นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลป่าแดง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
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นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช2546 รวมทั้งให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ
เทศบาลตำบลป่าแดงจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีอันประกอบด้วยนโยบายหลัก
4 ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน
รวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบั ติตามนโยบายหลั กด้านต่างๆ เพื่ อเป็ นแนวทางปฏิ บัติ และค่านิยมร่วมสำหรับ
องค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

(ลงชื่อ)
(นายอำนวย ม่วงทิม)
นายกเทศบาลตำบลป่าแดง
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ประกาศเจตนารมณ์
เทศบาลตำบลป่ า แดงเป็ น ราชการบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เป็ น ไปตามตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
ในฐานะผู้บ ริห ารของเทศบาลตำบลป่าแดง เห็ นสมควรให้ มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแล
องค์กรที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็น
ที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งสร้าง
ความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตำบลป่าแดง ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการ
ปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบั ติ เพื่อให้ บุคลากรทุกระดับของเทศบาลตำบลป่าแดง นำนโยบายการกำกับดูแล
องค์กรที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ใน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การฉบับนี้
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลป่าแดง จะได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ของหน่วยงานเป็นประจำ เพื่อให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์
(ลงชื่อ)
(นายอำนวย ม่วงทิม)
นายกเทศบาลตำบลป่าแดง
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หมวด 1
ข้อมูลองค์กร
วิสัยทัศน์
“มุง่ สู่องค์กรสีขาว ชุมชนสีเขียว เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน
2. พัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีความทันสมัย เพื่อการบริห ารงาน และการบริการ
ประชาชน
3. พั ฒ นาวิส าหกิ จ ชุมชน โดยเชื่ อมโยงการค้าการลงทุ น การบริการ และการท่ องเที่ ยวให้ มี
มาตรฐาน
4. พัฒนา ส่งเสริ ม และสนับสนุนการจัดการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีต
ประเพณี
5. พัฒนาโครงข่ายกระบวนการคมนาคมขนส่ง ระบบการบริการสาธารณ และระบบป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน
6. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การดำเนินชีวิต และส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน
8. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล
และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
9. พัฒนา และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
10. พัฒนาและส่งเสริมงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

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

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ
การบริหารจัดการ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน
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ค่านิยมหลักขององค์กร
คนดี

:

คนเก่ง :
คนขยัน :

มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ไม่เลือกปฏิบัติ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน ด้วยความรู้ ความสามารถ และทำงานเป็นทีม
อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าแดงมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์
กับ ทุกฝ่าย การจัด ทำนโยบายการกำกับ ดูแ ลองค์ก ารที่ดี จึงได้ยึดหลั กการที่ส ำคัญ เพื่ อให้ บ รรลุ วัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
1) เพื่ อเป็ น นโยบายและแนวทางปฏิ บัติ ที่ ชัดเจนสำหรับ ส่ งเสริม ธรรมาภิ บ าลให้ เกิด ขึ้น ใน
หน่วยงานและสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน
3) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 2
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อ แสดงความมุ่ งมั่นต่ อการบริห ารราชการตามหลั ก ธรรมาภิบ าลเทศบาลตำบลป่ าแดงได้
กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบ
นโยบายหลักคือ 1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ
และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน
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นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติ
ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล
แนวทางปฏิบัติ
1. กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
2. ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัยของชุมชน
3. การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
1. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข
แนวทางปฏิบัติ
1. การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
2. จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก
- ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บริการมีความสะดวก
และรวดเร็ว
แนวทางปฏิบัติ
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
2. พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาหน่ ว ยงานเพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การตั ด สิ น ใจของ
ผู้บริหารและประชาชนที่สนในทั่วไป
นโยบายหลัก
- มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
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แนวทางปฏิบัติ
1. ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม
2. ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่
ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
นโยบายหลัก
- ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางปฏิบัติ
1. จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย
2. พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล
3. จัดทำแบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและนำมาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น

นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก
- ส่ งเสริมและจั ดให้ มีระบบบริห ารความเสี่ ยงที่เกี่ยวกั บประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลในการ
ปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลและควบคุม
ภายในที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
1. จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
ของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของเทศบาล
2. กำหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดำเนินงานที่ผิดต่อ
ธรรมาภิบาล
3. จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล
4. กำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแ ลความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน ที่ไม่สอดคล้องต่อ
หลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
นโยบายหลัก
สัมฤทธิ์

- สร้างระบบการบริห ารผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริห ารจัดการให้ เกิดผล
แก่ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
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แนวทางปฏิบัติ
1. ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผน
และครอบคลุมผลการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
2. จั ดทำแนวทางส่ งเสริมการปฏิ บัติตนเป็น แบบอย่างที่ ดีตามหลั กธรรมาภิบ าล เพื่อกระตุ้ น
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง
3. พัฒ นาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน
นโยบายหลัก
- วางระบบประชาสั มพั นธ์ให้ ความสำคั ญ กับ การเผยแพร่ป ระชาสั มพั น ธ์ข่ าวสารและผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ
แนวทางปฏิบัติ
1. ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของเทศบาลในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
2. เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการดำเนินงานของเทศบาล อย่างสม่ำเสมอ

นโยบายด้ านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
- มุง่ เน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน
1.2 จัดทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
- ให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ
1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุก ระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิดกล้าแสดงออก และ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
2. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้
3. การทำงานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking)
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แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ผ ลดี ต ามนโยบายการกำกั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ข องเทศบาลตำบล
ป่าแดง จึงกำหนดหลักปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
1. เทศบาลตำบลป่าแดงสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
การกำกับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
2. เทศบาลตำบลป่าแดงจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ ทุกคนมั่นใจว่า
บุ คลากรและองค์การจะปฏิบั ติตนตามแนวทางการปฏิบั ติตามนโยบายการกำกั บดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่าง
เคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทำความเข้าใจ ยึดมั่น และ
ปฏิบัติให้ถูกต้องในการทำงานประจำวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของเทศบาล คนใด
กระทำการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
3. เทศบาลตำบลป่าแดงคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือ
สงสั ย ว่าจะขั ดต่อหลั ก การต่างๆ ในนโยบายฉบั บนี้ ต่อ ผู้ บั งคับ บั ญ ชาโดยตรง หรือในกรณี ที่ ไม่ อาจรายงานต่ อ
ผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคำปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริห ารที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้
นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
4. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี
5. เทศบาลตำบลป่าแดงจะกำหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล
องค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ
****************************

