042 มาตรการส่งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใสภายในหน่วยงาน : มาตรการขับเคลื่อน(นโยบายกากับ)

ประกาศเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
เรื่ อง นโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี
-------------------------เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่ งพระราชบัญญั ติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ อันแสดงความ
มุ่ ง มั่ น ต่ อ การ บริ ห ารราชการตามหลัก ธรรมาภิ บ าล และเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมัน่ ใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริ หารงาน
ภาครัฐ
เทศบาลตาบลเมื อ งรามัน ห์ จึ งประกาศนโยบายการก ากับ ดู แลองค์ก ารที่ ดี ส าหรั บ องค์ก รและ
บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิควบคู่กบั กฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทัว่ ถึง ดังนี้
ข้อ ๑ นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่ งแวดล้อม
นโยบายหลัก
๑.๑ส่ งเสริ ม สนับสนุ นด้านสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถื อ
และปฏิบตั ิ ในเรื่ องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและสมดุล
แนวทางปฏิบตั ิ
๑.๑.๑ กาหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
๑.๑.๒ ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้เกี่ยวกับการฟื้ นฟู รักษาสิ่ งแวดล้อม
และความปลอดภัยของชุมชน
๑.๑.๓ การจัดให้มีส่วนร่ วมในการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
นโยบายหลัก
๑.๒มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุ ข
แนวทางปฏิบตั ิ

-๒๑.๒.๑การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
๑.๒.๒ จัดโครงการเพื่อส่งเสริ มความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
ข้อ ๒ นโยบายด้านผูร้ ับบริ การ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
นโยบายหลัก
๒.๑ ส่ งเสริ มให้บริ การที่มีคุณภาพ โดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้บริ การมีความ
สะดวกและ รวดเร็ว
แนวทางปฏิบตั ิ
๒.๑.๑ พัฒนาและปรับปรุ งระบบข้อมูลการบริ การอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผูร้ ับบริ การได้รับ
ความพึงพอใจ
๒.๑.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ หาร และประชาชนที่สนในทัว่ ไป
นโยบายหลัก
๒.๒ มุ่งมัน่ ให้บริ การ ด้วยความสุ จริ ต โปร่ งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
แนวทางปฏิบตั ิ
๒.๒.๑ ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู ้และการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของ
ส่วนรวม
๒.๒.๒ ปรับทัศนคติหรื อค่านิ ยมของการดาเนิ นงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงาน
ภาครัฐให้มุ่งสู่ ความเชื่อมัน่ ในหลักประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล และความโปร่ งใสในการดาเนินงาน
นโยบายหลัก
๒.๓ ให้ความสาคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
แนวทางปฏิบตั ิ
๒.๓.๑ จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย
๒.๓.๒ พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรี ยนด้วยระบบอินเทอร์ เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของ
เทศบาลตาบลเมืองรามันห์
๒.๓.๓ จัดทาแบบสารวจความต้องการของผูร้ ับบริ การและนามาปรับปรุ งงานบริ การให้ดี
ขึ้น

-๓ข้อ 3 นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก
๓.๑ ส่ งเสริ มและจัดให้มีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ในการ ปฏิบตั ิงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบตั ิ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกากับดูแล
และควบคุม ภายในที่ดี
แนวทางปฏิบตั ิ
๓.๑.๑ จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายหรื อแนวทางในการบริ หาร
ความเสี่ ยง ของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
๓.๑.๒ ก าหนดแนวทางส่ งเสริ มให้ เจ้าหน้าที่ ทุ ก ระดับ ตระหนัก ถึ งความเสี่ ย งต่ อ การ
ดาเนินงานที่ผิดต่อธรรมาภิบาล
๓.๑.๓ จัดให้มีการอบรมให้มีความรู ้เรื่ องกฎ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ ยวกับคุณธรรม
จริ ยธรรม และ ธรรมาภิบาล
๓.๑.๔ กาหนดให้ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดเทศบาลตาบลเมือง
รามันห์ เป็ น ผูด้ ูแลความเสี่ ยงต่อการดาเนินงานที่ไม่สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาล
นโยบายหลัก
๓.๒ สร้างระบบการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการให้
เกิด ผลสัมฤทธิ์แก่ขา้ ราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
แนวทางปฏิบตั ิ
๓.๒.๑ ใช้ดชั นี วดั ผลการปฏิบตั ิงาน (KPI) ที่มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนเป็ นเครื่ องมือใน
การวางแผน และครอบคลุมผลการดาเนินงาน และมีการรายงานผลการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
๓.๒.๒ จัดทาแนวทางส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
กระตุน้ ส่งเสริ มให้เกิดการปฏิบตั ิในวงกว้าง
๓.๒.๓ พัฒ นาระบบข้อมู ล กฎ ระเบี ย บ ที่ เกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ งานภายในองค์ก าร เพื่ อ
อานวยความ สะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทัว่ กัน
นโยบายหลัก
๓.๓ วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ
ผลการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ

-๔แนวทางปฏิบตั ิ
๓.๓.๑ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ในรู ปแบบต่างๆ
เช่น สื่ อ สิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
๓.๓.๒ เผยแพร่ นโยบาย กิจกรรม และผลการดาเนิ นงานของเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
อย่างสม่าเสมอ
ข้อ ๔ นโยบายด้านผูป้ ฏิบตั ิงาน
นโยบายหลัก
๔.๑ มุ่งเน้นส่งเสริ มให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางปฏิบตั ิ
๔.๑.๑ จัดทากิจกรรมเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพแข็งแรงแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
๔.๑.๒ จัดทากิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน
นโยบายหลัก
๔.๒ สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
แนวทางปฏิบตั ิ
๔.๒.๑ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเปิ ดใจรับฟั งข้อมูลป้ อนกลับ กล้าคิด
กล้า แสดงออก และใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง
๔.๒.๒ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์การทางานที่ดี เพื่อเสริ มสร้างให้เป็ น
องค์กรแห่ง การเรี ยนรู ้
๔.๒.๓ การทางานร่ วมกันเป็ นทีมในลักษณะเครื อข่าย (Networking)
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
นิรัตน์ เสมอภาพ
( นายนิรัตน์ เสมอภาพ )
นายกเทศมนตรี ตาบลเมืองรามันห์

