นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
ของ
จังหวัดอุตรดิตถ

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชกฤษฎีกาวา ด ว ยหลักเกณฑแ ละวิธีก ารบริห ารกิ จ การบา นเมื องที่ ดี พุ ท ธศัก ราช 2546 รวมทั้ งให
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทําใหประชาชน
เกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ
จังหวัดอุตรดิตถจึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอันประกอบดวยนโยบายหลัก 4
ดา น คือดานรัฐ และสังคม และสิ่งแวดลอม ดา นผูรับ บริก ารและผูมีสวนไดสว นเสี ย ดานองค การ และด า น
ผูปฏิบัติงาน รวมถึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักดานตางๆ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ และคานิยม
รวมสําหรับองคการและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎหมาย ขอบั งคับอื่นๆ อยาง
ทั่วถึง

(ลงชื่อ)
(นายพิพัฒน เอกภาพันธ)
ผูว าราชการจังหวัดอุตรดิตถ
วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

ประกาศเจตนารมณ
ในฐานะผูบริหารของจังหวัดอุตรดิตถ เห็นสมควรใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคกร
ที่ดี เพื่อใหการปฏิบัติราชการของจังหวัดอุตรดิตถ มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ใหเปนที่
ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ อันจะเปนการเสริมสรางความมีศักดิ์ศรีของการเปนหนวยงานภาครัฐ อีกทั้งสราง
ความมั่นใจ ศรัทธา และไววางใจจากประชาชน ผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดขี องจังหวัดอุตรดิตถ ไดรวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติ
ราชการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อใหบุคลากรทุกคน ทุกระดับของจังหวัดอุตรดิตถ นํานโยบายการกํากับดูแลองคกร
ที่ดี ไปเป นแนวทางยึดถือปฏิ บัติในการดํา เนินงาน และจะไมละเลยการปฏิ บั ติตามหลัก การที่ ป รากฏอยูใน
นโยบายการกํากับดูแลองคการฉบับนี้
ทั้งนี้ จังหวัดอุตรดิตถ จะไดพิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของ
หนวยงานเปนประจํา เพื่อใหมีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณ

(ลงชื่อ)
(นายพิพัฒน เอกภาพันธ)
ผูว าราชการจังหวัดอุตรดิตถ
วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

หมวด 1
ขอมูลองคการ

วิสัยทัศน์

“เมืองแหงคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การทองเที่ยวพัฒนา การคาชายแดนเติบโต”

พันธกิจ

1. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู มีความรูคูคุณธรรม มีวินัย มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และมีการ
สืบสานตอไป มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในการดํารงชีวิต
2. สงเสริม พัฒนา ผลผลิตดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา OTOP ใหมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี
3. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและความสมัคร
สมานสามัคคีของประชาชน
4. พัฒนาอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงน้ํา และพลังงาน
5. สงเสริมพัฒนาจุดผานแดนถาวรภูดู และการคา การลงทุน การทองเที่ยว และความสัมพันธที่ดี ทั้ง
ภายในและระหวางประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพปลอดภัยไดมาตรฐาน และมีการ
บริหารจัดการดานการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และการทองเที่ยว
4. อนุรั ก ษ ฟ น ฟู ทรั พ ยากรธรรมชาติ และแหล ง น้ํ า และส ง เสริ ม พั ฒ นาพลั ง งานที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม
5. เพิ่มศักยภาพ การคา การลงทุน การทองเที่ยว และความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน

ค่ านิยมหลักขององค์การ
U – Unity
T – Teamwork
T – Timing
A – Accountability
R – Respectful
A – Advance
D – Democracy
I – Innovation
T – Transparency

รูรักสามัคคี
ทํางานเปนทีม
รวดเร็ว ทันเวลา
มีความรับผิดชอบตอสังคม
เคารพซึ่งกันและกัน
ทํางานเชิงรุก
มีสวนรวมในการทํางาน
รวมกันสรางนวัตกรรม
โปรงใส ตรวจสอบได

วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติงานของจังหวัดอุตรดิตถมีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และเกิดประโยชนกับทุกฝาย
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีจึงไดยึดหลักการที่สําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1) เพื่อเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในหนวยงาน
และสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม
2) เพื่ อ ใชเปน แนวทางตรวจสอบธรรมาภิบ าลในการปฏิบัติ งานดา นตา งๆ ทั้ งนี้ เพื่อ มิใหเกิ ดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ สังคม สิ่งแวดลอม องคการ ผูรับบริการ ผูมีสวน
ไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงานหนวยงาน
3) เพื่ อ สร า งการยอมรับ ความน า เชื่ อ ถื อ ความไว ว างใจ ความมั่ น ใจและศรั ท ธาให เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสีย

