นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

องคการบริหารสวนตําบลเกยไชย
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค

1
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช2546 รวมทั้งใหสอดคลองกับเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหาร
ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ
องคการบริหารสวนตําบลเกยไชยจึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอันประกอบดวยนโยบาย
หลัก 4 ดานคือดานรัฐสังคม และสิ่งแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานองคการ และดานผูปฏิบัติงาน
รวมถึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักดานตางๆ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ และคานิยมรวมสําหรับองคการและ
บุคลากรทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึง

(ลงชื่อ)
(นายปญญา คลายแจง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย
วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

2
ประกาศเจตนารมณ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเกยไชยเป น ราชการบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เป น ไปตามตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
ในฐานะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเกยไชย เห็นสมควรใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแล
องคกรที่ดี เพื่อใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ใหเปนที่ยอมรับ
ของทุกฝายที่เกี่ยวของ อันจะเปนการเสริมสรางความมีศักดิ์ศรีของการเปนหนวยงานภาครัฐ อีกทั้งสรางความมั่นใจ
ศรัทธา และไววางใจจากประชาชน ผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลเกยไชย ไดรวบรวมหลักการ นโยบายการ
ปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อใหบุคลากรทุกระดับขององคการบริหารสวนตําบลเกยไชย นํานโยบายการกํากับดูแล
องคกรที่ดีไปเปนแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน และจะไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยูในนโยบาย
การกํากับดูแลองคการฉบับนี้
ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลเกยไชย จะไดพิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองคการที่
ดีของหนวยงานเปนประจํา เพื่อใหมีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณ

(ลงชื่อ)
(นายปญญา คลายแจง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย
วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
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หมวด 1
ขอมูลองคการ

วิสัยทัศน์
“องคกรชั้นนําแหงการเรียนรูมุงสูการเปนประชาคมอาเซียน ภายใตการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีมาตรฐาน การเกษตร
ปลอดภัย วิสาหกิจชุมชนเข็มแข็ง”

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสรางเครือขายการพัฒนาทุกภาคสวน
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย เพื่อการบริหารงาน และการบริการประชาชน
3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการคาการลงทุน การบริการ และการทองเที่ยวใหมีมาตรฐาน
4. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
5. พัฒนาโครงขายกระบวนการคมนาคมขนสง ระบบการบริการสาธารณ และระบบปองกัน และบรรเทา
สาธารณภัยใหไดมาตรฐาน
6. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น การดําเนินชีวิต และสงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมืองและพัฒนาทองถิ่นทุกขั้นตอน
8. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุล และ
เกิดประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
9. พัฒนา และสรางภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมใหเขาสูป ระชาคมอาเซียน
10. พัฒนาและสงเสริมงานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตรการพัฒนา 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 2
ยุทธศาสตรการพัฒนา 3
ยุทธศาสตรการพัฒนา 4
ยุทธศาสตรการพัฒนา 5
ยุทธศาสตรการพัฒนา 6

การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทาง
สังคม
การพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา
การบริหารจัดการ
การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน
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ค่านิยมหลักขององค์การ
คนดี

:

คนเกง :
คนขยัน :

มีคุณธรรม กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง มีความโปรงใส ตรวจสอบได
ไมเลือกปฏิบัติ
มุงผลสัมฤทธิ์ของการทํางาน ดวยความรู ความสามารถ และทํางานเปนทีม
อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอยางตอเนื่อง

วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคการบริห ารสว นตําบลเกยไชยมีผ ลในทางปฏิบัติอยางแทจ ริง และเกิด
ประโยชนกับทุกฝาย การจัด ทํา นโยบายการกํา กับ ดูแ ลองคก ารที่ดีจึงไดยึดหลักการที่สําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
1) เพื่อเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในหนวยงานและ
สามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม
2) เพื่อใชเ ปน แนวทางตรวจสอบธรรมาภิบ าลในการปฏิบัติงานดานต างๆ ทั้ งนี้ เพื่ อมิใหเ กิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ สังคม สิ่งแวดลอม องคการ ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย
และผูปฏิบัติงานหนวยงาน
3) เพื่อสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ ความมั่นใจและศรัทธาใหเกิดขึ้นกับผูรับบริการ
ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสีย
หมวด 2
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองคการบริหารสวนตําบลเกยไชยได
กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดาน และแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบนโยบายหลัก
คือ 1) ดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดล อม2) ดานผูรับ บริก ารและผูมีสว นไดสว นเสีย 3) ดานองคการ และ 4) ดา น
ผูปฏิบัติงาน

นโยบายหลัก

1. สงเสริม สนับสนุนดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัยตอชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติในเรื่อง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล
แนวทางปฏิบัติ
1. กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
2. ใหหนวยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับการฟนฟู รักษาสิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัยของชุมชน
3. การจัดใหมีสวนรวมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
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นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ

1. มุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่งในการสรางสรรคสังคมที่ดี มีความสุข
1. การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
2. จัดโครงการเพื่อสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว

นโยบายด้ านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
นโยบายหลัก

- สงเสริมใหบริการที่มีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพื่อใหบริการมีความสะดวกและรวดเร็ว

แนวทางปฏิบัติ

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลการบริการอยางตอเนื่องเพื่อใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาหนวยงานเพื่อเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริ หารและ
ประชาชนที่สนในทั่วไป
นโยบายหลัก

- มุงมัน่ ใหบริการ ดวยความสุจริต โปรงใส เพื่อประโยชนสุขของประชาชน

แนวทางปฏิบัติ

1. สงเสริมการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการของรัฐและของสวนรวม
2. ปรับทัศนคติหรือคานิยมของการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานภาครัฐใหมุงสูความ
เชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปรงใสในการดําเนินงาน
นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ

- ใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็น ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
1. จัดชองทางระบบการรับฟงระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย
2. พัฒนากระบวนการรับขอรองเรียนดวยระบบอินเทอรเน็ตผานทางเว็บไซตของเทศบาล
3. จัดทําแบบสํารวจความตองการของผูรับบริการและนํามาปรับปรุงงานบริการใหดีขึ้น

นโยบายด้ านองค์การ
นโยบายหลัก

- สงเสริมและจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ความถูกตองของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของภายใตการกํากับดูแลและควบคุมภายในที่ดี
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แนวทางปฏิบัติ

1. จัดใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการ
บรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักของเทศบาล
2. กําหนดแนวทางสงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงตอการดําเนินงานที่ผิดตอธรรมาภิ
บาล
3. จัดใหมีการอบรมใหมีความรูเรื่องกฎขอบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาล
4. กําหนดใหผูบ ริห ารและเจาหนาที่เปน ผูดูแลความเสี่ย งตอการดําเนิน งาน ที่ไมส อดคลองตอหลั ก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
นโยบายหลัก

- สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใชเปน เครื่องมือในการบริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
แกขาราชการทุกระดับ โดยผลักดันใหทุกหนวยงานมุงเนนการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
แนวทางปฏิบัติ

1. ใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกําหนดไวอยางชัดเจนเปนเครื่องมือในการวางแผนและ
ครอบคลุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ
2. จัดทําแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุนส งเสริมใหเกิด
การปฏิบัติในวงกวาง
3. พัฒนาระบบขอมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองคการ เพื่ออํานวยความสะดวกให
เจาหนาที่ทุกคนในการเขาถึงขอมูลและรับทราบโดยทั่วกัน
นโยบายหลัก

- วางระบบประชาสัมพันธใหความสําคัญกับการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารและผลการดําเนินงานของ
หนวยงานตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบ
แนวทางปฏิบัติ

1. ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในรูปแบบตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
2. เผยแพรนโยบาย กิจกรรม และผลการดําเนินงานของเทศบาล อยางสม่ําเสมอ

นโยบายด้ านผู้ปฏิบัตงิ าน
นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ

- มุงเนนสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 จัดทํากิจกรรมเพื่อสรางเสริมสุขภาพแข็งแรงแกผูปฏิบัติงาน
1.2 จัดทํากิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงาน
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นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ
ตอเนื่อง

- ใหมีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อเพิ่มประสบการณในการปฏิบัติงาน
1. สรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ทุกระดับ เปดใจรับฟงขอมูลปอนกลับ กลาคิดกลาแสดงออก และใฝรูอยาง
2. จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานที่ดี เพื่อเสริมสรางใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
3. การทํางานรวมกันเปนทีมในลักษณะเครือขาย (Networking)

แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ผ ลดี ต ามนโ ยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค การที่ ดี ข องเทศบาลตํ า บล
ทาขาวเปลือก จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญดังนี้
1. องคการบริหารสวนตําบลเกยไชยสื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอยางทั่วถึง
2. องคการบริหารสวนตําบลเกยไชยจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหทุกคนมั่นใจวา
บุคลากรและองคการจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้อยางเครงครัด โดย
จะถือเสมือนวาเปนขอปฏิบัติขององคการขอหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดมั่น และปฏิบัติใหถูกตองในการ
ทํางานประจําวัน และไมมีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของเทศบาล คนใด กระทําการใดที่ขัดตอนโยบาย
ฉบับนี้
3. องคการบริหารสวนตําบลเกยไชยคาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัด
หรื อ สงสั ย ว า จะขั ด ต อ หลั ก การต า งๆ ในนโยบายฉบั บ นี้ ต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาโดยตรง หรื อ ในกรณี ที่ ไ ม อ าจรายงานต อ
ผูบังคับบัญชาได อาจขอคําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง หรือผูบริหารที่รับผิดชอบดานงานบุคคล โดยขอมูลที่ใหนั้นใหถือ
ปฏิบัติเปนขอมูลลับ ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาเองมีหนาที่ในการสอดสองดูแล และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้นให
ปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้
4. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกป
5. องคการบริหารสวนตําบลเกยไชยจะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดีตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวตอไปอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ

