นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

องค์การบริหารส่วนตาบลพระงาม
อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 และพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พุทธศักราช 2546 รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจ
ในการบริหารงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลพระงาม จึงได้จัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การ
ที่ดีอันประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน คือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและ
ผู้มี ส่ วนได้ ส่ว นเสี ย ด้ านองค์ ก าร และด้ านผู้ป ฏิ บั ติ งาน รวมถึ งได้ ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ต าม
นโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมสาหรับองค์การและบุคลากร
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

(นายวิรัตน์ อึ้งพานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพระงาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพระงาม
วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประกาศเจตนารมณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลพระงาม เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
ในฐานะผู้บ ริห ารขององค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลพระงาม เห็ น สมควรให้ มี ก าร
จัดทานโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะ
เป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา
และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลพระงาม
ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตาบลพระงาม นานโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือ
ปฏิบัติในการดาเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลั กการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการ
กากับดูแลองค์การฉบับนี้
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลพระงาม จะได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบาย
การก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ข องหน่ ว ยงานเป็ น ประจ า เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสม ทั น สมั ย และ
สอดคล้องกับสถานการณ์

(นายวิรัตน์ อึ้งพานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพระงาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพระงาม
วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบั ติงานขององค์การบริห ารส่วนตาบลพระงาม มีผลในทางปฏิบัติอย่าง
แท้จ ริง และเกิ ดประโยชน์ กับ ทุ กฝ่าย การจัด ทานโยบายการกากับ ดูแ ลองค์ก ารที ่ดี จึงได้ยึ ด
หลักการที่สาคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น
ในหน่วยงานและสามารถนาไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้
เกิ ด การแสวงหาผลประโยชน์ ส่ วนตน อั น จะทาให้ เกิ ด ความสูญ เสี ย ต่อ รัฐ สั งคม สิ่ งแวดล้ อ ม
องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน
3) เพื่อเสริมสร้างวัฒ นธรรมองค์กรให้บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
4) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิด
ขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วน
ตาบลพระงาม กาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และ
แนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ 1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม2) ด้านผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน

นโยบายด้ านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือ
และปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
สมดุล
แนวทางปฏิบัติ
1.1 กาหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยของชุมชน
1.3 การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นโยบายหลัก
2. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข
แนวทางปฏิบัติ
2.1 การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
2.2 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

นโยบายด้ านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บริการมีความ
สะดวกและรวดเร็ว
แนวทางปฏิบัติ
1.1 พั ฒ นาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจ
1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหารและประชาชนที่สนใจทั่วไป
นโยบายหลัก
2. มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม
2.2 ปรับ ทั ศ นคติ ห รือ ค่ านิ ยมของการด าเนิ น งานของเจ้าหน้ าที่ ของรัฐและหน่ วยงาน
ภาครัฐให้มุ่งสู่ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
นโยบายหลัก
3. ให้ความสาคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย
3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของอบต.
3.3 จัดทาแบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและนามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น

นโยบายด้ านองค์การ
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การ
กากับดูแลและควบคุมภายในที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของอบต.
1.2 ก าหนดแนวทางส่ ง เสริ ม ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ระดั บ ตระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งต่ อการ
ดาเนินงานที่ผิดต่อธรรมาภิบาล
1.3 จั ด ให้ มี ก ารอบรมให้ มี ค วามรู้เรื่ อ งกฎข้ อ บั งคั บ ของกฎหมายที่ เกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
1.4 ก าหนดให้ ผู้ บ ริห ารและเจ้ า หน้ า ที่ เป็ น ผู้ ดู แ ลความเสี่ ย งต่ อ การด าเนิ น งาน ที่ ไม่
สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
นโยบายหลัก
2. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ แก่ ข้าราชการทุกระดับ โดยผลัก ดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้ นการพั ฒ นาตนเอง
ตลอดเวลา
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและครอบคลุมผลการดาเนินงาน และมีการรายงานผลการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
2.2 จัดทาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่ อ
กระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง
2.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่ออานวย
ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน
นโยบายหลัก
3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผล
การดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ

แนวทางปฏิบัติ
3.1 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของอบต.ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการดาเนินงานของอบต. อย่างสม่าเสมอ

นโยบายด้ านผู้ปฏิบัตงิ าน
นโยบายหลัก
1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดทากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน
1.2 จัดทากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ
2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ ทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิดกล้า
แสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การทางานที่ ดี เพื่ อเสริมสร้างให้เป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
2.3 การทางานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking)

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ตาบลพระงาม จึงกาหนดหลักปฏิบัติที่สาคัญดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนตาบลพระงาม สื่อสารให้บุ คลากรทุกคนได้รับทราบและมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
2) องค์การบริหารส่วนตาบลพระงาม จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้
ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุก
ระดับต้องทาความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทางานประจาวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมี
สิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของอบต. คนใด กระทาการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
3) องค์การบริหารส่วนตาบลพระงาม คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึง
การปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือ
ในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคาปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหาร
ที่ รับ ผิ ด ชอบด้ านงานบุ ค คล โดยข้ อ มู ล ที่ ให้ นั้ น ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ เป็ น ข้ อ มู ล ลั บ ทั้ งนี้ ผู้บั งคั บ บั ญ ชาเอง
มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
4) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ทุกปี
5) องค์การบริหารส่วนตาบลพระงาม จะกาหนดแนวทางตัวชี้วัดและประเมินการปฏิบัติตาม
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมิน
ตนเองอย่างสม่าเสมอ
…………………........................................…..........

