นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
ของ

องคการบริหารสวนตําบลบางครก
อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
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นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 รวมทั้งให
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิ บ าล ทั้ งนี้ เพื่ อใหการบริ ห ารราชการเปนไปอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ทธิ ผ ล อั น จะทํ าให
ประชาชนเกิดความมั่นใจ และไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ
องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบางครก จึ ง ไดจั ด ทํ า นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองคการที่ ดี อั น
ประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดานคือ ดานรัฐสังคม และสิ่งแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย ดาน
องคการ และดานผูปฏิบัติงาน รวมถึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักดานตาง ๆ เพื่อเปนแนวทาง
ปฏิ บั ติ และคานิ น ยมรวมสํ า หรั บ องคการและบุ คลากรทุ กคน พึ ง ยึ ด ถื อ เปนแนวทางปฏิ บั ติ ควบคู กั บ กฎ
ขอบังคับอื่น ๆ อยางทั่วถึง

(นายสมชัย วัฒนธรรม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางครก
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559
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ประกาศเจตนารมณ
องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบางครกเปนราชการบริ ห ารสวนทองถิ่ น ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปHจจุบัน
ในฐานะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลบางครก เห็นสมควรใหมีการจัดทํานโยบาย
การกํากับดูแลองคกรที่ดี เพื่อใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล ใหเปนที่ยอมรับของทุกฝKายที่เกี่ยวของ อันจะเปนการเสริมสรางความมีศักดิ์ศรีของการ
เปนหนวยงานภาครัฐ อีกทั้งสรางความมั่นใจ ศรัทธา และไววางใจจากประชาชน ผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน
และผูมีสวนไดสวนเสีย
นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองคการที่ ดี ข ององคการบริ ห ารสวนตํ า บลบางครก ไดรวบรวม
หลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อใหบุคลากรทุกระดับขององคการบริหารสวนตําบลถ้ํา
รงค นํานโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีไปเปนแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน และจะไมละเลยการ
ปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยูในนโยบายการกํากับดูแลองคการฉบับนี้
ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลบางครก จะไดพิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดีของหนวยงานเปนประจํา เพื่อใหมีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณ

(นายสมชัย วัฒนธรรม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางครก
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559
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หมวด 1
ขอมูลองคการ
วิสัยทัศน์
“บางครกนาอยู โครงสรางพื้นฐานทั่วถึง คํานึงถึงคุณภาพชีวิต ทันสมัยเทคโนโลยี”

พันธกิจ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปHจจุบัน
ไดกําหนดอํานาจหนาที่หลักในมาตรา66ใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ “พัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม”และองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงคไดกําหนดพันธกิจหลักที่จะดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนที่กําหนดไวดังนี้
พันธกิจที่ 1 สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ไดรับการจัดสวัสดิการทางสังคม
สามารถดํารงชีพอยางมีความสุข และสามารถคงไวซึ่งศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปHญญาทองถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนโดยทุกภาค
มีสวนรวม
พันธกิจที่ 2

สนับสนุนใหประชาชนมีน้ําเพื่อการบริโภคอุปโภค และการเกษตรอยาง
เพียงพอ

พันธกิจที่ 3

พัฒนาระบบการบริหาร และการบริการใหสามารถอํานวยความสะดวก
และบริ ก ารใหแกประชาชนไดอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยเนนให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงานกับ อบต.

พันธกิจที่ 4

สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภท
ตางๆ ใหดํ า เนิ น ไป ดวยความเขมแข็ ง มั่ น คง เสริ ม สรางรายไดใหแก
ประชาชนใหเพียงพอตอการดํารงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจที่ 5

อนุรักษ และฟQRนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหสมดุลกับระบบนิเวศและใหมีการ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน และรวมทั้ งลดความขัด แยงอั นเนื่องมาจากการ
ดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
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พันธกิจที่ 6

พั ฒ นาศั ก ยภาพและลั ก ษณะทางกายภาพ การปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ และการ
กอสรางทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภค การผังบานลาด อันเปนการ
สงเสริมความสะดวกในการอยูอาศัย การประกอบอาชีพและการทองเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตรการพัฒนา 1
ยุทธศาสตรการพัฒนา 2
ยุทธศาสตรการพัฒนา 3
ยุทธศาสตรการพัฒนา 4
ยุทธศาสตรการพัฒนา 5
ยุทธศาสตรการพัฒนา 6

การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทาง
สังคม
การพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา
การบริหารจัดการ
การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน

ค่ านิยมหลักขององค์ การ
:

คนดี

มีคุณธรรม กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง มีความโปรงใส ตรวจสอบได
ไมเลือกปฏิบัติ

คนเกง :

มุงผลสัมฤทธิ์ของการทํางาน ดวยความรู ความสามารถ และทํางานเปนทีม

คนขยัน :

อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอยางตอเนื่อง

วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงคมีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และเกิด
ประโยชนกับทุกฝK าย การจัด ทํา นโยบายการกํา กับ ดูแ ลองคการที่ดีจึงไดยึดหลักการที่สํ าคัญเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคดังตอไปนี้
1) เพื่อเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในหนวยงาน
และสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม
2) เพื่อใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตางๆ ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ สังคม สิ่งแวดลอม องคการ ผูรับบริการ ผูมี
สวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงานหนวยงาน
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3) เพื่ อสรางการยอมรั บ ความนาเชื่ อถื อ ความไววางใจ ความมั่ น ใจและศรั ทธาใหเกิ ด ขึ้ น กั บ
ผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสีย

หมวด 2
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงคได
กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดาน และแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบ
นโยบายหลักคือ 1) ดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม2) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 3) ดานองคการ
และ 4) ดานผูปฏิบัติงาน

