นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช
๒๕๔๖ รวมทั้ งให้ ส อดคล้อ งกั บ เกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริห ารจั ด การภาครัฐ ซึ่ งมุ่ งเน้ น การพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการบริห ารภาครัฐตามหลั กธรรมาภิ บ าล ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการเป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น จึงได้จัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่
ดีอันประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย
หลักด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมสาหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึ ง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

(ลงชื่อ)
(นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศเจตนารมณ์
องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหนองย่ า งชิ้ น เป็ น ราชการบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
ในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น เห็นสมควรให้มีการ
จัดทานโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล มี
ระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็น
การเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และ
ไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ได้
รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น นานโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติใน
การดาเนิน งาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกากับดูแล
องค์การฉบับนี้
ทั้ งนี้ องค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลหนองย่ างชิ้ น จะได้ พิ จ ารณาทบทวน ปรับ ปรุง
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของหน่วยงานเป็นประจา เพื่อให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและ
สอดคล้องกับสถานการณ์

(ลงชื่อ)
(นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมวด ๑
ข้อมูลองค์การ
วิสยั ทัศน์
สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ได้กาหนดอานาจหน้าที่หลักในมาตรา๖๖ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ “พัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้นได้กาหนดพันธกิจหลักที่จะดาเนินการเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ดังนี้
(๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๒) พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมแก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
และผู้ยากจนในพื้นที่
(๓) รณรงค์ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อในพื้นที่
(๔) พั ฒ นาระบบป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให้ มี ค วามพร้ อ มรองรั บ การช่ ว ยเหลื อ บริ ก าร
ผู้ประสบภัย
(๕) ส่ งเสริมการจัดระเบี ย บชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
(๖) ส่งเสริมสนั บ สนุ น การพัฒ นาศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ ก โรงเรียนในสังกัดให้ ส ามารถจัดการศึกษาที่ได้
มาตรฐาน
(๗) บารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(๘) ส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ส มบูรณ์แข็งแรงโดยให้เด็ก เยาวชน ประชาชนรักการออกกาลังกาย
ห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด
(๙) ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สี เขียว การอนุรักษ์ป้องกันฟื้นฟูดูแลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(๑๐) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพ เสริมทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
(๑๑) สร้างการบริหารองค์กร การบริหารงานให้ ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้า
การบริหารจัดการ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน

ค่านิยมหลักขององค์การ
คนดี

:

มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ไม่เลือกปฏิบัติ

คนเก่ง :

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการทางาน ด้วยความรู้ ความสามารถ และทางานเป็นทีม

คนขยัน :

อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

เพื่อให้การปฏิ บัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้นมีผลในทางปฏิบัติอย่าง
แท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี จึงได้ยึดหลักการ
ที่สาคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๑) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับส่งเสริ มธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นใน
หน่วยงานและสามารถนาไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้
เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทาให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ
ผูร้ ับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน
๓) เพื่ อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้ เกิด
ขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด ๒
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่ อแสดงความมุ่ งมั่ น ต่อการบริห ารราชการตามหลักธรรมาภิ บ าลองค์การบริห ารส่วน
ตาบลหนองย่างชิ้นได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน
และแนวทางปฏิ บั ติ ภ ายใต้ ก รอบนโยบายหลั ก คื อ ๑) ด้ า นรั ฐ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ๒) ด้ าน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓) ด้านองค์การ และ ๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
๑. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและ
ปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล
แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ กาหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
๑.๒ ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยของชุมชน
๑.๓ การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
๒. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข
แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
๒.๒ จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก
๑. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บริการมีความ
สะดวกและรวดเร็ว
แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้ผู้รับบริการได้รับความ
พึงพอใจ
๑.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและประชาชนที่สนในทั่วไป
นโยบายหลัก
๒. มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม
๒.๒ ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐ
ให้มุ่งสู่ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
นโยบายหลัก
๓. ให้ความสาคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางปฏิบัติ
๓.๑ จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย
๓.๒ พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของอบต.
๓.๓ จัดทาแบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและนามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น

นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก
๑. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกากับ
ดูแลและควบคุมภายในที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของอบต.
๑.๒ กาหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดาเนินงาน
ที่ผิดต่อธรรมาภิบาล
๑.๓ จั ด ให้ มี ก ารอบรมให้ มี ค วามรู้ เรื่ อ งกฎข้ อ บั ง คั บ ของกฎหมายที่ เกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
๑.๔ กาหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดาเนินงาน ที่ไม่สอดคล้อง
ต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
นโยบายหลัก
๒. สร้างระบบการบริห ารผลการปฏิ บัติ งานเพื่อ ใช้เป็ นเครื่องมื อในการบริหารจัดการให้
เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ แก่ ข้ าราชการทุ ก ระดั บ โดยผลั ก ดั น ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาตนเอง
ตลอดเวลา
แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและครอบคลุมผลการดาเนินงาน และมีการรายงานผลการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
๒.๒ จั ด ท าแนวทางส่ งเสริม การปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ างที่ ดี ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ
กระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง
๒.๓ พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่ออานวย
ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน

นโยบายหลัก
๓. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ
แนวทางปฏิบัติ
๓.๑ ประชาสัมพัน ธ์ผลการปฏิบัติงานของอบต.ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิ มพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการดาเนินงานของอบต. อย่างสม่าเสมอ

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
๑. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ จัดทากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน
๑.๒ จัดทากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
๒. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ สร้างวัฒ นธรรมองค์ ก รให้ เจ้าหน้ าที่ ทุก ระดั บ เปิ ดใจรับฟั งข้อมู ลป้ อนกลั บ กล้าคิ ดกล้ า
แสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
๒.๒ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางานที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
๒.๓ การทางานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking)

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองย่างชิ้น จึงกาหนดหลักปฏิบัติที่สาคัญดังนี้
๑) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้นสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
๒) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้นจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุก
คนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่า เป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทาความ
เข้าใจ ยึดมั่ น และปฏิ บัติ ให้ ถูกต้อ งในการทางานประจาวัน และไม่มีบุ คคลใดที่ จะมีสิทธิ หรืออนุ ญ าตให้
บุคลากรของอบต. คนใด กระทาการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
๓) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้นคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการ
ปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่
อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคาปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านงาน
บุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้
คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดีฉบับนี้
๔) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี
๕) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้นจะกาหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่าง
สม่าเสมอ

