นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 รวมทั้งใหสอดคลองกับเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อใหการ
บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจใน
การบริหารงานภาครัฐ
องคการบริห ารสวนตําบลปงน้อย จึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ประกอบดวย
นโยบายหลัก 4 ดาน คือ ดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม ดานผูรับบริการ ดานองคกร และดานผูปฏิบัติงาน รวมถึงได
กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักดานตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ และคานิยม รวมสําหรับองคกรและบุคลากร
ทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอื่น ๆ อยางทั่วถึง

(ลงชื่อ)
(นายศรีทน ชุ่มมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงน้อย

ประกาศเจตนารมณ
องคการบริหารสวนตําบลปงน้อย เปนราชการบริหารสวนทองถิ่นปฏิบัติภารกิจ พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน ในฐานะผู บริหารขององคการ
บริหารสวนตําบลปงน้อย เห็นสมควรใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี เพื่อใหการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลปงน้อย มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ใหเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่
เกี่ยวของ อันจะเปนการเสริมสรางความมีศักดิ์ศรีของการเปนหนวยงานภาครัฐ อีกทั้งสรางความมั่นใจ ศรัทธา และไว
วางใจจากประชาชน ผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีขององคการ
บริหารสวนตําบลปงน้อย ไดรวบรวมหลักการนโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติเพื่อใหบุคลากรทุกระดับของ
องคการบริหารสวนตําบลปงน้อย นํานโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีไปเปนแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน
และจะไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยูในนโยบายการกํากับดูแลองคการฉบับนี้ ทั้งนี้ องคการบริหารสวน
ตําบลปงน้อย จะไดพิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกํากับ ดูแลองคการที่ดีของหนวยงานเปนประจํา เพื่อใหมี
ความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณ

(ลงชื่อ)
(นายศรีทน ชุ่มมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปงน้อย

วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลปงน้อย มีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และเกิด
ประโยชนกับทุกฝาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีจึงไดยึดหลักการที่สําคัญเพื่อใหบรรลุ วัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
1. เพื่อเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในหนวยงานและ
สามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม
2. เพื่อใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดการ
แสวงหา ผลประโยชนสวนตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ สังคม สิ่งแวดลอม องคกร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวน
เสีย และผูปฏิบัติงานหนวยงาน
3. เพื่อสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ ความมั่นใจและศรัทธาใหเกิดขึ้นกับผูรับบริการ
ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสีย

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล องคการบริหารสวนตําบลปงน้อย
ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดาน และแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบนโยบาย
หลัก คือ
1. ดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม
2. ดานผูรับบริการ
3. ดานองคกร
4. ดานผูปฏิบัติงาน

นโยบายที่ 1. ดานรัฐ สังคมและสิง่ แวดลอม
นโยบายหลัก
1. สงเสริม สนับสนุนดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัยตอชุมชน โดยยึดถือ
และปฏิบัติในเรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล
แนวทางปฏิบัติ
1.1 กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
1.2 ใหหนวยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับการฟนฟู รักษาสิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัยของชุมชน
1.3 การจัดใหมีสวนรวมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
นโยบายหลัก
2. มุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่งในการสรางสรรคสังคมที่ดี มีความสุข
แนวทางปฏิบัติ
2.1 การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
2.2 จัดโครงการเพื่อสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว

นโยบายที่ 2. ดานผูรับบริการ
นโยบายหลัก
1. สงเสริมใหบริการที่มีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพื่อใหบริการมีความสะดวกและ
รวดเร็ว
แนวทางปฏิบัติ
1.1 พัฒนาและปรบัปรุงระบบขอมูลการบริการอยางตอเนื่องเพื่อใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ
1.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาหนวยงานเพื่อเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหารและ
ประชาชนที่สนในทั่วไป
นโยบายหลัก
2. มุงมั่นใหบริการ ดวยความสุจริต โปรงใส เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
แนวทางปฏิบัติ
2.1 สงเสริมการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการของรัฐและของสวนรวม
2.2 ปรับทัศนคติหรือคานิยมของการดําเนินงานของเจาหนาที่ขององค์กรใหมุงสู่ความเชื่อมั่นในหลัก
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปรงใสในการดําเนินงาน
นโยบายหลัก
3. ใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็น ของผูรับบริการ
แนวทางปฏิบัติ
3.1 จัดชองทางระบบการรับฟงระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย
3.2 พัฒนากระบวนการรับขอรองเรียนดวยระบบอินเทอรเน็ตผานทางเว็บไซตของ อบต.
3.3 จัดทําแบบสํารวจความตองการของผูรับบริการและนํามาปรับปรุงงานบริการใหดีขึ้น

นโยบายที่ 3. ดานองคกร
นโยบายหลัก
1. สงเสริมและจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติ งาน ความถูกตองของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของภายใตการกํากับดูแลและควบคุม
ภายในที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ
การ บรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักของ อบต.
1.2 กําหนดแนวทางสงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงตอการดําเนินงานที่ผิดตอ
ธรรมาภิบาล
1.3 จัดใหมีการอบรมใหมีความรูเรื่องกฎขอบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล
1.4 กําหนดใหผูบริหารและเจาหนาที่เปนผูดูแลความเสี่ยงตอการดําเนินงาน ที่ไมสอดคลองตอหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

นโยบายหลัก
2. สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์แกขาราชการทุกระดับ โดยผลักดันใหทุกหนวยงานมุงเนนการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกําหนดไวอยางชัดเจนเปนเครื่องมือในการวางแผนและ
ครอบคลุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ
2.2 จัดทําแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุนสงเสริมให้
เกิดการปฏิบัติในวงกวาง
2.3 พัฒนาระบบขอมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองคกร เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหเจาหนาที่ทุกคนในการเขาถึงขอมูลและรับทราบโดยทั่วกัน
นโยบายหลัก
3. วางระบบประชาสัมพันธใหความสําคัญกับการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารและผลการ
ดําเนินงาน ของหนวยงานตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบ
แนวทางปฏิบัติ
3.1 ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานของ อบต. ในรูปแบบตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
3.2 เผยแพรนโยบาย กิจกรรม และผลการดําเนินงานของ อบต. อยางสม่ําเสมอ

นโยบายที่ 4. ดานผูปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
1. มุงเนนสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดทํากิจกรรมเพื่อสรางเสริมสุขภาพแข็งแรงแกผูปฏิบัติงาน
1.2 จัดทํากิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
2. สนับสนุนใหมีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อเพิ่มประสบการณในการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ
2.1 สรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาทีท่ ุกระดับ เปดใจรับฟงขอมูลปอนกลับ กลาคิดกลาแสดงออก
และใฝรูอยางตอเนื่อง
2.2 จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานที่ดเี พื่อเสริมสรางใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
2.3 การทํางานรวมกันเปนทีมในลักษณะเครือขาย (Networking)

แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลปงน้อย
จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญดังนี้
1. องคการบริหารสวนตําบลปงน้อย สื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอยางทั่วถึง
2. องคการบริหารสวนตําบลปงน้อย จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหทุกคน
มั่น ใจวาบุคลากรและองคกรจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ อยาง
เคร่งครัด โดยจะถือเสมือนวาเปนขอปฏิบัติขององคกรขอหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดมั่น และปฏิบัติ
ใหถูกตองในการทํางานประจําวัน และไมมีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของ อบต. คนใด กระทําการใดที่
ขัดตอนโยบายฉบับนี้
3. องคการบริหารสวนตําบลปงน้อย คาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติ
ที่ขัดหรือสงสัยวาจะขัดตอหลักการตาง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ตอผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไมอาจรายงานตอผู
บังคับบัญชาได อาจขอคําปรึกษาจากผู บริหารระดับสูง หรือผูบริหารที่รับผิดชอบดานงานบริหารงานบุคคล โดยขอมูลที่
ใหนั้นใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาเองมีหนาที่ในการสอดสองดูแล และใหคําแนะนํา ผูใตบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นใหปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีฉบับนี้
4. นโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกป
5. องคการบริหารสวนตําบลปงน้อย จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดีตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวตอไปอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ

