ใบลงนามรับทราบข©งหัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนราชการ
กระทรวง....

1. ข้าพเจ้าได้รับเอกสารเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แด้ว
2. ข้าพเข้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเปีนอย่างดีพร้อมทั้ง
บุ่งมั่นที่จะนำแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านต่าง ๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือ
ปฏิบัติ หรือนำไปกำหนดเปีนมาตรการ/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมใบัการปฏิบัติงานของจังหวัด
บุรีรัมย์ มีธรรมาภิบาลต่อไป
3. ข้าพเจ้าจะเผยแพร่เอกสารฉบับนี้ ให้ข้าราชการ พนักงานและดูกข้างในสังกัด ได้อ่านและ
เข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งยึดถือาเฏิบัติ เพื่อบรรลุผลต่อไป

(ลงชื่อ).......................................................

(............................................................................... )
ตำแหน่ง....................................................
วันที่.......เดือน............................พ.ศ..........
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สารบัญ
หมวดที่ 1 บทที่'ว!!ป
1.1 ฃ้อยูลองค์การ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- ค่านิยมหลัก
- โครงสร้างองค์การ
- คณะผู้บริหาร
- คณะกรรมการด้านการกำลับดูแลองค์การที่ดี
1.2 หลักการและแนวคิด
1.3 วัตลุประสงค์
หมวดที่ 2 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ติ
- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านองค์การ
- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้ปฏิบัติงาน
หมวดที่ 3 แนวทางการส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติ
ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ติ

หน้า
6
6
6
7
7
7
11
13
14
15
15
16
18
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หมวดที่ 1
บททั่วไป
1.1 ข้อยูลองค์การ
1.1.1 วิสัยทัศน์ “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบ้านเมืองน่าอยู่ เป็นสูนย์กลางการท่องเที่ยว
ทางอารยธรรมขอม”
1.1.2 พันธกิจ
1) ข้านการบริหาร โดยการนำภารกิจและนโยบายรัฐมาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ
2) ข้านการกำกับดูแล โดยการรักษาและบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความสงบเรียบร้อย
และเป็นธรรมในสังคม
3) ต้านการส่งเสริมสนับสบุน ดำเนินการดังนี้
3.1) การส่งเสริม คุดหนุนและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนบ้องถิ่น ให้สามารถ
ดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนบ้องถิ่น และให้มีฃีดความสามารถพร้อมที่จะ
ดำเนินการตามภารกิจที่ไข้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม
3.2) ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบมีส่วนร่วม
4) ค้านการปฏิบัติการ ดำเนินการดังนี้
4.1) การคุ้มครอง ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนที่ข้อยโอกาสให้ไข้รับความ
เป็นธรรมทั่งข้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
4.2) การจัดการบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงไข้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และ
มีคุณภาพ
4.3) การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไข้รับมอบหมายตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง
กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด
1.1.3 ค่านิยมหลักขององค์การ
ค่านิยมหลักของจังหวัดมี 7 ประการ ประกอบข้วย
1) การบุ่งเน้นผลสัมฤทธิของงาน
2) จิตสำนึกบริการ
3) ยึดมั่นในระบบคุณธรรม
4) การจัดการเพื่อนวัตกรรม
5) การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6) การทำงานเป็นทีม
7) การเรียนเตลอดชีวิต
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โครงสร้างองค์กร
องค์กรฆริหารของจังหวัด
จังftวัดบุรีรัมย์แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคเป็น 23 อำเภอ 189 ตำบล 2,546 หมู่บัาน
มีหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค 35 ส่วนราชการ ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง 44 ส่วนราชการ หน่วยงาน
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 219 หน่วยงาน
คณะผู้บริหารของจังหวัด
จังหวัดบุรีรัมย์ มีคณะผู้'บริหารประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด 3 คน หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค 35 คน หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง 44 คน และ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่อยู่ในการกำกับ 219 คน
คณะกรรมการท้านการกำกับดูแลองค์การที่ดี
จังหวัดบุรีรัมย์ไท้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ไท้รับมอบหมาย/ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นประธาน หัวหน้า
ส่วนราชการประจำจังหวัด 12 คน เป็นกรรมการ หัวหน้าส่านักงานจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ผลักดันติดตามประเมินผลการ
ตำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ สรุปผลการตำเนินงานรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
บุรีรัมย์
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ผังโครงสร้างองค์การ
จังหวัดบุรีรัมย
ราชการบริหารส่วนกลาง
จำนวน 44 ส่วนราชการ

ราชการบริหารส่วนคูมิภาค
จำนวน 35 ส่วนราชการ

ราชการบริหารส่วน'ค์องถิ่น
จำนวน 219 แห่ง
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. เทศนาลเมิอง 2 แห่ง
3. เทศบาลตำบล 43 แห่ง
4. องค์การบริหารส่วนตำบล
163 แห่ง

8

คณ ะทำงานด้า นกำกับ ดูแ ลองค์ก ารที่ส ี

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แต่งตั้งองค์กรดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีจังหวัด
บุรีรัมย์ มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1.
คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแล
องค์การทีดี (Steering Committee) ประกอบด้วย
1.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับมอบหมาย
ประธานคณะกรรมการ
1.2 ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์
รองประธานคณะกรรมการ
1.3 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
กรรมการ
1.4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การสืกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
1.5 พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์
กรรมการ
1.6 พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
กรรมการ
1.7 เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
กรรมการ
1.8 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ กรรมการ
1.9 วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
กรรมการ
1.10 ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
กรรมการ
1.11 ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
กรรมการ
1.12 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลัอมจังหวัดบุรีรัมย์ กรรมการ
1.13 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
กรรมการ
1.14 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
1.15 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
1.16 หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.17 นายอภิชาติ อภิเมธีธำรง นักจัดการงานทั่วไป
ระดับชำนาญการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้าที่
1) กำหนดกรอบแนวทางการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนด และมีความเหมาะสมในบ!บทของจังหวัด
2) กำหนดแนวทางวิธีการติดตาม และกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแล
องค์การที่ดี
3) ส่งเสริมสนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่
ดีของคณะทำงานจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
4) พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ที่คณะทำงานจัดทำ
นโยบายฯ ได้ดำเนินการและเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติและประกาศ'ใชํ
5) ดำเนินการอื่น ๆ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
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2. คณะทำงานจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Working Team) ประกอบดัวย
2.1 หัวหฟ้าสำนักงานจังหวัด
หัวหฟ้าคณะทำงาน
2.2 ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
คณะทำงาน
2.3 ผู้'แทนสำนักงานสาโ!ารณฤ(ท)จังหวัดบุรีรัมย์
คณะทำงาน
2.4 ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การสืกษาจังหวัดบุรีรัมย์เขต 1 คณะทำงาน
2.5 ผู้แทนสำนักงานพัฒนาการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
คณะทำงาน
2.6 ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
คณะทำงาน
2.7 ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
คณะทำงาน
2.8 ผู้แทนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
คณะทำงาน
2.9 ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดสัอมจังหวัดบุรีรัมย์
คณะทำงาน
2.10 ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
คณะทำงาน
2.11 ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
คณะทำงาน
2.12 ผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
คณะทำงาน
2.13 ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดบุรีรัมย์
คณะทำงาน
2.14 หัวหฟ้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
คณะทำงานและเลขานุการ
2.15 นายอภิชาติ อภิเมธีธำรง นักจัดการงานทั่วไป
ระดับชำนาญการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขาฯ
อำนาจหน้าที่
1) สืกษาและจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของจังหวัด ตามกรอบแนวทาง ที่
คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กำหนด และ
เป็นไปตามมาตรฐาน
2) เสนอกรอบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ไท้คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแล
การดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชกรจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้
3) จัดทำแผนสิ่อสารเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรภายในจังหวัดรับทราบ และเข้าใจในนโยบาย
การกำกับดูแลองค์การที่ดีของจังหวัด
4) ดำเนินการจัดทำรูปเล่มนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ตามรูปแบบที่สำนักงาน ก.พ.ร.
กำหนด เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการและลูกจ้างภายในจังหวัด
5) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบาย
การกำกับดูแลองค์การที่ดี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
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หลักการและแนวคิด
การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของจังหวัดบุรีรัมย์ นับเป็นการสนองตอบต่อ
แนวคิดธรรมาภิบชล โดยมีภาพรวมดังนี้
1. รัฐธรรมบุญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุทธศักราช 2550 หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย
มาตรา 74 กำหนดให้ “บุคคลที่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจัางของหน่วยราชการ หน่วย” และ มาตรา 74
กำหนดให้ “บุคคลผู้เป็นราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือเจ้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพอรักษาประโยชน์ส่วนรวม อำนวยความ
สะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการน้านเมืองที่ดีในการ
ปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนื่งต้องวางตนเป็นกลาง
ทางการเมือง...” และมาตรา 78 (4) และ (5) รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายต้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยบุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำและการให้บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบไต้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
2. การกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
นำหลักการบริหารกิจการน้านเมืองที่ดีหรือธรรมากิบาลเข้ามาประยูกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลง ระบบการ
บริหารราชการแผ่นดินของไทย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ปรากฎอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 บุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหาร
กิจการน้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ
“การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขิ๊นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยูบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่น้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การ
อำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดขมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรธุแต่งทั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้อง
คำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชกรต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อบุล การ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
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เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้
จะตราพระราชกฤษฎีดำหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการในกาปฏิบัติราชการแดะการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”
3. คำแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 เรื่อง
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บุ่งเน้นพัฒนาระบบงานให้มีความรวดเรีว มีประสีทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และ
พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเข้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี ขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะ โดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในตำแหน่งที่มี
ความสำคัญต่อยูทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และสร้างผู้นำ การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ รวมทั้ง
วางมาตรการสำหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน และจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลงาน เพื่อให้เกิด
ขวัญกำลังใจและแรงจูงใจ ในการพัฒนาผลงาน
4. สำนักงาน ก.พ.ร ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐนับตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงใ]จธุบัน โดยได้จัดทำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่าง ๆ นำไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง
และมีมาตรฐานการทำงานเทียบเคียงลับ
มาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนำองค์การนั้น ดังภาพ
แสดงข้างด้างนี้ ส่วนหนึ่งได้ให้ความสำคัญกับการนำองค์การ (หัวข้อ 1.1) เพื่อให้ส่วนราชการมีการ
กำกับดูแลตนเองที่ดีโดยดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้มีความรับผิดชอบ
ปกป้อง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ (หัวข้อ 1.2) ดำเนินการอย่างมีจริยธรรมรวมทั้งต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้
ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบแด้ว
บุคลากรในองค์การด้องมีการดำเนินงานอย่างมี
จริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ผู้บริหารควรมีการกำหนดกรอบ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่างลูกต้องเหมาะสมหรอไม่
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วัต ถุป ระสงค!นการจัด ทำนโยบายการกำกับ ดูแ ลองค์ก ารทีส ี

เพื่อให้การปฏิบัติงานของจังหวัดบุรีรัมย์ มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จรีง และเกิดประโยชน์
กันทุกฝ่าย
*
การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีจืงได้ยึดหลักการที่สำคัญเพื่อให้บรรลุ
วัตฤประสงค์ดังต่อไปนี้
1) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลไท้เกิดขึ้นใน
หน่วยงานและสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็น5ปธรรม
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกรม/จังหวัด
ทั้งนี้ เพื่อมิใท้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ
สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รันบริการ ผู้มีส่วน1ได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายใน
กรม/จังหวัด
3) เพื่อสรัางการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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หมวดที่ 2
,, นโยบายการกำกับดูแ ลองค์การทีด่ ีจ ัง หวัด บุร ีร ัม ย์
เพื่อแสดงความบุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามแนวซรรมากิบาล จังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนด
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วย นโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบ
นโยบายหลักคือ (1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดด้อม (2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสิย (3) ด้าน
องค์การ และ (4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน
2.1 นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดด้อม
2.1.1 นโยบายหลัก บุ่งมั่น รักษาผลประโยชน์ของรัฐไวัสูงชุด
แนวทางปฏิบัติ
1) สร้างกลไกกำกับดูแลการดำเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายและกฎ ระเบีย บอย่า งเคร่ง ครัด

2) ให้ความสำคัญในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิผล และถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด
3) กำหนดแนวทางปฏิบัติและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ
ของรัฐบาล
2.1.2 นโยบายหลัก กระคุ้น ส่งเสริม เน้นยํ้าให้คำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ใส่ใจต่อสิ่งแวดด้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับความเป็นอยู่
ที่คีของประชาชนในสังคม
แนวทางปฏิบัติ
1) จัดทำแนวทาง มาตรการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสำคัญของ
สิ่งแวดด้อม
2) จัดให้มีกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดด้อม
และสภาพแวดด้อมของหมู่บ้าน/ชุมชน
3) จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดด้อมในสำนักงาน และพื้นที่อย่างสมํ่าเสมอ
2.1.3 นโยบายหลักบุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความชุข
แนวทางปฏิบัติ
1)
จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเข้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน โดยเน้นกระบวนการทำงานร่วมกันคับชุมชน เป็นมิตรเกื้อกูลกันและ
สอดคล้องกับประโยชน์สังคมส่วนรวม
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2)
กำหนดให้ข้าราชการและเข้ไหน้าที่ ร่วมกิจกรรมส่งเสริม รักษา/ธำรงไว้ที่จารีตประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ โดยให้ความร่วมมือสนับสทุนนโยบาย และกิจกรรมต่างๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื๋อประโยชน์ของชุมชนและสังคมอย่างสมํ่าเสมอ
I 2.2 นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.2.1 นโยบายหลัก มุ่งมั่นสรัางจิตสำนึกในการให้บริการที่ตอบสนองความน้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงสิทธิและความเสมอภาค
แนวทางปฏิบัติ
1) กำหนดแนวทางปฏิบัติในการให้บริหารแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับการ
ตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง
2) จัดให้มีวิธีการคำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน
3) จัดให้มีแผนผังขั้นตอน ระยะเวลา และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ โดยการดำเนินการข้างต้นให้ปิดแสดงไว้ให้ผู้บริการได้เห็นอย่างชัดเจน
2.2.2 นโยบายหลัก สนับสทุนในการนำแนวความติด และนำเทคโนโลยีมาประคุกต์ใช้ใน
การพัฒนาการให้บริการ เพื่อความสะดวก และทันสมัย
แนวทางปฎิบด
1) จัดให้มีการพัฒนาและปรับป}งระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับความพึงพอใจ
2) ส่งเสริม สนับสนุนความคิดริเริ่มในการเพื่มประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการและประชาชน
2.2.3 นโยบายหลัก มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการอย่างแท้จริง โดยกำหนดเกณฑ์และขั้นตอนของการให้บริการ
แนวทางปฏิบัติ
1) กำหนดเกณฑ์และขั้นตอนของการให้บริการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) กำหนดให้มีการสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
3) จัดให้มีคณะทำงานภาคประชาชน เพื่อให้ข้อติดเห็น/ข้อเสนอแนะ และร่วมปรับป}งการ
ให้บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
\ j 2.3 นโยบายด้านองค์การ
2.3.1 นโยบายหลัก สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อใข้เป็นแนวทางปฏิบัติใน
การบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิแก่เจัาหน้าที่ของรัฐทุกระดับ โดยผลักดันทุกหน่วยงานให้มุ่งเน้น
พัฒนาตนเองตลอดเวลา
แนวทางปฏิบัติ
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แนวทางปฎิบ้ต
1) ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและควบคุมผลการดำเนินงาน และให้รการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส
2) จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในการจัดฟ้าและดำเนินตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการนำgทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ
3) วางระบบประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อส!'างความเชื่อถือ
และภาพลักษณ์ที่ดี
2.3.2 นโยบายหลัก ส่งเสริมให้เกิดระบบคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
แนวทางปฏิบัติ
1) กำหนดกิจกรรมในการส่งเสริมให้ช้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติราชการ
สอดคต้องกันคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การ
2) จัดให้มีการเสริมสร้างจิตสำนึกของช้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการตามรอย
พระgคลบาท
3) ให้ความ!เรื่องกฎ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวช้องกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาล
2.3.3 นโยบายหลัก ให้ความสำคัญต่อความถูกต้องและความชัดเจนของข้อมูลที่ใช้
ปฏิบัติงานและเผยแพร่สาธารณชน
แนวทางปฏิบัติ
1) จัดฟ้าแนวทางปรับปรุเง พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลให้ถูกต้อง พันสมัยอยู่
ตลอดเวลา และเน้นm ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
2) กำหนดให้หน่วยงานทบทวนผลการดำเนินงาน การติดตามประเมินผล และถอดบทเรียน
การดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานและองค์การ
2.4 นโยบายต้านผู้ปฏิบัติงาน
2.4.1 นโยบายหลัก ส่งเสริม สนับสทุนและจัดให้มีแผนการ'ฝืกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความ!ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายไต้อย่างถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
1) วางระบบการพัฒนาความ! ความสามารถของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้สอดคต้องกับ
สมรรถนะหลักของบุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบ
2) ให้ความ!เกี่ยวกับกฎหมายในการบริหารงานบุคคล การจัดฟ้างบประมาณและบริหาร
งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
2.4.2 นโยบายหลัก ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีระบบการแลกเปลี่ยน เรีย น! ประสบการณ์
และความ!ในการปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
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1) จัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนเผ่านประสบการณ์จากการคำเนินงาน การพัฒนา
แกอบรมและอื่น ๆ เพื่อเสริมส!''ไงองค์กรเรียนI
2) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนเ ประสบการณ์ระหว่างเจ้าหห้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ทั้งที่เป็นทาง
กาโดยวัธีการจัดประชุม อบรมสัมมนาและไม่เป็นทางการ
2.4.3
นโยบายหลัก สนับสนุน ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของหน่วยงาน มีส่วนร่วมใน
การกำหนดแผนลุทธศาสตร์ของจังหวัด
แนวทางปฏิบัติ
1) กำหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนลุทธ
ศาสตร์ของจังหวัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิตามเป็าหมาย
2) จัดฟ้าคำรับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กับหน่วยงานเป็นรายบุคคล
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากร และสร้างความมั่นคงในการร่วมกันขับเคลื่อนแผนลุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ
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หมวดท 3
แนวทางส่ง เสริม และผลัก ดัน การป่ฏ ิบ ัฅ ั๊ต ามนโยบายการกำกับ ดูแ ลองค์ก ารที่ส ิ

เพื่อให้กำรปฏิบัติงานมีผลตีตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของจังหวัดบุรีรัมย์จึง
กำหนดหลักปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
1) จังหวัดบุรีรัมย์ จะส์อสารให้บุคลากรทุกกนไต้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
การกำกับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
2) จังหวัดบุรีรัมย์ จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่า
บุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่
ดี ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนี้ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องฟ้าความเข้าใจ
ยึดมั่นและปฏิบัติให้ถูกต้องในการทำงานประจำวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้
บุคลากรของจังหวัดบุรีรัมย์คนใด กระฟ้าการใด ๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
3) จังหวัดบุรีรัมย์ คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยชุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัคหรือ
สงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่าง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาไต้ อาจขอคำปรึกษาจากผู้บริหารระดับชุง หรือคณะกรรมการติดตามและ
กำกับดูแลนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Steering Committee) โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็น
ข้อมูลลับ นั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
4) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ตีฉบับนี้ จะไต้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปีจธุบัน
ทุกปี โดยคณะกรรมการติดตามและกำดับดูแลนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (SteeringCommittee)
และคณะฟ้างานจัดฟ้านโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Working Team)
5) จังหวัดบุรีรัมย์ จะกำหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล
องค์การที่ดีตามตัวชี้วัคที่กำหนดไล้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมนั้งมีการประเมินตนเองอย่างสมํ่าเสมอ
6) หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามไต้ที่ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
โทร 0 4460 2305
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