นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ของ
เทศบาลตาบลนาอาน
อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
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นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช
2546 รวมทั้ งให้ สอดคล้อ งกับ เกณฑ์ คุณ ภาพการบริหารจั ดการภาครัฐ ซึ่ งมุ่งเน้ นการพั ฒ นา
คุณ ภาพการบริห ารภาครัฐตามหลักธรรมาภิ บ าล ทั้ งนี้ เพื่ อให้ ก ารบริห ารราชการเป็ น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ
เทศบาลต าบลนาอาน จึ ง ได้ จั ด ท านโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี อั น
ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้านคือ ด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย
หลั ก ด้ านต่ างๆ เพื่ อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ และค่ านิ ย มร่ว มส าหรั บ องค์ ก ารและบุ ค ลากรทุ ก คน
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง
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ประกาศเจตนารมณ์
เทศบาลตาบลนาอาน เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.22496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ในฐานะผู้บริหารของเทศบาลตาบลนาอาน เห็นสมควรให้มีการจัดทานโยบายการ
กากับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมี
ศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน
ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ของเทศบาลตาบลนาอาน ได้รวบรวมหลักการ
นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ นานโยบายการกากับดูแล
องค์กรที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดาเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่
ปรากฏอยู่ในนโยบายการกากับดูแลองค์การฉบับนี้
ทั้งนี้ เทศบาลตาบลนาอาน จะได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกากับ
ดูแลองค์ การที่ ดี ของหน่วยงานเป็ น ประจา เพื่ อให้ มี ความเหมาะสม ทั น สมัย และสอดคล้อ งกั บ
สถานการณ์
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วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อ ให้ การปฏิ บั ติงานของเทศบาลตาบลนาอาน มีผลในทางปฏิ บั ติอย่ างแท้จริง
และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัด ทานโยบายการกากับ ดูแ ลองค์ก ารที่ดี จึงได้ยึดหลักการที่
สาคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) เพื่ อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบั ติที่ชัดเจนสาหรับส่งเสริมธรรมาภิ บาลให้
เกิดขึ้นในหน่วยงานและสามารถนาไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้
เพื่ อ มิ ใ ห้ เกิ ด การแสวงหาผลประโยชน์ ส่ ว นตน อั น จะท าให้ เกิ ด ความสู ญ เสี ย ต่ อ รั ฐ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน
3) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธา
ให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตาบล
นาอาน ได้ กาหนดนโยบายการกากั บ ดูแ ลองค์ การที่ ดีป ระกอบด้ วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และ
แนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ 1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม2) ด้านผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน

นโยบายด้ านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดย
ยึดถือและปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และสมดุล
แนวทางปฏิบัติ
1.1 กาหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
1.2 ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การฟื้ น ฟู รัก ษา
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของชุมชน
1.3 การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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นโยบายหลัก
2. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข
แนวทางปฏิบัติ
2.1 การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
2.2 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

นโยบายด้ านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยนาเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บริการมี
ความสะดวกและรวดเร็ว
แนวทางปฏิบัติ
1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้ผู้รับบริการ
ได้รับความพึงพอใจ
1.2 พั ฒ นาระบบฐานข้อมู ลเพื่ อการพั ฒ นาหน่วยงานเพื่ อเป็ นประโยชน์ ต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารและประชาชนที่สนในทั่วไป
นโยบายหลัก
2. มุ่งมัน่ ให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของ
ส่วนรวม
2.2 ปรั บ ทั ศ นคติ ห รื อ ค่ า นิ ย มของการด าเนิ น งานของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และ
หน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
นโยบายหลัก
3. ให้ความสาคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย
3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของ
อบต.
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3.3 จัดทาแบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและนามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น

นโยบายด้ านองค์การ
นโยบายหลัก
1. ส่ ง เสริ ม และจั ด ให้ มี ร ะบบบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้การกากับดูแลและควบคุมภายในที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายหรือแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของ อบต.
1.2 กาหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการ
ดาเนินงานที่ผิดต่อธรรมาภิบาล
1.3 จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
1.4 กาหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดาเนินงาน ที่ไม่
สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
นโยบายหลัก
2. สร้างระบบการบริห ารผลการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ ใช้ เป็ น เครื่อ งมื อ ในการบริ ห าร
จัด การให้ เกิดผลสัม ฤทธิ์ แก่ ข้ าราชการทุกระดับ โดยผลักดัน ให้ ทุกหน่วยงานมุ่งเน้น การพัฒ นา
ตนเองตลอดเวลา
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ใช้ ดั ช นี วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน (KPI) ที่ มี ก ารก าหนดไว้ อ ย่ า งชั ด เจนเป็ น
เครื่องมือในการวางแผนและครอบคลุมผลการดาเนินงาน และมีการรายงานผลการดาเนินการอย่าง
สม่าเสมอ
2.2 จัดทาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง
2.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์ก าร เพื่อ
อานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน
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นโยบายหลัก
3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
และผลการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ
แนวทางปฏิบัติ
3.1 ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการปฏิ บั ติ งานของ อบต. ในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น สื่ อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิด
กล้าแสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางานที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2.3 การทางานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking)
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แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตาบล
นาอาน จึงกาหนดหลักปฏิบัติที่สาคัญดังนี้
1) เทศบาลต าบลนาอาน สื่อสารให้ บุ คลากรทุก คนได้รับ ทราบและมี ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
2) เทศบาลตาบลนาอาน จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคน
มั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การ
ที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่งที่บุคลากรทุกระดับต้อง
ทาความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทางานประจาวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ
หรืออนุญาตให้บุคลากรของ เทศบาล คนใด กระทาการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
3) เทศบาลตาบลนาอาน คาดหวังให้บุคลากรทุ กคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการ
ปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือใน
กรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคาปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่
รับผิดชอบด้านงานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้น ให้ถือปฏิ บัติเป็น ข้อมู ลลับ ทั้งนี้ ผู้บั งคับบัญ ชาเองมี
หน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
4) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันทุกปี
5) เทศบาลตาบลนาอาน จะกาหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเอง
อย่างสม่าเสมอ

