นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
--------------------------เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช2546 รวมทั้ง
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตาม
หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทาให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก จึงได้จัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีอัน
ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้านคือ ด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมสาหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ
ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

(นายสุขสันต์ ชานาญกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
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ประกาศเจตนารมณ์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
--------------------------องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองบั ว โคก เป็ น ราชการบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
พระราชบั ญญัติสภาต าบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบั น
ในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก เห็นสมควรให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแล
องค์ ก รที่ ดี เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการ
เป็นหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก ได้รวบรวม
หลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบัวโคก นานโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดาเนินงาน และจะไม่
ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกากับดูแลองค์การฉบับนี้
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก จะได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการ
กากับดูแลองค์การที่ดีของหน่วยงานเป็นประจา เพื่อให้มีความเหมาะสมทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์

(นายสุขสันต์ ชานาญกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
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หมวด 1
ข้อมูลองค์การ
วิสัยทัศน์
“หนองบัวโคกชุมชนน่าอยู่ เคียงคูธ่ รรมาภิบาล
บริหารอย่างมีส่วนร่วม

ประชาชนอยู่ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันได้กาหนด
อานาจหน้ าที่ห ลั กในมาตรา66ให้ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลมีห น้าที่ “พัฒ นาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสั งคมและ
วัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคกได้กาหนดพันธกิจหลักที่จะดาเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่
กาหนดไว้ดังนี้
(1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(2) พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมแก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน
ในพื้นที่
(3) รณรงค์ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อในพื้นที่
(4) พัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมรองรับการช่วยเหลือ บริการผู้ประสบภัย
(5) ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(6) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดให้สามารถจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
(7) บารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(8) ส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยให้เด็ก เยาวชน ประชาชนรักการออกกาลังกายห่างไกลอบายมุข
และยาเสพติด
(9) ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น การเพิ่มพื้น ที่สี เขีย ว การอนุรัก ษ์ปูองกันฟื้นฟู ดูแลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(10) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพ เสริมทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
(11) สร้างการบริหารองค์กร การบริหารงานให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
การพัฒนาด้านการเสริมสร้างการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

ค่านิยมหลักขององค์การ
คนดี

:

มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ไม่เลือกปฏิบัติ

คนเก่ง :

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการทางาน ด้วยความรู้ ความสามารถ และทางานเป็นทีม

คนขยัน :

อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

5

วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก มีผลในทางปฏิบัติอย่าง
แท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝุาย การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี จึงได้ยึดหลักการที่สาคัญ
เพือ่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นใน
หน่วยงานและสามารถนาไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้ เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทาให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน
3) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 2
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบัวโคก จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วยนโยบายหลัก 7 ด้านของผู้บริหาร
ท้องถิ่น และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ
1) ด้านการเมืองและการบริหาร
2) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3) ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4) ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5) ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการส่งเสริมงานสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม
6) ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7) ด้านเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น
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นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
นโยบายหลัก
การพั ฒ นาการเมื อ งการบริ ห าร เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่ได้ให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความอิสระ
แก่ท้องถิ่นในการกาหนดนโยบายการบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
1. พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจ การบ้านเมืองและสังคมที่ดี มีมาตรฐานในการบริหารงานเชิงรุกอย่างมี
ประสิทธิภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันสาคัญของ
ตาบลหนองบัวโคก สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตสานึกในการบริการเพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้านที่ดาเนินกิจกรรม
และโครงการต่างๆ โดยชุมชนเพื่อชุมชนรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับการ
ขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
นโยบายหลัก
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของตาบล เพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นการวางฐานรากการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการ
บริการ
แนวทางปฏิบัติ
1. พัฒนาระบบการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ การขยายเขตไฟฟูาและติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ประชาชนมีไฟฟูาในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม
2. จัดสารวจถนนทุกเส้นทางและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถรองรับการขยายตัวของหมู่บ้าน
และพื้นที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตาบลหนองบัวโคก และรอยต่อระหว่างท้องถิ่นให้สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก ทางเชื่อมระหว่างตาบล เพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร
3. พัฒนาแหล่งน้าที่ตื้นเขินให้มีคุณประโยชน์ด้วยการขุดลอกคูคลองและจัดทาฝายกั้นน้า เพื่อเป็น
แหล่งกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
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4.ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้าให้เกิดประโยชน์เพื่อกรบริโภค อุปโภคและเพื่อการเกษตรของพี่น้อง
ประชาชนในระยะยาว และให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
5. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ตาบลให้ตรงตามความต้องการของประชาชน

นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายหลัก
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไขไปสู่
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันสามรถที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้
ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ และนาพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิ กฤติเศรษฐกิจ
และสังคม โดยยึดการศึกษา การสร้างงาน สร้างคน และสร้างชาติ ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางปฏิบัติ
1. สนับสนุนและส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่น่าอยู่
และพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการของเด็ก ในมิติต่างๆ อาทิ เช้น ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคมสิ่งแวดล้อม และสติปัญญา
2. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาที่ทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์
3. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาขั้ นพื้นฐานของโรงเรียนที่มีอยู่ในเขต
ตาบลหนองบัวโคก ให้สามารถพัฒนาทางการเรียน การสอน ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. สนับสนุนและเสริมการทานุบารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งฟื้นฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน
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นโยบายด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นโยบายหลัก /แนวทางปฏิบัติ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
นามาใช้ในการดารงชีวิตและประกอบอาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับ สนุน ให้มีก ารปูอ งกัน และแก้ ไขปัญ หายาเสพติ ด การปูองกันโรค การระงั บ
โรคติดต่อโดยการประสานงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนได้มีสุขอนามัยที่ดี
3. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้มีโอกาสในการแสดงวามสามารถของ
ตนเอง เช่น จัดให้มีลานกีฬาหมู่บ้าน แข่งขั นกีฬา จัดอบรมเยาวชน และการให้เยาชนได้มีการ
รวมกลุ่มทากิจกรรมร่วมกัน
4. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ ก เยาวชน ผู้สู งอายุ และผู้พิก าร ให้ มีความรู้ ความสามารถในการ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
5. จัดเตรียมความพร้อมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการจัดอบรมทบทวนวามรู้ จัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ในการช่ว ยเหลือประชาชน และจัดตั้งศูนย์ อานวยการประสานงานช่วยเหลื อ
ประชาชน

นโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการส่งเสริมงานสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม
นโยบายหลัก /แนวทางปฏิบัติ
1. ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
ประชาชนโดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ บ้าน (อสม.) โดมีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งมี
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนในการดาเนินงานใน
การดูแลสุขภาพของชุมชนอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัยของชุมชน
2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการออกกาลังกายของประชาชน ให้มีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรง
3. ดาเนินการควบคุมปูองกัน และระงับโรคติดต่อ ที่เป็นอันตรายของคนในชุมชน
4. เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
5. สนับสนุนกิจกรรรม โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม. ผู้สูงอายุ และอื่นๆ
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาสุขภาพของ อบต.หนองบัวโคก ให้สามารถเป็นแผนพัฒนา
สุขภาพที่เชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาสุขภาพ ของจังหวัดชัยภูมิ
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7. จัดให้มีสวัสดิการทางด้านสุขภาพอนามัย การช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสภาวะยากลาบาก เช่น การ
สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ ให้เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง เป็นธรรมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นโยบายด้านส่งเสริมการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก /แนวทางปฏิบัติ
1. จัดให้มีเครื่องมือและสถานที่กาจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ ไร้มลพิษ
2. ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ในวันสาคัญ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดมลภาวะโลกร้อน รักษาความ
สะอาดของแม่น้า คูคลอง โดยการกาจัดวัชพืชในแม่น้าให้เป็นแหล่งทาการประมงของประชาชน
และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
3. ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
4. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นโยบายด้านเสริมสร้างความสมานฉันท์และสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น
นโยบายหลัก /แนวทางปฏิบัติ
ส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล และพนักงาน
จ้าง ทุกคน ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและจริยธรรมบริหารราชการตามหลักการมรส่วนร่วมในการสร้าง
ความสมานฉันท์ของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสามัคคี
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แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ผ ลดี ต ามนโยบายการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ข ององค์ ก ารบริห าร
ส่วนตาบลหนองบัวโคก จึงกาหนดหลักปฏิบัติที่สาคัญ ดังนี้
1) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองบั ว โคก สื่ อ สารให้ บุ ค ลากรทุ ก คนได้ รั บ ทราบ
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
2)องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล หนองบั ว โคก จั ด ระบบบริ ห ารธรรมาภิ บ าลที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการ
กากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากร
ทุกระดับต้องทาความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทางานประจาวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมี
สิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของอบต. คนใด กระทาการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
3) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริต
ถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณี
ที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคาปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้าน
งานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล
และให้คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการ
กากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
4) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉ บับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ทุกปี
5) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก จะกาหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตาม
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเอง
อย่างสม่าเสมอ
--------------------------------------------------------

