
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลปากน ้าปราณ 

เรื่อง  นโยบายการก้ากับดูแลองค์การที่ดี 
-------------------------- 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ และ   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ อันแสดง
ความมุ่งมั่นต่อการ บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล  และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ  ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงาน
ภาครัฐ 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ จึงประกาศนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
ส าหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้    

ข้อ ๑ นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายหลัก 
๑.1 ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน  โดยยึดถือ

และปฏิบัติ ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล     
   แนวทางปฏิบัต ิ

๑.1.1 ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
1.1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟ้ืนฟู รักษาสิ่งแวดล้อม 

และความปลอดภัยของชุมชน  
1.1.3 การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
นโยบายหลัก 
1.2 มุ่งม่ันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดี มีความสุข 
แนวทางปฏิบัติ 
1.2.1 การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
1.2.2 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  
ข้อ ๒ นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายหลัก  
2.1 ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพ่ือให้บริการมีความ

สะดวกและ รวดเร็ว 
 

 

 



 

แนวทางปฏิบัติ  

2.1.1  พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจ 

2.1.๒  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร และประชาชนที่สนในทั่วไป 

นโยบายหลัก 
๒.2 มุ่ งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่ งใส เ พ่ือประโยชน์สุขของประชาชน     

   แนวทางปฏิบัติ 
2.๒.๑ ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม    

   2.๒.๒ ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงาน
ภาครัฐให้มุ่งสู่ ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการด าเนินงาน    

นโยบายหลัก 
2.๓ ให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

   แนวทางปฏิบัติ 
2 . ๓ . ๑  จั ด ช่ อ ง ท า ง ร ะ บ บ ก า ร รั บ ฟั ง ร ะ บ บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ที่ ห ล า ก ห ล า ย    

   2.๓.๒ พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัด    
   2.๓.๓ จัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น  

ข้อ 3 นโยบายด้านองค์การ 
นโยบายหลัก 
3.๑ ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การ ปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การก ากับดูแลและ
ควบคุม ภายในที่ดี 

แนวทางปฏิบัติ  
3.๑.๑ จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร

ความเสี่ ยง ของการบรรลุ เป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ    
   3.๑.๒ ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการด าเนินงาน
ที่ผิดต่อธรรมาภิบาล 

3.๑.๓ จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 

3.๑.๔ ก าหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากน้ าปราณเป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและ     
ธรรมาภิบาล 
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   นโยบายหลัก 
                   3.๒ สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์แก่ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา     
   แนวทางปฏิบัติ 
                   3.๒.๑ ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการ
วางแผน และครอบคลุมผลการด าเนินงาน และมีการรายงานผลการด าเนินการอย่างสม่ า เสมอ    
   3.๒.๒ จัดท าแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
กระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง 
                   3.๒.๓ พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพ่ืออ านวย
ความ สะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน   

นโยบายหลัก 
3.๓ วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการ

ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
แนวทางปฏิบัติ  
3.๓.๑ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเวียงพางค า ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อ 

สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3.๓.๒ เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ า

ปราณอย่างสม่ าเสมอ  
ข้อ ๔ นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  

                   นโยบายหลัก   
                   4.๑ มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

แนวทางปฏิบัติ 
4.๑.๑ จัดท ากิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
4.๑.๒ จัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  
นโยบายหลัก 
4.๒ สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เ พ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน     

   แนวทางปฏิบัติ 
4.๒.๑ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิด กล้า 

แสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง   
4.๒.๒ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานที่ดี เพ่ือเสริมสร้างให้เป็น

องค์กรแห่ง การเรียนรู้  
4.๒.๓ การท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking)  
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  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    

    ประกาศ ณ  วันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ.2561 

 

  ( นายพนอ  เดชวัน ) 
  นายองค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ าปราณ 
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