นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

เทศบาลตาบลสันมะเค็ด
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช2546 รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุ่ งเน้นการพั ฒนาคุณภาพการบริห ารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัท ธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ
เทศบาลตาบลสันมะเค็ดจึงได้จัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีอันประกอบด้วยนโยบายหลัก 4
ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้
กาหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมสาหรับองค์การและบุคลากรทุก
คน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง
(นายอิน่ คา กรงจักร์)
นายกเทศมนตรีตาบลสันมะเค็ด
วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
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ประกาศเจตนารมณ์
เทศบาลตาบลสันมะเค็ดเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจ เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
ในฐานะผู้บริหารของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด เห็นสมควรให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และ
ไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติ
ราชการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของเทศบาลตาบลสันมะเค็ด นานโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดีไปเป็น
แนวทางยึดถือปฏิบัติในการดาเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกากับดูแล
องค์การฉบับนี้
ทั้งนี้ เทศบาลตาบลสันมะเค็ด จะได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของ
หน่วยงานเป็นประจา เพื่อให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์
(นายอิ่นคา กรงจักร์)
นายกเทศมนตรีตาบลสันมะเค็ด
วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
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หมวด 1
ข้อมูลองค์การ

วิสัยทัศน์
สันมะเค็ดน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นาเกษตรพัฒนา ประชาเป็นสุข”

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อการบริหารงาน และการบริการประชาชน
3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้าการลงทุน การบริการ และการท่องเที่ย วให้มีมาตรฐาน
4. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
5. พัฒนาโครงข่ายกระบวนการคมนาคมขนส่ง ระบบการบริการ
สาธารณ และระบบป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน
6. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การดาเนินชีวิต และส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน
8. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล และ
เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
9. พัฒนา และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
10. พัฒนาและส่งเสริมงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

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

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุม้ ครองทาง
สังคม
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้า
การบริหารจัดการ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน
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ค่ านิยมหลักขององค์ การ
คนดี

:

มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ไม่เลือกปฏิบัติ
คนเก่ง :
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการทางาน ด้วยความรู้ ความสามารถ และทางานเป็นทีม
คนขยัน :
อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลสันมะเค็ดมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุก
ฝ่าย การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี จึงได้ยึดหลักการที่สาคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและ
สามารถนาไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) เพื่ อ ใช้เ ป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบ าลในการปฏิบัติง านด้านต่างๆ ทั้ ง นี้ เพื่อมิ ให้เ กิ ดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทาให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน
3) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ
ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 2
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิ บาลเทศบาลตาบลสันมะเค็ดได้กาหนด
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ
1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน

นโยบายด้ านรัฐ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติในเรือ่ ง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล
แนวทางปฏิบัติ
1. กาหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
2. ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรูเ้ กี่ยวกับการฟื้นฟู รักษาสิง่ แวดล้อม และความ
ปลอดภัยของชุมชน
3. การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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นโยบายหลัก
1. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข
แนวทางปฏิบัติ
1. การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
2. จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

นโยบายด้ านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
นโยบายหลัก
- ส่งเสริมให้บริการทีม่ ีคุณภาพ โดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว
แนวทางปฏิบัติ
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริ หารและ
ประชาชนที่สนในทั่วไป
นโยบายหลัก
- มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
แนวทางปฏิบัติ
1. ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม
2. ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่ความ
เชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
นโยบายหลัก
- ให้ความสาคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รบั บริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางปฏิบัติ
1. จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย
2. พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล
3. จัดทาแบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและนามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น

นโยบายด้ านองค์ การ
นโยบายหลัก
- ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกากับดูแลและควบคุมภายในที่ดี
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แนวทางปฏิบัติ
1. จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการ
บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของเทศบาล
2. กาหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดาเนินงานที่ผิดต่อธรรมาภิ
บาล
3. จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาล
4. ก าหนดให้ผู้บ ริห ารและเจ้าหน้าที่เ ป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดาเนินงาน ที่ ไม่ ส อดคล้องต่อหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
นโยบายหลัก
- สร้างระบบการบริห ารผลการปฏิบัติง านเพื่อใช้เ ป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เ กิดผลสัม ฤทธิ์
แก่ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
แนวทางปฏิบัติ
1. ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่ มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและ
ครอบคลุมผลการดาเนินงาน และมีการรายงานผลการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
2. จัดทาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เกิด
การปฏิบัติในวงกว้าง
3. พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่ออานวยความสะดวกให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน
นโยบายหลัก
- วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ
แนวทางปฏิบัติ
1. ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการดาเนินงานของเทศบาล อย่างสม่าเสมอ

นโยบายด้ านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
- มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดทากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน
1.2 จัดทากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
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นโยบายหลัก
- ให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ
1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิดกล้าแสดงออก และใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง
2. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางานที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. การทางานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking)
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่ อให้ก ารปฏิบัติง านมีผ ลดีตามนโยบายการก ากั บ ดูแลองค์การที่ ดีของเทศบาลตาบล สันมะเค็ด จึง
กาหนดหลักปฏิบัติที่สาคัญดังนี้
1. เทศบาลตาบลสันมะเค็ดสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการ
กากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
2. เทศบาลตาบลสันมะเค็ดจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากร
และองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือ
เสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทาความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการ
ทางานประจาวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้ บุคลากรของเทศบาล คนใด กระทาการใดที่ขัดต่อนโยบาย
ฉบับนี้
3. เทศบาลตาบลสันมะเค็ดคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือ
สงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บงั คับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผูบ้ ังคับบัญชาได้
อาจขอคาปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นันให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูล
ลับ ทั้ ง นี้ ผู้บัง คับ บัญ ชาเองมี ห น้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คาแนะนาผู้ใต้บัง คับ บัญ ชาตามล าดับ ชั้นให้ป ฏิบัติให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
4. นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี
5. เทศบาลตาบลสันมะเค็ดจะกาหนดแนวทางวัดและประเมิ นการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่าเสมอ

