ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา
เรื่อง นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
--------------------------------------------เพื่อให้เป็น ไปตามเจตนารมณ์ ในมาตรา๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่๕) พ.ศ.
๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อันแสดง
ความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา จึงประกาศนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี สาหรับ
องค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้
ข้อ ๑ นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
๑. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและ
ปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล
แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ กาหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
๑.๒ ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัยของชุมชน
๑.๓ การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
๒. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข
แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
๒.๒ จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
ข้อ ๒ นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก
๑. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้บริการมีความสะดวก
และรวดเร็ว
แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความ
พึงพอใจ
/๑.๒ พัฒนา...

-๒๑.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและประชาชนที่สนในทั่วไป
นโยบายหลัก
๒. มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม
๒.๒ ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐ
ให้มุ่งสู่ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
นโยบายหลัก
๓. ให้ความสาคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางปฏิบัติ
๓.๑ จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย
๓.๒ พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัด
๓.๓ จัดทาแบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและนามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น
ข้อ 3 นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก
๑. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกากับดูแลและ
ควบคุมภายในที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๒ กาหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดาเนินงานที่
ผิดต่อธรรมาภิบาล
๑.๓ จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
๑.๔ กาหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ในสัง กัดองค์การบริหารส่วนตาบล
พังลา เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดาเนินงานที่ไม่สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
นโยบายหลัก
๒. สร้ างระบบการบริ หารผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและครอบคลุมผลการดาเนินงาน และมีการรายงานผลการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
๒.๒ จัดทาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุ้น
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง
/๒.๓ พัฒนา...

-๓๒.๓ พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่ออานวย
ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน
นโยบายหลัก
๓. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ
แนวทางปฏิบัติ
๓.๑ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติ งานขององค์การบริหารส่วนตาบลพังลาในรูปแบบต่างๆ
เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลอย่าง
สม่าเสมอ
ข้อ ๔นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
๑. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ จัดทากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน
๑.๒ จัดทากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
๒. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิด กล้ า
แสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
๒.๒ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางานที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
๒.๓ การทางานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.๒๕63
สมโภชน์ สิทธิรัตน์
(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การทีด่ ี
--------------------------------------------เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าพญา จึงกาหนดหลักปฏิบัติที่สาคัญดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
2) องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้
ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุ กระดับต้องทาความ
เข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทางานประจาวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญาคนใดกระทาการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
3) องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญาา คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริ ตถึง
การปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่
ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคาปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติ เป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการ
สอดส่องดูแล และให้คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
4) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ทุ ก ปี โ ดยคณะกรรมการติ ด ตามและก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
(Steering Team)
5) องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญาา จะกาหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตาม
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่าง
สม่าเสมอ
6) หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับ
นโยบาย การกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่สานักงานปลัด
-----------------------------------------------

