(ราง)
คํานํา
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
จังหวัดขอนแกน
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช2546 รวมทั้งให
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ
จังหวัดขอนแกนจึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี อันประกอบดวยนโยบาย
หลัก 4 ดานคือดานรัฐสังคม และสิ่งแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานองคการ และ
ดานผูปฏิบัติงาน รวมถึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักดานตางๆ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ
และค า นิ ย มร ว มสํ า หรั บ องค ก ารและบุ ค ลากรทุ ก คน
พึ ง ยึ ด ถื อ เป น แนวทางปฏิ บั ติ ค วบคู กั บ กฎ
ขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึง

(ลงชื่อ)......................................................
( นายมานิต วัฒนเสน)
ผูวา ราชการจังหวัดขอนแกน
วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552

ประกาศเจตนารมณ
จังหวัดขอนแกน ปฏิบตั ภิ ารกิจหลัก 4 ดาน ประกอบดวย
1. ดานการบริหาร
- กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร เปาหมาย งบประมาณของจังหวัด โดย
สนองตอบเปาหมายของชาติ กระทรวงมหาดไทย กลุมจังหวัด และความตองการของทองถิ่น
- อํานวยการ สงเสริม สนับสนุนและติดตามประเมินผลหนวยงานในจังหวัด/ทองถิ่น
2. ดานกํากับดูแล
- กําหนดระเบียบและคูม ือวิธีการปฏิบัติงานวาดวยการวางแผน การบริหารงาน
การจัดบริการสาธารณะ ฯลฯ
- อํานวยการ กํากับดูแล สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงาน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ คูมือ ใหไดมาตรฐานและหลักประกันการใหบริการ
สาธารณะ
3. ดานการสงเสริมสนับสนุน
- สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร
ชุมชน และองคกรธุรกิจเอกชนในจังหวัด โดยใชกลไกการวางแผนยุทธศาสตร การประสานงาน การให
ขอมูลขาวสาร การสนับสนุนทางวิชาการ งบประมาณ บุคลากร เครือ่ งมือและเทคโนโลยีในจังหวัด
4. ดานการปฏิบัติการ
- จัดบริการสาธารณะในระดับจังหวัดตามนโยบาย
- จัดบริการสาธารณะและดําเนินกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชนในระดับ
จังหวัด/กลุมจังหวัด ทีไ่ มไดอยูในอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย
ในฐานะผูบริหารของ จังหวัดขอนแกน เห็นสมควรใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีของจังหวัดขอนแกน เพื่อใหการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแกนมีระบบการบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล เปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ อันจะเปนการเสริมสรางความมีศักดิ์ศรี
ของการเปนหนวยงานภาครัฐ พรอมสรางความมั่นใจ ศรัทธา และไววางใจจากประชาชน ผูรับบริการ
ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสียตลอดไป
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของจังหวัดขอนแกน ไดรวบรวมหลักการ นโยบายการ
ปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ โดยบุคลากรทุกระดับของจังหวัดขอนแกน จะสามารถนํานโยบายการกํากับ
ดูแ ลองคการที่ ดีฉบับ นี้ ไปเป น แนวทางยึ ด ถื อปฏิ บัติในการดําเนินงาน และจะไม ล ะเลยการปฏิ บัติต าม
หลักการที่ปรากฏอยูในนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ฉบับนี้

จังหวัดขอนแกน จะพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ให
มีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ อีกทั้ง เพื่อเปนการแสดงถึงพันธะสัญญาระหวางจังหวัด จึงขอใหทุก
คนไดลงชื่อในหนังสือรับทราบดังที่แนบมาพรอมกับคูมือฉบับนี้ พรอมทั้งยอมรับเปนหลักการปฏิบัติ
ราชการตลอดไป

(ลงชื่อ)...................................................
(นายมานิต วัฒนเสน)
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
วัน 7 เดือน มกราคม พ.ศ 2552

ใบลงนามรับทราบของผูปฏิบัติงาน
สํานักงาน .......................................................

1. ขาพเจาไดรับ/ รับทราบนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ฉบับนี้แลว
2. ขาพเจาไดอาน และมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีและแนวทาง
ปฏิบัติเปนอยางดี พรอมทั้งมุงมั่นที่จะนําแนวทางปฏิบัติภายใตนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีดาน
ตางๆ ซึ่งระบุไว ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนําไปกําหนดเปนมาตรการ/โครงการตางๆ เพื่อสงเสริมใหการ
ปฏิบัติงานของจังหวัดมีธรรมาภิบาลตอไป

(ลงชื่อ) ...............................................
(....................................................)
ตําแหนง...................................................
วันที่..........เดือน..........พ.ศ. ..........
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หมวดที่ 1
บททั่วไป

1.1 ขอมูลองคการ
วิสัยทัศน
“จังหวัดขอนแกน เปนองคการชั้นนําในดานการบริหารจัดการองคการที่ดี
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

พันธกิจ
1. สงเสริมใหระบบบริหารราชการของจังหวัดเปนระบบการจัดการที่มุงผลสัมฤทธิ์
ของงานและยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
2. พัฒนาระบบบริหารราชการของจังหวัดใหยึดมั่นการทํางานภายใตหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

คานิยมหลัก
ขาราชการของจังหวัดจะตองยึดมั่นในอุดมการณ “ มุงมั่นทํางาน สมานสามัคคี มีวิถีชีวิต
พอเพียง”

โครงสรางองคการ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2550 ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค ประกอบดวย จังหวัดและอําเภอ โดยใหรวมทองที่
หลาย ๆ อําเภอตั้งขึ้นเปนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ใหตรา
เปนพระราชบัญญัติ
ในจั ง หวั ด หนึ่ ง ให มี ผู ว า ราชการจั ง หวั ด คนหนึ่ ง เป น ผู รั บ นโยบายและคํ า สั่ ง จาก
นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการใหเหมาะสม
กับทองที่ และประชาชน และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบรรดาขาราชการฝายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหนาที่ใน
ราชการส ว นภู มิ ภ าคในเขตจั ง หวั ด และรั บ ผิ ด ชอบในราชการจั ง หวั ด และอํ า เภอ และจะให มี
รองผู ว า ราชการจั ง หวั ด หรื อ ผู ช ว ยผู ว า ราชการจั ง หวั ด หรื อ ทั้ ง รองผู ว า ราชการจั ง หวั ด และผู ช ว ย
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดก็ได
ในจังหวัดหนึ่งนอกจากจะมีผูวาราชการจังหวัด เปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชา
ขาราชการ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดดังกลาวแลวใหมีปลัดจังหวัด และหัวหนา

สวนราชการประจําจังหวัด ซึ่งกระทรวง ทบวง กรมตางๆ สงมาประจําทําหนาที่เปนผูชวยเหลือ
ผูวาราชการจังหวัด และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารสวนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง
กรม ในจังหวัดนั้น
ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ดังนี้
1) บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
3) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผูตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี
4) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจําอยูใน
จังหวัดนั้น ยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดินและขาราชการครูใหปฏิบัติราชการใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี หรือยับยั้งการกระทําใดๆ ของขาราชการในจังหวัดที่ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ไวชั่วคราวแลวรายงาน กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ
5) ประสานงานและรวมมือกับขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝาย
อัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และขาราชการครู
ผูตรวจราชการและหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัด หรือปองปดภัยพิบัติ
สาธารณะ
6) เสนองบประมาณตอกระทรวงที่เกีย่ วของหรือเสนอขอจัดตั้งงบประมาณเพื่อ
ประโยชนในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัด หรือกลุมจังหวัด และรายงานให
กระทรวงมหาดไทยทราบ
7) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมาย
8) กํากับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานองคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนีใ้ ห
มีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
ตอรัฐมนตรีเจาสังกัดองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
9) บรรจุ แตงตั้ง ใหบําเหน็จและลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และ
ตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย
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การแบงสวนราชการของจังหวัด ประกอบดวย สํานักงานจังหวัดและสวนตาง ๆ ซึ่ง
กระทรวง ทบวง กรม ไดตงั้ ขึ้น มีหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดนัน้ เปนผูบังคับบัญชา
ในจังหวัดหนึง่ ใหมีหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกวาอําเภอ การตั้ง ยุบ และ
เปลี่ยนเขตอําเภอ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ในอําเภอหนึ่ง มีนายอําเภอคนหนึ่ง เปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชาบรรดาขาราชการ
ในอําเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ นายอําเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย
นายอําเภอมีอาํ นาจและหนาที่ดังนี้
บริหารราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถากฎหมายใดมิได
บัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนัน้ เปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอที่จะตอง
รักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนัน้ ดวย บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม
มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล บริหารราชการตามคําแนะนําและคํา
ชี้แจง ของผูวาราชการจังหวัดและผูมีหนาที่ตรวจการอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง
ทบวง กรม และผูวาราชการจังหวัดมอบหมายในเมื่อไมขดั ตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของ
กระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ควบคุมดูแลการบริหาร
ราชการ สวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย

แผนภาพแสดงโครงสรางองคการ
จังหวัดขอนแกน

คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ

รองผูวาราชการจังหวัด (1)

ดานเศรษฐกิจและบริหาร

- สวนราชการสวนภูมิภาค
- สวนราชการสวนกลาง/
รัฐวิสาหกิจ
- อําเภอ
- ราชการบริหารสวนทองถิ่น
- อืOG่น ๆขอนแกน-v2/N:white

ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

รองผูวาราชการจังหวัด (2)

ดานสังคม

- สวนราชการสวนภูมิภาค
- สวนราชการสวนกลาง/
รัฐวิสาหกิจ
- อําเภอ
- ราชการบริหารสวนทองถิ่น
- อื่น ๆ

รองผูวาราชการจังหวัด (3)

ดานความมัน่ คง

- สวนราชการสวนภูมิภาค
- สวนราชการสวนกลาง/
รัฐวิสาหกิจ
- อําเภอ
- ราชการบริหารสวนทองถิ่น
- อื่น ๆ
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หลักการและแนวคิด
การจั ด ทํ า นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดี ข องจั ง หวั ด ขอนแก น นั บ เป น การ
สนองตอบตอแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หนาที่ของชนชาวไทย
มาตรา 74 กําหนดให “บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวย” และมาตรา 74
กําหนดให “บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือ
เจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความ
สะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในการ
ปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตนเปนกลาง
ทางการเมือง….” และมาตรา 78 (4) และ (5) รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการ
แผนดิน ดังตอไปนี้
(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปน
แนวทางในการปฏิบัติราชการ
(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการ
สาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน
2. การกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของ
การนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเขามาประยุกตใชในการเปลี่ยนแปลงระบบ
การบริหารราชการแผนดินของไทย อันเปนไปตามเจตนารมณที่ปรากฏอยางชัดเจนในมาตรา 3/1 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุงเนนใหสวนราชการใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ กลาวคือ
“การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบ
เลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การ
อํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน
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การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาที่
ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องส ว นราชการต อ งใช วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผย
ขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได”
3. คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 เรื่อง
นโยบายการบริ ห ารกิ จ การบา นเมือ งที่ ดี มุ ง เน น พัฒ นาระบบงานใหมี ความรวดเร็ว มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
โปรงใส และตรวจสอบได สงเสริมใหใชหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ และพัฒนา
สมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อใหมี ขีดความสามารถในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการและการส ง มอบบริ ก ารสาธารณะ โดยจะเน น การ พั ฒ นาข า ราชการในตํ า แหน ง ที่ มี
ความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และสรางผูนํา การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ รวมทั้ง
วางมาตรการสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน และจายคาตอบแทนที่เปนธรรมตามผลงาน เพื่อใหเกิด
ขวัญกํา 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
นับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน โดยไดจัดทําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการตางๆ นําไปใชในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหเปนหนวยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
ซึ่งในเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนําองคการนั้น ดังภาพแสดงขางลางนี้ สวน
หนึ่งไดใหความสําคัญกับการนําองคกร (หัวขอ1.1) เพื่อใหสวนราชการมีการกํากับดูแลตนเองที่ดีโดย
ดําเนินการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มีความรับผิดชอบ ปกปองผลประโยชนของประเทศชาติ และ
(หัวขอ 1.2) ดําเนินการอยางมีจริยธรรมรวมทั้งตองมีความรับผิดชอบตอสังคม ดวยการสงเสริมให
บุคลากรในองคการเปนทั้งคนเกงและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนตอเพื่อนรวมงาน
ดวยความเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใชทรัพยากรขององคการอยางมีความรับผิดชอบแลว
บุคลากรในองคการตองมีการดําเนินงานอยางมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลตอผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียอื่นๆ ผูบริหารควรมีการกําหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองคการวา
เปนไปอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม

OG-ขอนแกน-v2/N:white

5

วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติงานของจังหวัดขอนแกน มีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และเกิด
ประโยชนกับทุกฝาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีจึงไดยดึ หลักการที่สําคัญเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคดังตอไปนี้
1) เพื่อเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้น
ในนวยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม
2) เพื่อใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตางๆ ของกรม/
จังหวัด ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ สังคม
สิ่งแวดลอม องคการ ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงานภายในกรม/จังหวัด
3) เพื่อสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให
เกิดขึ้นกับผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสีย
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หมวดที่ 2
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแกน มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความ
โปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจใน
การบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล จังหวัด จึงไดจัดทํานโยบายกํากับดูแลองคการที่ดีขึ้น โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลเปนพื้นฐานในการกําหนดนโยบาย ประกอบดวย นโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติภายใต
กรอบนโยบายหลัก 4 ดาน คือ 1) ดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม 2) ดานผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย 3) ดานองคการ และ 4) ดานผูป ฏิบัติงาน
เพื่อแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล จังหวัดขอนแกน
จึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีไวรวม 4 ดาน ตามแผนภาพ

1. นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
1.1 นโยบายหลัก : บูรณาการใชทรัพยากรของภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส
ตรวจสอบได เพื่อสรางประโยชนสขุ ใหกับประชาชนและความเจริญ
ของจังหวัด
แนวทางปฏิบตั ิ : สรางกลไกในการบูรณาการและถายทอดใหทุกภาคสวนรับทราบดวย
ชองทางการสื่อสารที่สามารถเขาถึงไดงาย รวดเร็ว ประหยัด

OG-ขอนแกน-v2/N:white

7

โครงการ/มาตรการ
1. การบูรณาการแผนงาน /โครงการ

ลักษณะของมาตรการ/โครงการ
- จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของจังหวัด โดยระบุ
แผนงาน / โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค พื้นที่เปาหมาย
เพื่อใหสว นราชการสามารถใชเปนขอมูลในการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ

2. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

- สวนราชการจัดกิจกรรมการใหบริการประชาชนตาม
ภารกิจ ใหบริการประชาชนในพื้นที่ตามแผนที่กําหนดไว

1.2 นโยบายหลัก : การใชทรัพยากรของภาครัฐตองมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดตอ
การแกไขปญหาของประชาน การพัฒนาจังหวัดและสนองตอบตอการ
นํานโยบายของรัฐลงมาสูการปฏิบตั ิ
แนวทางปฏิบตั ิ :
1) กําหนดแนวทางปฏิบัติ และผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ในการดําเนินงานตามนโยบาย
สําคัญ
2) สงเสริมใหสวนราชการมีการวิเคราะหและจัดทําแบบการบริหารความเสี่ยง
เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
โครงการ/มาตรการ
1. มาตรการประหยัดพลังงาน

ลักษณะของมาตรการ/โครงการ
กําหนดใหสว นราชการประหยัดพลังงาน ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด

2. มาตรการประหยัดกระดาษ

สวนราชการควบคุมการใชกระดาษในการพิมพเอกสารและ
ทําสําเนาเอกสารอยางเขมงวด โดยกําหนดใหมีการนํา
กระดาษที่ใชแลว มาใชในการถายเอกสารหรือพิมพเอกสาร
เพื่อลดการใชกระดาษ

3. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

สวนราชการมีการวิเคราะห และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ครอบคลุมดานตางๆ ประกอบดวย ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร
ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
และความเสีย่ งดานกระบวนการ
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4. สงเสริมใหสวนราชการนํามาตรฐานการ สวนราชการดําเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจเงิน
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน แผนดิน พรอมทั้งรายงานผลไปยังสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
แผนดิน เปนแนวทางในการจัดวางระบบการ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ควบคุมภายในสํานักงาน

2. นโยบายดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
2.1 นโยบายหลัก : ตอบสนองความตองการของผูรบั บริการ ดวยการบริการที่ถูกตอง รวดเร็ว
คุมคา และรับฟง ตลอดจนใหความคุมครองตอสิทธิของผูมีสว นไดสวนเสีย
อยางเทาเทียมและเปนธรรม
แนวทางปฏิบตั ิ :
1) ติดตามคุณภาพการใหบริการ เพื่อนํามาวิเคราะหและปรับปรุงการใหบริการ ให
สามารถตอสนองความตองการไดอยางเหมาะสม
2) กําหนดมาตรฐาน คูมือ แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการใหบริการ โดย
ประกาศใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสว นเสียทราบ ดวยสื่อประชาสัมพันธที่สามารถเขาถึง
ประชากรไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
โครงการ/มาตรการ
1. การจัดตั้งศูนยบริการรวม

ลักษณะของมาตรการ/โครงการ
- พัฒนารูปแบบการทํางานโดยลดขั้น และการพัฒนา
กระบวนการทํางาน โดยขยายการใหบริการประชาชน ใหสาม
รถอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนตามเจตนารมณของ พรฎ. วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

2. การลดระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ - จัดทํารายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการและ
ราชการ และรักษามาตรฐาน ระยะเวลาใน ขัน้ ตอนของงานบริการแตละประเภท โดยติดประกาศให
การใหบริการ
ผูรบั บริการไดทราบอยางเปดเผย
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2.2 นโยบายหลัก : สงเสริมการมีสวนรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ดวยชองทางที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบตั ิ :
1) เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมผานกิจกรรมตางๆอยางสม่ําเสมอ
เพื่อสรางความสัมพันธ รวมทั้งนวัตกรรมใหมๆ เพื่อมากําหนดชองทางการติดตอสื่อสาร
2) สรางความสัมพันธ ใหผูรับบริการเกิดความประทับใจ การวางแผนสราง
ความสัมพันธกับผูรบั บริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่ชัดเจน ทําใหสามารถกําหนดวิธีการ
ทบทวนปรับปรุงไดเหมาะสมทั้งผูรับบริการและผูมีสวนไดสว นเสีย
โครงการ/มาตรการ
1. การสรางระบบเครือขาย

ลักษณะของมาตรการ/โครงการ
-สรางระบบเครือขายระหวางองคกรกับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือระหวางผูรับบริการดวยกันเอง
เพื่อใหเกิดการปฏิสัมพันธและแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสาร
-บุคลากรขององคกรเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน
หรือ กลุมผูรับบริการสําคัญ เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน

2. สรางระบบ Call Center หรือ Hot Line - จัดใหมี Call Center หรือ Hot Line เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ
เพื่อรับฟงความคิดเห็นและใหบริการ
ขอรองเรียน หรือขอคิดเห็นตาง ๆ จากประชาชน รวมทั้ง
แกประชาชน
ใหบริการขอมูล อํานวยความสะดวกและสรางความเขาใจ
ในการทํางานของภาครัฐแกประชาชน

2.3 นโยบายหลัก : รับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อนํามาปรับปรุง
กระบวนการทํางานอยางตอเนือ่ ง
แนวทางปฏิบัติ : สรางระบบการรับฟงความคิดเห็น โดยจัดใหมีชองทางการรับฟงเรียนรูค วาม
ตองการของผูรับบริการ โดยจัดใหมชี องทางการรับฟงเรียนรูความตองการของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสียหลายชองทาง ใหเหมาะสมกับความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอการสื่อสาร
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โครงการ/มาตรการ
ลักษณะของมาตรการ/โครงการ
1. การสํารวจจดความตองการ/ความคิดเห็น - จัดทําแบบสอบถาม เพื่อสํารวจความตองการของผูมีสวน
ไดสวนเสีย จําแนกตามกลุมเปาหมาย
- รวบรวมขอรองเรียน ขอวิจารณ ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
คําชมเชย หรืออื่นๆ วิเคราะหขอมูลเพื่อใชประกอบการ
ปรับปรุงงานบริการ
2. จัดทําระบบแจงขอมูลทางเวบไซต

- จัดทําระบบเวบไซต เพื่อประชาชนผูรับบริการ สามารถ
แจงขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น คําชมเชย ฯลฯ ผา
เวบไซต โดยผูแจงขอมูลสามารถเลือกที่จะเปดเผยขอมูลของ
ตนเองหรือไมก็ได

3. นโยบายดานองคการ
3.1 นโยบายหลัก : เสริมสรางองคกรที่มีคุณลักษณะของความเปนองคกร ที่มีการทํางานชั้นสูง และ
ยึดมัน่ การทํางานบนหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
แนวทางปฏิบตั ิ : สงเสริมใหสวนราชการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน และบริการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนมีระบบ เพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โครงการ/มาตรการ
1. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป

2. โครงการจัดตั้งศูนยบริการรวม
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พัฒนารูปแบบการทํางาน โดยลดขั้นตอนและพัฒนา
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อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนตามเจตนารมณของ พรฎ. วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
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3. การประเมินองคกรตามเกณฑคณ
ุ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)

สวนราชการมีการประเมินองคการตามแนวทาง PMQA โดย
จัดทําขอมูลลักษณะสําคัญขององคกร สภาพแวดลอม
ความสัมพันธและความทาทาย ตอจากนั้นดําเนินการประเมิน
องคกร 6 หมวด ไดแก การนําองคกร การจัดทํายุทศาสตร
การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสว นเสีย
การวัด วิเคราะหและการจัดการความรู การมุงเนนทรัพยากร
บุคคล และการจัดการกระบวนการ โดยมีการประเมินผลลัพธ
การดําเนินการ วิเคราะหโอกาสในการพัฒนาองคกร จัดทํา
แผนพัฒนาองคกร ดําเนินการตามแผน และประเมินองคกรซ้ํา

3.2 นโยบายหลัก : สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ที่ยึดมั่นการนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางในการทํางาน
แนวทางปฏิบัติ :
1) สงเสริมใหมีการพัฒนาจังหวัดโดยยึดคนเปนตัวตั้ง ภายใตหลักประโยชนสุข และ
การมีสวนรวม ตัดสินใจของประชาชน
2) สงเสริมใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสม และปลูกฝงปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการดํารงชีวิตใหอยูบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะเครือขาย และระดมพลังจากทุกภาคสวน
เสริมพลังใหสามารถพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการสรางฐานทางเศรษฐกิจ
และสังคมใหเขมแข็ง รักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิตติ างๆ ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางรูเทาทัน นําไปสูประโยชนสุขของชาวจังหวัด
ขอนแกน

OG-ขอนแกน-v2/N:white

12

โครงการ/มาตรการ
1. การจัดทําหมูบานตนแบบ เศรษฐกิจ
พอเพียง

ลักษณะของมาตรการ/โครงการ
- กําหนดหมูบ า นเปาหมายเพือ่ พัฒนาเปนหมูบานตนแบบ
- ถายทอดความรูใหแกประชาชน

2. ประชาพิจารณแผนพัฒนาจังหวัด

จังหวัดจัดใหมีการประชาพิจารณแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อ
ถายทอดใหทกุ ภาคสวนในจังหวัดไดรับทราบและมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และสนับสนุนการพัฒนา
จังหวัดตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ

3. มาตรการบริหารราชการแบบมีสวนรวม - สงเสริมความรู ความเขาใจแกขาราชการ เพื่อใหตระหนัก
ในการบริหารราชการแบบมีสวนรวมและเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมรับรู รวมแสดงความคิดเห็น รวม
ตัดสินใจ รวมดําเนินการ และรวมติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐไดอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง
- เสริมสรางศักยภาพใหกับเครือขายภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมดําเนินงานกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อใหเกิดการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวมที่เปนรูปธรรม มีความตอเนื่องและ
ยั่งยืน

4. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน
4.1 นโยบายหลัก : สงเสริมใหผูปฏิบัตงิ านใชความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน และมีการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง
แนวทางปฏิบตั ิ :
1) เสริมสรางสมรรถนะของบุคลากรใหมีความรูความสามารถสอดคลองกับภารกิจ
ขององคกร รวมทั้งปรับทัศนคติและคานิยมในการปฏิบัติงาน
1) จัดใหมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ผานประสบการณจากการดําเนินงาน การ
พัฒนา ฝกอบรม และอื่นๆ เพื่อเสริมสรางองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)
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โครงการ/มาตรการ
1. การจัดการความรูภายในองคกร

ลักษณะของมาตรการ/โครงการ
-มีการจัดทําแผนสนับสนุนการดําเนินงาน โดยกําหนด
กิจกรรมการจัดการความรูดา นตางๆ เชน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู การจัดการองคความรูใหเปนระบบและเขาใจงาย

2. การพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ

- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรของสวนราชการ
ไดรับการพัฒนาสมรรถนะที่กําหนดไว

4.2 นโยบายหลัก : ใชระบบคุณธรรม และตอบแทนตามผลงาน ในการบริหารงานบุคคลเพื่อสราง
ขวัญและกําลังใจใหกับผูปฏิบัตงิ าน
แนวทางปฏิบตั ิ : กําหนดเครื่องมือในการประเมินผลที่มุงเนนการประเมินผลงานอยางเปนธรรม
โปรงใส ตรวจสอบได รวมทั้งแจงใหผูรับการประเมินรับทราบ
โครงการ/มาตรการ
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่มีประสิทธิผล และแจงผลการ
ปฏิบัติงานใหบุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุง
การปฏิบัติงานใหดีขึ้น

ลักษณะของมาตรการ/โครงการ
- ประกาศหลักเกณฑ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานใหบุคลากรในสังกัดรับทราบ โดย
ใหขาราชการทุกคนจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานสรุป
ใหผูบังคับบัญชาพิจารณา พรอมทั้งแจงใหผูถูกประเมินทราบ

4.3 นโยบายหลัก : เสริมสรางระบบการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน
แนวทางปฏิบตั ิ :
1) สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินงานทุกรูปแบบ เพื่อสรางความ
เขมแข็งของทีม
2) ผูนําองคการใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีมและยอมรับความคิดเห็นของทีม
3) สงเสริมกิจกรรมใหสมาชิกในองคกรมีความสามัคคีในหมูคณะ
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โครงการ/มาตรการ
ลักษณะของมาตรการ/โครงการ
1. การถายทอดตัวชีว้ ัด และเปาหมายระดับ - จัดทําแผนยุทธศาสตรระดับองคกร ถายทอดตัวชีว้ ัดและ
องคกร สูระดับบุคคล
เปาหมายสูระดับกลุมงานหรือบุคคล
- มีการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจใหบุคลกรทั่วทั้งองคกร เพื
รับทราบและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองและการบรรลุ
เปาหมายขององคกร
- มีการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณ
อักษร ทั้งระดับกลุมงาน และระดับบุคคล
- มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคล เพื่อ
ติดตามผลเปาหมายความสําเร็จโดยรวมขององคการ
2. การใหผลตอบแทนที่เปนธรรม
- กําหนดมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติในการใหคาตอบแทน
ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน แกสมาชิกในองคกร อยาง
เปนธรรม เพื่อสรางการยอมรับและเกิดความสามัคคีใน
องคกร
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แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบั ติงานมี ผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ของจังหวัดขอนแก นจึง
กําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญดังนี้
1) จังหวัดขอนแกน สื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดีอยางทั่วถึง
2) จังหวัดขอนแกน จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหทุกคนมั่นใจวา
บุ ค ลากรและองค ก ารจะปฏิ บัติ ต นตามแนวทางการปฏิ บั ติต ามนโยบายการกํ า กับ ดู แ ล
องคการที่ดีฉบับนี้อยางเครงครัด โดยจะถือเสมือนวาเปนขอปฏิบัติขององคการขอหนึ่ง ที่
บุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดมั่น และปฏิบัติใหถูกตองในการทํางานประจําวัน
และไมมีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของจังหวัดคนใด กระทําการใดที่ขัด
ตอนโยบายฉบับนี้
3) จังหวัดขอนแกนคาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือ
สงสัยวาจะขัดตอหลักการตางๆ ในนโยบายฉบับนี้ตอผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่
ไมอาจรายงานตอผูบังคับบัญชาได อาจขอคําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง หรือหัวหนา
คณะทํางานจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีจังหวัดขอนแกน (นายณฐพลฒ วิเชียร
เพริศ) โดยขอมูลที่ใหนั้นใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาเองมีหนาที่ในการ
สอดสองดูแล และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้นใหปฏิบัติใหสอดคลองกับ
แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้
4) นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกป
โดยคณะทํางานจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีจังหวัดขอนแกน
5) จังหวัดขอนแกน จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวตอไปอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอยาง
สม่ําเสมอ
6) หากผูใดมีข อสังสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต องการคํ าแนะนําเกี่ยวกับ
นโยบายการกํ า กั บดู แ ลองคก ารที่ดี ฉบั บ นี้ สามารถติด ต อ หรื อ สอบถามไดที่ สํานั ก งาน
จังหวัดขอนแกน กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โทรศัพทหมายเลข 043-239381
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จัดทําโดย
คณะทํางานจัดทํานโยบายกํากับดูแลองคการที่ดีจังหวัดขอนแกน
เมื่อ 7 มกราคม 2552
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