นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

องค์การบริหารส่วนตาบลยางใหญ่
อาเภอนายืน จังหวัดอุบลราชธานี

นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช
2546 รวมทั้ งให้ สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ คุณภาพการบริห ารจั ด การภาครั ฐ ซึ่ง มุ่ งเน้ นการพั ฒ นา
คุ ณภาพการบริห ารภาครัฐตามหลั กธรรมาภิ บ าล ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการเป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลยางใหญ่ จึงได้จัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีอัน
ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึ งได้กาหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้าน
ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมสาหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง
(ลงชื่อ) หลาง กอมพนม
(นายหลาง กอมพนม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลยางใหญ่
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
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ประกาศเจตนารมณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลยางใหญ่ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
ในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล เห็นสมควรให้มีการจัดทานโยบาย
การกากั บดูแลองค์กรที่ดี เพื่อให้การปฏิ บัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล มีร ะบบการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรั บของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการ
เสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ
จากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลยางใหญ่ ได้
รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนตาบลยางใหญ่ นานโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการ
ดาเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกากับดูแลองค์การ
ฉบับนี้
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลยางใหญ่ จะได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบาย
การก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ข องหน่ ว ยงานเป็ น ประจ า เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสม ทั น สมั ย และ
สอดคล้องกับสถานการณ์
(ลงชื่อ)
(นายหลาง กอมพนม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลยางใหญ่
วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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หมวด 1
ข้อมูลองค์การ
วิสัยทัศน์
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

พันธกิจ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบันได้กาหนดอานาจหน้าที่หลักในมาตรา66ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ “พัฒนาตาบลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนตาบลยางใหญ่ได้กาหนดพันธกิจหลักที่จะดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ดังนี้
(1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาคทุกภาคส่วน ได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
(2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข็มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
(3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข็มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
(4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
6. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
การพัฒนาด้านการพัฒนารายได้ และส่งเสริม
การเกษตร
การพัฒนาชุมชนและสังคม
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาองค์กร และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

ค่านิยมหลักขององค์การ
คนดี

:

มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ไม่เลือกปฏิบัติ

คนเก่ง :

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการทางาน ด้วยความรู้ ความสามารถ และทางานเป็นทีม

คนขยัน :

อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
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วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลยางใหญ่มีผลในทางปฏิบัติอย่าง
แท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี จึงได้ยึดหลักการ
ที่สาคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้
เกิดขึ้นในหน่วยงานและสามารถนาไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อ
มิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทาให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม
องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน
3) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้
เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 2
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหาร
ส่วนตาบลยางใหญ่ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน
และแนวทางปฏิ บั ติ ภ ายใต้ ก รอบนโยบายหลั ก คื อ 1) ด้ า นรั ฐ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม2) ด้ า น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน
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นโยบายด้ านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดย
ยึดถือและปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และสมดุล
แนวทางปฏิบัติ
1.1 กาหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู รักษา
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของชุมชน
1.3 การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
2. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข
แนวทางปฏิบัติ
2.1 การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
2.2 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

นโยบายด้ านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บริการมี
ความสะดวกและรวดเร็ว
แนวทางปฏิบัติ
1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับความพึงพอใจ
1.2 พั ฒนาระบบฐานข้อ มู ลเพื่ อการพั ฒนาหน่ วยงานเพื่อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารและประชาชนที่สนในทั่วไป
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นโยบายหลัก
2. มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของ
ส่วนรวม
2.2 ปรับ ทัศ นคติ ห รื อค่ า นิ ย มของการดาเนิ น งานของเจ้า หน้ า ที่ ของรัฐและ
หน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
นโยบายหลัก
3. ให้ความสาคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย
3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์
ของ อบต.
3.3 จัดทาแบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและนามาปรับปรุงงานบริการให้
ดีขึ้น

นโยบายด้ านองค์การ
นโยบายหลัก
1. ส่ ง เสริ ม และจั ด ให้ มี ร ะบบบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้การกากับดูแลและควบคุมภายในที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายหรือแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของ อบต.
1.2 กาหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการ
ดาเนินงานที่ผิดต่อธรรมาภิบาล
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1.3 จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
1.4 กาหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดาเนินงาน ที่ไม่
สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
นโยบายหลัก
2. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ แก่ ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือ
ในการวางแผนและครอบคลุมผลการดาเนินงาน และมีการรายงานผลการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
2.2 จัดทาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง
2.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่อ
อานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน
นโยบายหลัก
3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
และผลการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ
แนวทางปฏิบัติ
3.1 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของ อบต. ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.2 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการดาเนินงานของ อบต. อย่างสม่าเสมอ
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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
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลยางใหญ่ จึงกาหนดหลักปฏิบัติที่สาคัญดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนตาบลยางใหญ่สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
2) องค์การบริหารส่วนตาบลยางใหญ่ จัด ระบบบริหารธรรมาภิบาลที่ มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากร
ทุกระดับต้องทาความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทางานประจาวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมี
สิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของ อบต. คนใด กระทาการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
3) องค์การบริหารส่วนตาบลยางใหญ่คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริต
ถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือ
ในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคาปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริห ารที่
รับผิดชอบด้านงานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ใน
การสอดส่องดูแล และให้คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
4) นโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ฉ บั บ นี้ จะได้ รั บ การพิ จ ารณาปรั บ ปรุง ให้ เป็ น
ปัจจุบันทุกปี
5) องค์การบริหารส่วนตาบลยางใหญ่จะกาหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตาม
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมิน
ตนเองอย่างสม่าเสมอ