หมวด 2
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถไดกําหนดนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดีประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดาน และแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบนโยบายหลักคือ
1) ดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม2) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 3) ดานองคการ และ 4) ดาน
ผูปฏิบัติงาน

นโยบายด้ านรัฐ สั งคมและสิ งแวดล้ อม

นโยบายหลัก 1
“สงเสริม สนับสนุนดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัยตอชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติในเรื่องความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล”
แนวทางปฏิบัติ
1.1 กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
1.2 สงเสริมความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
1.3 การจัดใหมีสวนรวมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
1.4 การดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
1.1 รอยละ 100 ของสวนราชการ มีมาตรการประหยัดไฟ/น้ํา
1.2 รอยละ 100 ของสวนราชการ มีการกําหนดใหบุคลากร และผูมาใชบริการ ตองปฏิบัติตามกฎ
จราจร เชน การสวมหมวกนิรภัย/คาดเข็มขัดนิรภัย
1.3 รอยละ 100 ของสวนราชการ มีการคัดแยกขยะ
1.4 รอยละ 100 ของสวนราชการมีการสงเสริมใหบุคลากร นอมนําแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

นโยบายด้ านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก 1
“ สงเสริมใหบริการที่มีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพื่อใหบริการมีความสะดวกและ
รวดเร็ว”
แนวทางปฏิบัติ
1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลการบริการอยางตอเนื่องเพื่อใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ
1.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาหนวยงานเพื่อเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหาร
และประชาชนที่สนในทั่วไป
1.3 ใหมีการจัดทําคูมือประชาชน ตามมาตรา 7 แหง พรบ.อํานวยความสะดวกฯ ทุกกระบวนงาน
บริการ
ตัวชี้วัด
1.1 รอยละ 100 ของสวนราชการ มีเว็บไซตหนวยงาน และมีการปรับปรุงใหทันสมัย
1.2 รอยละ 100 ของสวนราชการ มีขอมูลที่จําเปน/ขอมูลภารกิจหนวยงาน ที่สามารถเขาถึงได
1.3 รอยละ 100 ของสวนราชการมีการจัดทําคูมือประชาชน ตามมาตรา 7 แหง พรบ.อํานวยความ
สะดวกฯ ทุกกระบวนงานบริการ
นโยบายหลัก 2
“ มุงมัน่ ใหบริการ ดวยความสุจริต โปรงใส เพื่อประโยชนสุขของประชาชน”
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ไม เ ลื อ กปฏิ บั ติ ลดการใช ดุ ล พิ นิจ และให ป ฏิ บัติ ง านตามคู มื อการให บ ริ ก ารประชาชนในทุก
กระบวนงานที่กําหนดไว
2.2 ปรับปรุงทัศนคติหรือคานิยมของการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานภาครัฐ รวมถึง
การพัฒนางานบริการใหมุงสูความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปรงใสในการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
สามารถลดจํานวนเรื่องรองเรียน/กลาวโทษ เจาหนาที่ของรัฐ ที่ผานเขามาในชองทางศูนยดํารงธรรม
จังหวัด/อําเภอ ไดไมนอยกวารอยละ 20
นโยบายหลัก 3
“ใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็น ของผูรับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย”
แนวทางปฏิบัติ
3.1 จัดชองทางระบบการรับฟงระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย
3.2 พัฒนากระบวนการรับขอรองเรียนดวยระบบอินเทอรเน็ตผานทางเว็บไซต

3.3 จัดทําแบบสํารวจความตองการของผูรับบริการและนํามาปรับปรุงงานบริการใหดีขึ้น
ตัวชี้วัด
รอยละ 100 ของสวนราชการที่มีการบริการ มีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ

นโยบายด้ านองค์การ

นโยบายหลัก 1
“ สงเสริมและจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ความถูกตองของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของภายใตการกํากับดูแลและควบคุมภายในที่ดี ”
แนวทางปฏิบัติ
1.1 กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักของ
จังหวัด
1.2 กําหนดแนวทางสงเสริม ใหเจาหนาที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงตอการดําเนินงานที่ผิดตอ
ธรรมาภิบาล
1.3 จัดให มีการอบรมใหมีความรูเรื่องกฎขอบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
1.1 มี ก ารจั ด ทํ า แผนบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง โครงการ/กิ จ กรรม ของทุ ก ส ว นราชการ ในทุ ก
ปงบประมาณ
1.2 มีห ลัก สู ตรการอบรมที่เกี่ย วขอ งกับ ความรูเรื่องกฎขอบั ง คั บของกฎหมายที่ เกี่ ย วกั บคุ ณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ไมนอยกวา 1 หลักสูตร/ป
นโยบายหลัก 2
“ สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
แก ขาราชการทุกระดับ โดยผลักดันใหทุกหนวยงานมุงเนนการพัฒนาตนเองตลอดเวลา”
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกําหนดไวอยางชัดเจนเปนเครื่องมือในการวางแผนและ
ครอบคลุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ
2.2 จัดทําแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุนสงเสริมให
เกิดการปฏิบัติในวงกวาง
2.3 พัฒนาระบบขอมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองคการ เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหเจาหนาที่ทุกคนในการเขาถึงขอมูลและรับทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด
มีการใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล

นโยบายหลัก 3
“วางระบบประชาสัมพันธใหความสําคัญกับการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารและผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบ”
แนวทางปฏิบัติ
3.1 ประชาสั มพั น ธ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของส ว นราชการในรู ป แบบต า งๆ เช น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ แ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส
3.2 เผยแพรนโยบาย กิจกรรม และผลการดําเนินงานของสวนราชการอยางสม่ําเสมอ
ตัวชี้วัด
สวนราชการมีการเผยแพร กิจกรรมของสวนราชการผานชองทางตางๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
กิจกรรมที่ดําเนินงาน

นโยบายด้ านผู้ปฏิบัตงิ าน

นโยบายหลัก 1
“มุงเนนสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดทํากิจกรรมเพื่อสรางเสริมสุขภาพแข็งแรงแกผูปฏิบัติงาน
1.2 จัดทํากิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
จัดกิจกรรมออกกําลังกายในหนวยงานรวมกัน อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
นโยบายหลัก 2
สนับสนุนใหมีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อเพิ่มประสบการณในการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ
2.1 สรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ทุกระดับ เปดใจรับฟงขอมูลปอนกลับ กลาคิดกลาแสดงออก และใฝรู
อยางตอเนื่อง
2.2 จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานที่ดี เพื่อเสริมสรางใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู หรือการฝกอบรมการทํางานในลักษณะ On The Job Training
2.3 การทํางานรวมกันเปนทีม
ตัวชี้วัด
2.1 ทุกสวนราชการ มีการประชุมภายในหนวยงาน เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น อยางนอย เดือนละ 1 ครั้ง
2.2 ทุกสวนราชการ มีการฝกอบรมภายในหนวยงานในลักษณะ On The Job Training

แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของจังหวัดอุตรดิตถ จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่
สําคัญดังนี้
1) จังหวัดอุตรดิตถสื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการ
ที่ดีอยางทั่วถึง
2) จังหวัดอุตรดิตถจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหทุกคนมั่นใจวาบุคลากรและองคการจะ
ปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้อยางเครงครัด โดยจะถือเสมือนวาเปนขอ
ปฏิบัติขององคการขอหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดมั่น และปฏิบัติใหถูกตองในการทํางานประจําวัน และ
ไมมีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากร คนใด กระทําการใดที่ขัดตอนโยบายฉบับนี้
3) จังหวัดอุตรดิตถคาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยวาจะขัดตอ
หลัก การต า งๆ ในนโยบายฉบับ นี้ตอผูบั งคับ บั ญ ชาโดยตรง หรือ ในกรณี ที่ ไม อ าจรายงานต อ ผู บั ง คับ บั ญ ชาได อาจขอ
คําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง หรือผูบริหารที่รับผิดชอบดานงานบุคคล โดยขอมูลที่ใหนั้นใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ ทั้งนี้
ผูบังคับบัญชาเองมีหนาที่ในการสอดสองดูแล และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้นใหปฏิบัติใหสอดคลองกับ
แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดฉี บับนี้
4) นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงให เปนปจจุบันทุกป
5) จั งหวัดอุตรดิตถจะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ ดูแลองคการที่ดีตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนดไวตอไปอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ

