นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชกฤษฎี ก าว่าด้ วยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารบริห ารกิ จการบ้ านเมื อ งที่ ดี พุ ท ธศั ก ราช2546 รวมทั้ งให้
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชน
เกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีอันประกอบด้วย
นโยบายหลัก 4 ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และ
ด้านผู้ปฏิบัติ งาน รวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และ
ค่านิยมร่วมสำหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่าง
ทั่วถึง
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ประกาศเจตนารมณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เห็นสมควรให้มีการจัดทำนโยบายการ
กำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็น
หน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายการกำกับดูแ ลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้รวบรวมหลักการ
นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ นำ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดำเนิ นงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตาม
หลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลองค์การฉบับนี้
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จะได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแล
องค์การที่ดีของหน่วยงานเป็นประจำ เพื่อให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์

(ลงชื่อ)
(นายอนุสันต์ ศิริไทยเจริญสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. 25๖๓
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หมวด 1
ข้อมูลองค์การ
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้าง สรรค์สร้างเศรษฐกิจชุมชน เปีย่ มล้นให้บริการ ต่อต้านยาเสพติด
เปลีย่ นสิ่งผิดด้วยการศึกษา

พันธกิจ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ได้กำหนดอำนาจหน้าที่หลักในมาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ “พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้กำหนดพันธกิจหลักที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้
(1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(2) พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมแก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
และผู้ยากจนในพื้นที่
(3) รณรงค์ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อในพื้นที่
(4) พั ฒ นาระบบป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให้ มี ค วามพร้ อ มรองรั บ การช่ ว ยเหลื อ บริ ก าร
ผู้ประสบภัย
(5) ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
(6) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒ นาศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดให้สามารถจัดการศึกษาที่ได้
มาตรฐาน
(7) บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(8) ส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงโดยให้เด็ก เยาวชน ประชาชนรักการออกกำลังกาย
ห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด
(9) ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การอนุ รักษ์ป้องกันฟื้นฟูดูแลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(10) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพ เสริมทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
(11) สร้างการบริหารองค์กร การบริหารงานให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

๔

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ
การบริหารจัดการ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน

ค่านิยมหลักขององค์การ
คนดี

:

มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดทำในสิ่งทีถ่ ูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ไม่เลือกปฏิบัติ

คนเก่ง :

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน ด้วยความรู้ ความสามารถ และทำงานเป็นทีม

คนขยัน :

อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
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วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานขององค์ ก ารบริห ารส่ วนตำบลโพธิ์ มี ผ ลในทางปฏิ บั ติ อ ย่ างแท้ จริง และเกิ ด
ประโยชน์ กับ ทุ กฝ่ าย การจัด ทำนโยบายการกำกับ ดูแ ลองค์ก ารที ่ดี จึงได้ยึด หลักการที่ สำคัญ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
และสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) เพื่ อใช้เป็ นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิ บาลในการปฏิบั ติงานด้านต่างๆ ทั้ งนี้ เพื่ อมิให้ เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ 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 เกิ ด ขึ้ น กั บ
ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 2
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อแสดงความมุ่งมั่ นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้
กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบ
นโยบายหลักคือ 1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ
และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน
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นโยบายด้ านรัฐ สั งคมและสิ่ งแวดล้อม
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติใน
เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล
แนวทางปฏิบตั ิ
1.1 กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัยของชุมชน
1.3 การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นโยบายหลัก
2. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข
แนวทางปฏิบตั ิ
2.1 การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
2.2 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

นโยบายด้ านผู้รับบริการ และผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บริการมีความสะดวกและ
รวดเร็ว
แนวทางปฏิบตั ิ
1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริ หาร
และประชาชนที่สนในทั่วไป
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นโยบายหลัก
2. มุ่งมัน่ ให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

แนวทางปฏิบัติ
2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม
2.2 ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่ความ
เชือ่ มั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

นโยบายหลัก
3. ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางปฏิบัติ
3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย
3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของอบต.
3.3 จัดทำแบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและนำมาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น

นโยบายด้ านองค์การ
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมภายในที่ดี

แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ
การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของ อบต.
1.2 กำหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึ งความเสี่ยงต่อการดำเนินงานที่ผิดต่อ
ธรรมาภิบาล
1.3 จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล
1.4 กำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน ที่ไม่สอดคล้องต่อหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

8
นโยบายหลัก
2. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
แก่ ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา

แนวทางปฏิบัติ
2.1 ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและ
ครอบคลุมผลการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
2.2 จัดทำแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุ้นส่ งเสริมให้
เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง
2.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน

นโยบายหลัก
3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการดำเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ

แนวทางปฏิบัติ
3.1 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของ อบต.ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.2 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการดำเนินงานของ อบต. อย่างสม่ำเสมอ

นโยบายด้ านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน
1.2 จัดทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

นโยบายหลัก
2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

แนวทางปฏิบัติ
2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุก ระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิดกล้าแสดงออก และใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง
2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
2.3 การทำงานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking)

๙

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จึงกำหนด
หลักปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการ
กำกับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
2) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากร
และองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบั บนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือ
เสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทำความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการ
ทำงานประจำวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของอบต. คนใด กระทำการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
3) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัย
ว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจ
ขอคำปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิด ชอบด้านงานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ
ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
4) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี
5) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จะกำหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล
องค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ

