นโยบายการกํากับดูแลองค์ กรทีด่ ี
ของ
องค์ การบริหารส่ วนตําบลสหธาตุ
อําเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานี

1

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช
2546 รวมทั้งให้ส อดคล้อ งกับเกณฑ์คุณ ภาพการบริ หารจัดการภาครั ฐ ซึ่ งมุ่ งเน้นการพัฒ นา
คุ ณภาพการบริ หารภาครั ฐตามหลักธรรมาภิ บาล ทั้งนี้ เพื่อให้การบริ หารราชการเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล อันจะทําให้ประชาชนเกิดความมัน่ ใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริ หารงานภาครัฐ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลสหธาตุจึงได้จดั ทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีอนั
ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่ งแวดล้อม ด้านผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย ด้านองค์การ และด้านผูป้ ฏิบตั ิงาน รวมถึงได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิตามนโยบายหลัก
ด้านต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ และค่านิยมร่ วมสําหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือ
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิควบคู่กบั กฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทัว่ ถึง

(ลงชื่อ)

(นายวิชยั นามประภา)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลสหธาตุ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
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ประกาศเจตนารมณ์
องค์การบริ หารส่ วนตําบลสหธาตุเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่นปฏิบตั ิภารกิจ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบลพ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบนั
ในฐานะผูบ้ ริ หารขององค์การบริ หารส่ วนตําบลสหธาตุ เห็นสมควรให้มีการจัดทํา
นโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อให้การปฏิบตั ิราชการขององค์การบริ หารส่ วนตําบล มีระบบ
การบริ หารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็ นการ
เสริ มสร้ างความมี ศกั ดิ์ ศรี ของการเป็ นหน่ วยงานภาครัฐ อี กทั้งสร้ างความมัน่ ใจ ศรั ทธา และ
ไว้วางใจจากประชาชน ผูร้ ับบริ การ ผูป้ ฏิบตั ิงาน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
นโยบายการกํา กับ ดู แ ลองค์ก ารที่ ดี ข ององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลสหธาตุ ได้
รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิ บตั ิ ราชการ แนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้บุคลากรทุ กระดับของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลสหธาตุ นํานโยบายการกํากับดู แลองค์กรที่ ดีไปเป็ นแนวทางยึดถื อ
ปฏิบตั ิในการดําเนิ นงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบตั ิ ตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการ
กํากับดูแลองค์การฉบับนี้
ทั้งนี้ องค์การบริ หารส่ วนตําบลสหธาตุ จะได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุ งนโยบาย
การกํา กับดู แ ลองค์ก ารที่ ดี ข องหน่ ว ยงานเป็ นประจํา เพื่ อ ให้มี ค วามเหมาะสม ทัน สมัย และ
สอดคล้องกับสถานการณ์

(ลงชื่อ)
(นายวิชยั นามประภา)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลสหธาตุ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
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ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัตงิ าน
องค์การบริ หารส่ วนตําบลสหธาตุ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
1. ข้าพเจ้าได้รับ/ รับทราบนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว
2. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเป็ นอย่างดีพร้อม
ทั้งมุ่งมัน่ ที่จะนําแนวทางปฏิบตั ิภายใต้นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีดา้ นต่างๆ ซึ่ งระบุไว้ ไป
ยึดถือปฏิบตั ิ หรื อนําไปกําหนดเป็ นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มให้การปฏิบตั ิงานของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลสหธาตุมีธรรมาภิบาลต่อไป จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ-สกุล
นางสาวนันทิยา ปิ ติกะวงศ์
นางสาววันวิสาข์ ศรี แสง
นายอุดม ผดาวัลย์
นางรุ ้งรัตน์ ประธาน
นางทอฝัน บุญเพ็ง
นายนพคุณ สุ ขสําราญ
นางวรรณี ย ์ ไชยวงศ์คต
นางสาวดวงพร เชื้อเนตร
นางสาววาสนา ใสแสง
นางสาววาสนา เวียงคํา
นางสาวนันทนา วรรณทวี
นางสุ ปรี ยา ฝอยทอง
นางประภัย ฝอยทอง

ตําแหน่ ง
ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
หัวหน้าสํานักปลัด
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
ผูอ้ าํ นวยการกองการศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักพัฒนาชุมชนปฎิบตั ิการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบตั ิการ
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบตั ิการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบตั ิงาน
ครู (คศ.1)
ครู (คศ.1)

ลายมือชื่อ
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ลําดับ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อ-สกุล
นางสาวนงค์นุช ทองเกลียว
นางสาวลภัสลดา ขันชะลี
นายประเสริ ฐ อุ่นอ่อน
นายสภาพร มรกฎกําจาย
นายอดิศร แพงบุดดี
นางสาววนิดา พูลเกษม
นางสาวปรี ญาภร ส่ งสุ ข
นายวัชระชัย ระยะทอง
นางสาวอรปรี ญา ศรี เมือง
นายศรายุทธ บุญพันธ์
นายสุ รินทร์ บุญทัศน์
นางเกษศิรินทร์ จันเติบ
นางระดุณี ผดาวัลย์

ตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
นักการภารโรง
คนงานทัว่ ไป
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่พสั ดุ
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้
ผูช้ ่วยนายช่างโยธา
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
คนงานทัว่ ไป
คนงานตกแต่งสวน
ผช.ครู ผดู ้ ูแลเด็ก บ้านธาตุกลาง
ผช.ครู ผดู ้ ูแลเด็กศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วดั เหนือธาตุเทิง

ลายมือชื่อ

หมวด 1
ข้ อมูลองค์การ
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วิสัยทัศน์
ตําบลน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า มุ่งพัฒนาสังคม การคมนาคมสะดวก คนมีการศึกษาดี มี
วินยั และมีคุณธรรม สภาพแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง

พันธกิจ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบลพ.ศ.2537และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม
จนถึ ง ปั จ จุ บัน ได้ก าํ หนดอํา นาจหน้า ที่ ห ลัก ในมาตรา66ให้อ งค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลมี ห น้า ที่
“พัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม” และองค์การบริ หารส่ วนตําบลสหธาตุได้
กําหนดพันธกิจหลักที่จะดําเนินการเพื่อให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ที่กาํ หนดไว้ดงั นี้
พันธกิจที่ 1 จัดให้มีและบํารุ งทางนํ้าและทางบกรวมทั้งที่สาธารณะประโยชน์
พันธกิจที่ 2

ส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

พันธกิจที่ 3 คุม้ ครองดูแลและบํารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
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พันธกิจที่ 4

กําจัดสิ่ งปฎิกลู มูลฝอย นํ้าเสี ยและมลพิษต่างๆ

พันธกิจที่ 5 ส่ งเสริ มการประกอบอาชีพของประชาชน
พันธกิจที่ 6 ส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ และพัฒนา
สถาบันครอบครัว
พันธกิจที่ 7 ป้ องกันและระงับโรคติดต่อ รวมทั้งปรับปรุ งระบบการบริ การด้าน
สาธารณสุ ข ให้ เ หมาะสม และเพี ย งพอต่ อ ความต้อ งการของ
ประชาชน
พันธกิจที่ 8 จัด ให้มี ร ะบบการคุ ้ม ครอง ดู แ ลรั ก ษาชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น ของ
ประชาชน รวมทั้งการรักษาความสงบเรี ยบร้อยในชุมชน
พันธกิจที่ 9 จัดให้มีและบํารุ งรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ
พันธกิจที่ 10 พัฒนาการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนธารณะรวมทั้งพัฒนา
และส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในเขตตําบล
พันธกิจที่ 11 จัดการวางผังองค์การบริ หารส่ วนตําบลให้เหมาะสม
พันธกิจที่ 12 ส่ งเสริ มให้ประชาชนทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
ท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และการคุม้ ครองทาง
สังคม
การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการนํ้า
การบริ หารจัดการ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน

ค่านิยมหลักขององค์ การ
คนดี

:

มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดทําในสิ่ งที่ถูกต้อง มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
ไม่เลือกปฏิบตั ิ

คนเก่ง :

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการทํางาน ด้วยความรู ้ ความสามารถ และทํางานเป็ นทีม

คนขยัน :

อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
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วัตถุประสงค์ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลสหธาตุมีผลในทางปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง
และเกิดประโยชน์กบั ทุกฝ่ าย การจัด ทํา นโยบายการกํา กับ ดูแ ลองค์ก ารที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่
สําคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1) เพื่อเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนสําหรับส่ งเสริ มธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น
ในหน่วยงานและสามารถนําไปปฏิบตั ิและติดตามผลได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
2) เพื่อใช้เป็ นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้
เกิ ดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทําให้เกิ ดความสู ญเสี ยต่ อรัฐ สังคม สิ่ งแวดล้อม
องค์การ ผูร้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และผูป้ ฏิบตั ิงานหน่วยงาน
3) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่ าเชื่ อถือ ความไว้วางใจ ความมัน่ ใจและศรัทธาให้เกิด
ขึ้นกับผูร้ ับบริ การ ประชาชนทัว่ ไป และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

หมวด 2
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อแสดงความมุ่งมัน่ ต่อการบริ หารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลสหธาตุได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และ
แนวทางปฏิบตั ิภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ 1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่ งแวดล้อม2) ด้านผูร้ ับบริ การ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผูป้ ฏิบตั ิงาน
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นโยบายด้ านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
1. ส่ งเสริ ม สนับสนุนด้านสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือ
และปฏิบตั ิในเรื่ องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและ
สมดุล
แนวทางปฏิบัติ
1.1 กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้เกี่ยวกับการฟื้ นฟู รักษาสิ่ งแวดล้อม
และความปลอดภัยของชุมชน
1.3 การจัดให้มีส่วนร่ วมในการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
นโยบายหลัก
2. มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุ ข
แนวทางปฏิบัติ
2.1 การควบคุมและเพื่อดูแลสุ ขภาพของประชาชน
2.2 จัดโครงการเพื่อส่ งเสริ มความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

นโยบายด้ านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
นโยบายหลัก
1. ส่ งเสริ มให้บริ การที่มีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บริ การมีความ
สะดวกและรวดเร็ว
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แนวทางปฏิบัติ
1.1 พัฒนาและปรับปรุ งระบบข้อมูลการบริ การอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผรู ้ ับบริ การได้รับความ
พึงพอใจ
1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาหน่ วยงานเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ หารและประชาชนที่สนในทัว่ ไป
นโยบายหลัก
2. มุ่งมัน่ ให้บริ การ ด้วยความสุ จริ ต โปร่ งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในกิ จ การของรั ฐ และของ
ส่ วนรวม
2.2 ปรับทัศนคติหรื อค่านิ ยมของการดําเนิ นงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่ วยงาน
ภาครั ฐ ให้มุ่ ง สู่ ค วามเชื่ อ มั่น ในหลัก ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และความโปร่ ง ใสในการ
ดําเนินงาน
นโยบายหลัก
3. ให้ความสําคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย
3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรี ยนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของอบต.
3.3 จัดทําแบบสํารวจความต้องการของผูร้ ับบริ การและนํามาปรับปรุ งงานบริ การให้ดีข้ ึน
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นโยบายด้ านองค์การ
นโยบายหลัก
1. ส่ งเสริ มและจัดให้มีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลใน
การปฏิบตั ิงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกํากับ
ดูแลและควบคุมภายในที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรื อแนวทางในการบริ หาร
ความเสี่ ยงของการบรรลุเป้ าหมายตามภารกิจหลักของอบต.
1.2 กําหนดแนวทางส่ งเสริ มให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ ยงต่อการดําเนินงาน
ที่ผดิ ต่อธรรมาภิบาล
1.3 จัด ให้มี ก ารอบรมให้มี ค วามรู ้ เ รื่ อ งกฎข้อ บัง คับ ของกฎหมายที่ เ กี่ ย วกับ คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม และธรรมาภิบาล
1.4 กํา หนดให้ ผูบ้ ริ ห ารและเจ้า หน้า ที่ เ ป็ นผู ้ดู แ ลความเสี่ ย งต่ อ การดํา เนิ น งาน ที่ ไ ม่
สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาล
นโยบายหลัก
2. สร้างระบบการบริ หารผลการปฏิบตั ิงานเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการให้
เกิ ดผลสัมฤทธิ์ แก่ ข้าราชการทุ กระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่ วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ใช้ดชั นีวดั ผลการปฏิบตั ิงาน (KPI) ที่มีการกําหนดไว้อย่างชัดเจนเป็ นเครื่ องมือในการ
วางแผนและครอบคลุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ
2.2 จัดทํา แนวทางส่ งเสริ มการปฏิ บ ัติตนเป็ นแบบอย่างที่ ดี ตามหลักธรรมาภิ บาล เพื่ อ
กระตุน้ ส่ งเสริ มให้เกิดการปฏิบตั ิในวงกว้าง
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2.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานภายในองค์การ เพื่ออํานวย
ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทัว่ กัน
นโยบายหลัก
3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผล
การดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ
แนวทางปฏิบัติ
3.1 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบตั ิงานของอบต.ในรู ปแบบต่างๆ เช่ น สื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 เผยแพร่ นโยบาย กิจกรรม และผลการดําเนินงานของอบต. อย่างสมํ่าเสมอ

นโยบายด้ านผู้ปฏิบัตงิ าน
นโยบายหลัก
1. มุ่งเน้นส่ งเสริ มให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดทํากิจกรรมเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพแข็งแรงแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
1.2 จัดทํากิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน
นโยบายหลัก
2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
แนวทางปฏิบัติ
2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เปิ ดใจรับฟั งข้อมูลป้ อนกลับ กล้าคิ ดกล้า
แสดงออก และใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง

2.2 จัด ให้มีเวที แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ก ารทํางานที่ ดี เพื่ อเสริ มสร้ า งให้เป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
2.3 การทํางานร่ วมกันเป็ นทีมในลักษณะเครื อข่าย (Networking)
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แนวทางส่ งเสริมและผลักดันการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่ อ ให้ก ารปฏิ บัติ ง านมี ผ ลดี ต ามนโยบายการกํา กับ ดู แ ลองค์ก ารที่ ดี ข ององค์ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตําบลสหธาตุ จึงกําหนดหลักปฏิบตั ิที่สาํ คัญดังนี้
1) องค์การบริ ห ารส่ วนตําบลสหธาตุ สื่อสารให้บุคลากรทุ กคนได้รั บทราบและมี ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทัว่ ถึง
2)องค์การบริ หารส่ วนตําบลสหธาตุจดั ระบบบริ หารธรรมาภิบาลที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้ทุกคน
มัน่ ใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบตั ิตนตามแนวทางการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
ฉบับนี้ อย่างเคร่ งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็ นข้อปฏิบตั ิขององค์การข้อหนึ่ ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทํา
ความเข้าใจ ยึดมัน่ และปฏิบตั ิให้ถูกต้องในการทํางานประจําวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรื ออนุญาต
ให้บุคลากรของอบต. คนใด กระทําการใดที่ขดั ต่อนโยบายฉบับนี้
3) องค์การบริ หารส่ วนตําบลสหธาตุ คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุ จริ ตถึงการ
ปฏิบตั ิที่ขดั หรื อสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง หรื อในกรณี ที่
ไม่อาจรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาได้ อาจขอคําปรึ กษาจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง หรื อผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบด้าน
งานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้น้ ันให้ถือปฏิบตั ิเป็ นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผูบ้ งั คับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่ อง
ดูแล และให้คาํ แนะนําผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามลําดับชั้นให้ปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิตามนโยบาย
การกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
4) นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุ งให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี
5) องค์การบริ หารส่ วนตําบลสหธาตุจะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบตั ิตามนโยบาย
การกํากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้ วดั ที่กาํ หนดไว้ต่อไปอย่างเป็ นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่าง
สมํ่าเสมอ

