แล้ว
ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

ลงลายมือชื่อรับทราบ

