นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

องค์การบริหารส่วนตาบลบางศาลา
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 และ
พระราชกฤษฎีก าว่ าด้ ว ยหลั กเกณฑ์แ ละวิธี การบริห ารกิจ การบ้ านเมื องที่ดี พุ ทธศัก ราช2546 รวมทั้ งให้
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึง่ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรร
มาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทาให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางศาลา จึ ง ได้ จั ด ท านโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี อั น
ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน คือ ด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ และค่านิยมร่วมสาหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับ
อื่นๆ อย่างทั่วถึง

(ลงชื่อ)
(นางอวยพรทิพย์ ศรีเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางศาลา
วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25๖๐
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ประกาศเจตนารมณ์
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางศาลาเป็ น ราชการบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลบางศาลา เห็นสมควรให้มีการจัดทานโยบาย
การกากับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการ
เป็นหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลบางศาลา ได้รวบรวมหลักการ
นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตาบลบางศาลา นา
นโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดาเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตาม
หลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกากับดูแลองค์การฉบับนี้
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลบางศาลา จะได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีของหน่วยงานเป็นประจา เพื่อให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์
(ลงชื่อ)
(นางอวยพรทิพย์ ศรีเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางศาลา
วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25๖๐
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หมวด 1
ข้อมูลองค์การ
วิสัยทัศน์ (VISION)
“การเกษตรก้าวหน้า การศึกษาทันสมัย สาธารณสุขก้าวไกล ใส่ใจวัฒนธรรม ประชามีส่วนนา พร้อมนา
พัฒนาท้องถิ่น”
พันธกิจ (MISSION)
๑. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บารุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
๒. สนับสนุนการศึกษา และการสาธารณสุข
๓. สนับสนุนการรักษาความสงบและการป้องกันสาธารณภัย
๔. ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมการกีฬา/นันทนาการและการท่องเทียว
๖. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการเกษตรครบวงจร
๗. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้า
๘. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เป้าประสงค์ (GOAL)
๑. ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอได้มาตรฐาน
๒. การศึกษาและสาธารณสุขมีคุณภาพ
๓. มีรักษาความสงบ/มาตรการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
๔. เยาวชนและประชนมีสถานที่ออกาลังกายและสุขภาพแข็งแรง
๕. ศาสนา/วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับสืบทอดให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการ
๗. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและการบริหารจัดการน้ามีประสิทธิภาพ
๘. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและกิจกรรมของ อบต.
ค่านิยมหลัก (CORE VALUES)
จิตมุ่งบริการ ประสานภาคี มีจริยธรรม นาพัฒนาท้องถิ่น

๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้ารโครงสร้างพื้นฐาน
- การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า
- การขุดลอกคลอง/สระน้าและแหล่งน้า
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ติดตั้ง บารุงรักษา ระประปา บ่อบบาดาล
- พัฒนาระบบการสื่อสารโทรคมนาคมและการไฟฟ้า
- พัฒนาปรับปรุงบารุงรักษาระบบการจราจร การจัดทาป้ายชื่อถนน ตรอซอย สถานที่สาคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัมนาคน สังคม การเรียนารู้ และภูมิปัญญา
- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ให้เป็นสังคมเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านสาธารณสุข
- จัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและการออกกาลังกาย
- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญยาท้องถิ่น
- ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
- พัฒนาวิถีชีวิตและคุฯณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฬนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มอาชีพต่างๆ รวมถึงเศรษฐกิจของท้องถิ่น
- ส่งเสริมพัฒนาและบริหารจัดการการเกษตรครบวงจร
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้า สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การบริหารจัดการน้า
- ส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
- ส่งเสริมพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ
- พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ
- พัฒนาฐานข้อมูล ยานพาหนะ เครื่องมือ-เครื่องใช้ อาคารสานักงาน เทคโนโลยี ให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้

5
วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบางศาลามีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิด
ประโยชน์ กับ ทุกฝ่ าย การจัด ทานโยบายการกากับ ดูแ ลองค์ก ารที่ดี จึงได้ยึดหลั กการที่ส าคัญเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) เพื่อใช้เป็ น แนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้ เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทาให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน
3) เพื่ อ สร้ า งการยอมรั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ความไว้ ว างใจ ความมั่ น ใจและศรั ท ธาให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 2
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตาบลบางศาลา
ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบ
นโยบายหลักคือ 1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ
และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายด้ านรัฐ สั งคมและสิ่ งแวดล้อม
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติใน
เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล
แนวทางปฏิบัติ
1.1 กาหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัยของชุมชน
1.3 การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
2. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข
แนวทางปฏิบัติ
2.1 การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
2.2 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

๖
นโยบายด้ านผู้รับบริ การ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บริการมีความสะดวกและ
รวดเร็ว
แนวทางปฏิบัติ
1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริ หาร
และประชาชนที่สนในทั่วไป
นโยบายหลัก
2. มุ่งมัน่ ให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม
2.2 ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่
ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
นโยบายหลัก
3. ให้ความสาคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย
3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของอบต.
3.3 จัดทาแบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและนามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น
นโยบายด้ านองค์ การ
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกากับดูแลและควบคุมภายในที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ
การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของอบต.
1.2 กาหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดาเนินงานที่ผิดต่อ
ธรรมาภิบาล
1.3 จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล
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1.4 กาหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดาเนินงาน ที่ไม่สอดคล้องต่อหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
นโยบายหลัก
2. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
แก่ ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและ
ครอบคลุมผลการดาเนินงาน และมีการรายงานผลการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
2.2 จัดทาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุ้นส่ งเสริมให้
เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง
2.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่ออานวยความสะดวก
ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน
นโยบายหลัก
3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ
แนวทางปฏิบัติ
3.1 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของอบต.ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.2 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการดาเนินงานของอบต. อย่างสม่าเสมอ
นโยบายด้ านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดทากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน
1.2 จัดทากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ
2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุก ระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิดกล้าแสดงออก และใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง
2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางานที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
2.3 การทางานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking)
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แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลบาง
ศาลา
จึงกาหนดหลักปฏิบัติที่สาคัญดังนี้
1) องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบางศาลาสื่ อสารให้ บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
2) องค์การบริหารส่วนตาบลบางศาลาจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคน
มั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับ
นี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทาความเข้าใจ
ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทางานประจาวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของ
อบต. คนใด กระทาการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี
3) องค์การบริหารส่วนตาบลบางศาลาคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการ
ปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บั งคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่
อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคาปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านงาน
บุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้
คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดีฉบับนี้
4) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี
5) องค์การบริหารส่วนตาบลบางศาลาจะกาหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่าง
สม่าเสมอ