นโยบายด้ านรัฐ สังคมและ
นโยบายหลัก
1. สงเสริม สนับสนุนดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัยตอชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติใน
เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล
แนวทางปฏิบัติ
1.1 กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
1.2 ใหหนวยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับการฟQRนฟู รักษาสิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัยของชุมชน
1.3 การจัดใหมีสวนรวมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

นโยบายหลัก
2. มุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่งในการสรางสรรคสังคมที่ดี มีความสุข
แนวทางปฏิบัติ
2.1 การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
2.2 จัดโครงการเพื่อสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว
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นโยบายด้ านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วน
นโยบายหลัก
1. สงเสริมใหบริการที่มีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพื่อใหบริการมีความสะดวกและ
รวดเร็ว
แนวทางปฏิบัติ
1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลการบริการอยางตอเนื่องเพื่อใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ
1.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาหนวยงานเพื่อเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหาร
และประชาชนที่สนในทั่วไป

นโยบายหลัก
2. มุงมั่นใหบริการ ดวยความสุจริต โปรงใส เพื่อประโยชนสุขของประชาชน

แนวทางปฏิบัติ
2.1 สงเสริมการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการของรัฐและของสวนรวม
2.2 ปรับทัศนคติหรือคานิยมของการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานภาครัฐใหมุงสู
ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปรงใสในการดําเนินงาน

นโยบายหลัก
3. ใหความสําคัญกับการรับฟHงความคิดเห็น ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 จัดชองทางระบบการรับฟHงระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย
3.2 พัฒนากระบวนการรับขอรองเรียนดวยระบบอินเทอรเน็ตผานทางเว็บไซตของอบต.
3.3 จัดทําแบบสํารวจความตองการของผูรับบริการและนํามาปรับปรุงงานบริการใหดีขึ้น
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นโยบายด้ านองค์ การ
นโยบายหลัก
1. สงเสริ ม และจั ดใหมี ร ะบบบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ปฏิบั ติงานความถู กตองของรายงาน และการปฏิบั ติตามกฎระเบียบที่เ กี่ยวของภายใตการกํ ากับ ดูแลและ
ควบคุมภายในที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ
การบรรลุเปTาหมายตามภารกิจหลักของอบต.
1.2 กําหนดแนวทางสงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงตอการดําเนินงานที่ผิดตอ
ธรรมาภิบาล
1.3 จัดใหมีการอบรมใหมีความรูเรื่องกฎขอบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล
1.4 กําหนดใหผูบริหารและเจาหนาที่เปนผูดูแลความเสี่ยงตอการดําเนินงาน ที่ไมสอดคลองตอหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

นโยบายหลัก
2. สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
แก ขาราชการทุกระดับ โดยผลักดันใหทุกหนวยงานมุงเนนการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกําหนดไวอยางชัดเจนเปนเครื่องมือในการวางแผนและ
ครอบคลุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ
2.2 จัดทําแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุนสงเสริม
ใหเกิดการปฏิบัติในวงกวาง
2.3 พัฒ นาระบบขอมูล กฎ ระเบีย บ ที่เกี่ ยวกั บการปฏิบัติ งานภายในองคการ เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหเจาหนาที่ทุกคนในการเขาถึงขอมูลและรับทราบโดยทั่วกัน

นโยบายหลัก
3. วางระบบประชาสั ม พั น ธใหความสํ า คั ญ กั บ การเผยแพรประชาสั ม พั น ธขาวสารและผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบ
แนวทางปฏิบัติ
3.1 ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานของอบต.ในรูปแบบตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
3.2 เผยแพรนโยบาย กิจกรรม และผลการดําเนินงานของอบต. อยางสม่ําเสมอ
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นโยบายด้ านผู้ปฏิบัตงิ าน
นโยบายหลัก
1. มุงเนนสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดทํากิจกรรมเพื่อสรางเสริมสุขภาพแข็งแรงแกผูปฏิบัติงาน
1.2 จัดทํากิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงาน

นโยบายหลัก
2. สนับสนุนใหมีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อเพิ่มประสบการณในการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ
2.1 สรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ทุกระดับ เปYดใจรับฟHงขอมูลปTอนกลับ กลาคิดกลาแสดงออก และใฝKรู
อยางตอเนื่อง
2.2 จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานที่ดี เพื่อเสริมสรางใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู
2.3 การทํางานรวมกันเปนทีมในลักษณะเครือขาย (Networking)

แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลถ้ํา
รงค จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญดังนี้
1) องคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงคสื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอยางทั่วถึง
2)องคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงคจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหทุกคนมั่นใจ
วาบุคลากรและองคการจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้อยาง
เครงครัด โดยจะถือเสมือนวาเปนขอปฏิบัติขององคการขอหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดมั่น
และปฏิบัติใหถูกตองในการทํางานประจําวัน และไมมีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของอบต.
คนใด กระทําการใดที่ขัดตอนโยบายฉบับนี้
3) องคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงคคาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติ
ที่ขัดหรือสงสัยวาจะขัดตอหลักการตางๆ ในนโยบายฉบับนี้ตอผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไมอาจ
รายงานตอผูบังคับบัญชาได อาจขอคําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง หรือผูบริหารที่รับผิดชอบดานงานบุคคล
โดยขอมู ล ที่ ใหนั้ น ใหถื อปฏิ บั ติ เ ปนขอมู ล ลั บ ทั้ งนี้ ผู บั งคั บ บั ญ ชาเองมี ห นาที่ ในการสอดสองดู แล และให
คําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้นใหปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีฉบับนี้
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4) นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปHจจุบันทุกปd
5) องคการบริหารสวนตําบลบางครกจะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการ
กํากับดูแลองคการที่ดีตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวตอไปอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ

