ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
เรื่อง นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
-------------------------เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการ
บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ จึงประกาศนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี สาหรับ
องค์กรและ บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้
ข้อ ๑ นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
๑. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและ
ปฏิบัติ ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดเี พื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล
แนวทางปฏิบัติ
๑.1 กาหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรูเ้ กี่ยวกับการฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัยของชุมชน
1.3 การจัดให้มสี ่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
2. มุ่งมั่นทีจ่ ะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สงั คมที่ดี มีความสุข
แนวทางปฏิบัติ
2.1 การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
2.2 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
ข้อ ๒ นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริมให้บริการทีม่ ีคุณภาพ โดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้บริการมีความสะดวก
และ รวดเร็ว
แนวทางปฏิบัติ
1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนือ่ ง เพื่อให้ผรู้ ับบริการได้รบั ความพึง
พอใจ

-21.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร และประชาชนที่สนใจทั่วไป
นโยบายหลัก
๒. มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชน
แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม
2.๒ ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มงุ่
สู่ ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
นโยบายหลัก
๓. ให้ความสาคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางปฏิบัติ
๓.๑ จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย
๓.๒ พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัด
๓.๓ จัดทาแบบสารวจความต้องการของผู้รบั บริการและนามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น
ข้อ 3 นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก
๑. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกากับดูแลและควบคุม
ภายในที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
๑.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง ของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบล
1.๒ กาหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทกุ ระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดาเนินงานทีผ่ ิด
ต่อธรรมาภิบาล
๑.๓ จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และ ธรรมาภิบาล
๑.๔ กาหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็น
ผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดาเนินงานที่ไม่สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
นโยบายหลัก
๒. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัตงิ าน เพื่อใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์แก่ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทกุ หน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัตงิ าน (KPI) ที่มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการ
วางแผน และครอบคลุมผลการดาเนินงาน และมีการรายงานผลการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ

-3๒.๒ จัดทาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุ้น
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง
๒.๓ พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่ออานวยความ
สะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน
นโยบายหลัก
3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ
แนวทางปฏิบัติ
๓.๑ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัตงิ านขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น
สื่อ สิ่งพิมพ์และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ อย่าง
สม่าเสมอ
ข้อ ๔ นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
๑. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผปู้ ฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ จัดทากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผปู้ ฏิบตั ิงาน
๑.๒ จัดทากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัตงิ าน
นโยบายหลัก
๒. สนับสนุนให้มรี ะบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทกุ ระดับเปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิด กล้า
แสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
๒.๒ จัดให้มเี วทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางานที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้
๒.๓ การทางานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563

(นายธนิต สุขทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
--------------------------------------------เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางตะไนย์ จึงกาหนด หลักปฏิบัติที่สาคัญดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รบั ทราบและมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
2) องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลทีม่ ีประสิทธิภาพเพื่อให้
ทุกคนมั่นใจว่า บุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ฉบับนี้อย่าง เคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ทีบ่ ุคลากรทุกระดับต้องทาความ
เข้าใจ ยึดมั่น และ ปฏิบัติให้ถูกต้องในการทางานประจาวัน และไม่มบี ุคคลใดที่จะมีสิทธิหรืออนุญาตให้บุคลากร
ของเทศบาลตาบล เวียงพางคา คนใดกระทาการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
3) องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึง
การปฏิบัตทิ ี่ขัด หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บงั คับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่
อาจรายงานต่อ ผู้บงั คับบัญชาได้ อาจขอคาปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารทีร่ ับผิดชอบด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (CHRO) โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัตเิ ป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการ
สอดส่องดูแล และให้ คาแนะนาผู้ใต้บงั คับบัญชาตามลาดับชั้น ให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม
นโยบายการกากับดูแลองค์การ ที่ดีฉบับนี้
4) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี
โดยคณะกรรมการติดตามและกากับดูแลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering
Team)
5) องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ จะกาหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตาม
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ตอ่ ไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่าง
สม่าเสมอ
6) หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับ
นโยบาย การกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ทงี่ านนิติการ สานักองค์การบริหารส่วน
ตาบลบางตะไนย์
---------------------------------------------

