นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

ของ
เทศบาลตาบลชีลอง
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

1

นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช
2546 รวมทั้ง ให้ ส อดคล้อ งกั บ เกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการบริห ารภาครั ฐตามหลั กธรรมาภิ บ าล ทั้ง นี้ เพื่อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการเป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ
เทศบาลตาบลชีลอง จึงได้จัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีอันประกอบด้วย
นโยบายหลัก 4 ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
องค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กาหนดแนวทางปฏิ บัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมสาหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคูก่ ับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

เทศบาลตาบลชีลอง
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ประกาศเจตนารมณ์
ในฐานะผู้บริหารของเทศบาลตาบลชีลอง เห็นสมควรให้มีการจัดทานโยบายการกากับ
ดูแลองค์กรที่ดี เพื่อให้การปฏิบัตริ าชการของเทศบาลตาบล มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการ
เป็นหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
นโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ก ารที่ดีข องเทศบาลต าบลชี ล อง ได้ร วบรวมหลั ก การ
นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของเทศบาลตาบลชีลอง นา
นโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดไี ปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดาเนินงาน และจะไม่ละเลยการ
ปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกากับดูแลองค์การฉบับนี้
ทั้งนี้ เทศบาลตาบลชีลอง จะได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกากับดูแล
องค์ ก ารที่ ดี ข องหน่ ว ยงานเป็ น ประจ า เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสม ทั น สมั ย และส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์
(ลงชื่อ)
(นายสงบ สุขนาแซง)
นายกเทศบาลตาบลชีลอง
วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
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ใบลงนามรับทราบของผูป้ ฏิบัติงาน
เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
1. ข้าพเจ้าได้รับ/ รับทราบนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนีแ้ ล้ว
2. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดีพร้อมทั้ง
มุ่งมั่นที่จะนาแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือ
ปฏิบัติ หรือนาไปกาหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของเทศบาล
ตาบลชีลอง มีธรรมาภิบาลต่อไป จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล
นางสาวตะวันณา เตชิณี
นางสุภารัตน์ แดงใส
นายปัญญา สุวรรณทา
นางรัชนี ศรีชัยวงษ์
นางสาวรัชนี แดงสกุล

6
7
8
9

นางนริศรา สิทธิวงค์
นางสาวสุจิตรา กุลแก้ว
นางสาวปาริชาติ ธงเค็ง
นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญบุตร

ตาแหน่ง
ปลัดเทศบาลตาบลชีลอง
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการกองช่าง
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร

10
11
12

นางสาวสุดารัตน์ ฐานเจริญ
นายภาณุวัฒน์ กุดนอก
จ.อ.สมัย แขชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
บุคลากร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

4
ที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุพรรษา โคตรฉิมพลี
นางสาววงเดือน แสนซื่อ
นางปลายฝน ชานาญวงค์
นางจานง สิมมะระ
นางประภาพร รักชิด
นายสุชาติ ขวัญดี
นายประชิน น้อยแก้ว
นายศรายุทธ อยู่ภักดี
นางบุญถม โสมีชัย
นางสาวทิวาพร กองหล้า
นางนวรัตน์ พลมณี
นางนิตยา บุญชูรัตนภาพ
นางจินตหรา ชาวปะทุม
นางสาวสมมาตร วัฒนศิริ
นายอนุชา ประเสริฐกุล
นายอุเทน เจนบุรี
นางรุ้งนภา งาคม

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
นิตกิ ร
ครูผดู้ ูแลเด็ก
ครูผดู้ ูแลเด็ก
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผูช้ ่วยครูผดู้ ูแลเด็ก
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
ผูด้ ูแลเด็ก

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ
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หมวด 1
ข้อมูลองค์การ
วิสัยทัศน์
“ บ้านเมืองน่าอยู่ มีความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากมลพิษ เศรษฐกิจดี ”

พันธกิจ
1. ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความเอื้ออาทรต่อกัน ไม่คอร์รัปชั่น มีภูมิคุ้มกัน อยู่ในสังคมที่เข้มแข็งปลอดภัยจาก
ยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล ถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญมีสว่ นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ต่างๆทุกขั้นตอน เพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย
2. จัดให้มีการบารุงรักษาและปรับปรุงการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
3. เตรียมหมู่บ้าน ชุมชน ให้พร้อมรองรับความเจริญเติบโตในเขตเทศบาลและสังคม
เมือง และบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ระบบ มีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสูก่ ารเป็นประตูเมือง
ชัยภูมิ
4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้ทั่วถึงในภาคบังคับ และพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. จัดทาโครงการกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
6. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
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7. พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการรวมกลุม่ ของชุมชนให้เข้มแข้งสามารถเกือ้ กูล
สมาชิก ในกลุม่ และแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
8. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนจนรวมทั้งการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายชุมชนเพื่อนาไปสู่การพึ่งตนเอง

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสังคม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการปกครอง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดขี ้ึน ชุมชนเข้มแข็ง และปลอดยาเสพติด
2. การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว บริเวณบ้านเรือนประชาชน ถนนหนทางสวยงาม
สะอาดตาเป็นที่น่าประทับใจของผู้มาเยือน
3. ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
4. ประชาชนเข้าถึงและรับรู้ ข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
5. ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ทั่วถึงและทัดเทียม
6. สภาพสิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ
7. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ
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วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของเทศบาลต าบลชี ล องมี ผ ลในทางปฏิ บั ติ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง และเกิ ด
ประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี จึงได้ยึดหลักการที่สาคัญเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนสาหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นใน
หน่วยงานและสามารถนาไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้ เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทาให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน
3) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย

หมวด 2
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลตาบลชีลอง ได้
กาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติ
ภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ 1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัตงิ าน

8

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิง่ แวดล้อม
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและ
ปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดเี พื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล
แนวทางปฏิบัติ
1.1 กาหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัยของชุมชน
1.3 การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
2. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข
แนวทางปฏิบัติ
2.1 การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
2.2 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บริการมีความสะดวก
และรวดเร็ว
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แนวทางปฏิบัติ
1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้ผู้รับบริการได้รับความพึง
พอใจ
1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและประชาชนที่สนในทั่วไป
นโยบายหลัก
2. มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม
2.2 ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐ ให้
มุ่งสู่ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
นโยบายหลัก
3. ให้ความสาคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย
3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของอบต.
3.3 จัดทาแบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและนามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขนึ้
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นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกากับดูแล
และควบคุมภายในที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของอบต.
1.2 กาหนดแนวทางส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดาเนินงานที่
ผิดต่อธรรมาภิบาล
1.3 จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
1.4 กาหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดาเนินงาน ที่ไม่สอดคล้อง
ต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
นโยบายหลัก
2. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัตงิ านเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ แก่ ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ใช้ดั ชนีวัดผลการปฏิบัติง าน (KPI) ที่มีการกาหนดไว้อย่า งชัดเจนเป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและครอบคลุมผลการดาเนินงาน และมีการรายงานผลการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
2.2 จัดทาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุ้น
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง
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2.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่ออานวย
ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน
นโยบายหลัก
3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ
แนวทางปฏิบัติ
3.1 ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการปฏิ บั ติง านของอบต.ในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการดาเนินงานของอบต. อย่างสม่าเสมอ

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดทากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน
1.2 จัดทากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ
2.1 สร้ างวั ฒ นธรรมองค์ก รให้ เ จ้ า หน้า ที่ทุ ก ระดั บ เปิ ดใจรั บฟั งข้อมู ลป้ อนกลั บ กล้ าคิดกล้ า
แสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางานที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
2.3 การทางานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking)

