นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช
2546 รวมทั้ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริห ารจัด การภาครัฐ ซึ่ งมุ่ งเน้ น การพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการบริห ารภาครัฐตามหลั กธรรมาภิ บ าล ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการเป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยครามจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีอัน
ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้าน
ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมสำหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

(ลงชื่อ)
(นางสาวนิตยา เทพแป้น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม
วันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

2

ประกาศเจตนารมณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยครามเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจ
พระราชบั ญ ญั ติ สภาตำบลและองค์ การบริห ารส่ วนตำบลพ.ศ.2537และที่ แ ก้ไขเพิ่ ม เติ ม จนถึ ง
ปัจจุบัน
ในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม เห็นสมควรให้มีการจัดทำ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล มีระบบ
การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการ
เสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ
จากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายการกำกั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลไชยคราม ได้
รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนตำบลไชยคราม นำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการ
ดำเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลองค์การ
ฉบับนี้
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม จะได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบาย
การกำกั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ข องหน่ ว ยงานเป็ น ประจำ เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสม ทั น สมั ย และ
สอดคล้องกับสถานการณ์
(ลงชื่อ)
(นางสาวนิตยา เทพแป้น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม
วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
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ใบลงนามรับทราบของผูป้ ฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. ข้าพเจ้าได้รับ/ รับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว
2. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดีพร้อม
ทั้งมุ่งมั่นที่จะนำแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ ซึ่งระบุไว้ ไป
ยึดถือปฏิบัติ หรือนำไปกำหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่ อส่งเสริมให้ การปฏิบั ติงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยครามมีธรรมาภิบาลต่อไป จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อ-สกุล
นางศศิธร ทับหิรัญ
นางสาวภัททิยา โพธิ์ขวาง
นางสาวหทัยทิพย์ แป้นประจุน
นางศศิธร ละม้าย
นายพรชัย ไกรนรา
นางสาวสุธิดา ศักดิ์แก้ว
นางขณิดา ศิริธร
นางสาวอังคณา โสภาพงศ์
นางขวัญตา พวงพันธ์ศักดิ์
นางสาวอรอุษา กังสุกุล
นางจินตนา ช่วงเสล
นางธัญชนก ชนะภักดี
นางสาวอังคณา จันทร์ลิลา
นางณัฐธยาน์ นิยะกิจ
นางสาวศศิวิมล คงจง
นายบัญญัติ ราชขัติ
นายคนอง เรืองเอียด
นายทักษิณ ทองศรี
นายอภินันท์ ยังมณี
นางมณุรัตน์ ชนะดี
นางสาวอรรณธิกา วิชัยดิษฐ์
นางรุจิรา จันทร์โสม
นายเสรี่ ชนะภักดี

ตำแหน่ง
ปลัด อบต.
รองปลัด อบต
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป
นักการภารโรง
คนงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ครู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ยาม

ลายมือชื่อ
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หมวด 1
ข้อมูลองค์การ
วิสัยทัศน์
“ไชยครามเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา สู่ประชาคมอาเซียน”

พันธกิจ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบันได้กำหนดอำนาจหน้าที่หลักในมาตรา66ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ “พัฒนา
ตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนตำบลไชยครามได้กำหนด
พันธกิจหลักที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคม
สามารถดำรงชีพอย่างมีความสุข และสามารถคงไว้ซึ่งศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนโดยทุกภาค
มีส่วนร่วม
พันธกิจที่ 2 สนับสนุนให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภค และการเกษตร
อย่างเพียงพอ
พันธกิจที่ 3 พั ฒ นาระบบการบริห าร และการบริการให้ ส ามารถอำนวยความ
สะดวก และบริการให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานกับ อบต.
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พันธกิจที่ 4 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจ
ประเภทต่างๆ ให้ดำเนินไป ด้วยความเข้มแข็งมั่นคง
เสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจที่ 5 อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลกับระบบนิเวศและให้
มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และรวมทั้ ง ลดความขั ด แย้ ง อั น
เนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา
พันธกิจที่ 6 พัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่และ
การก่อสร้างทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภค การผังบ้ านลาด อัน
เป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัย การประกอบอาชีพและ
การท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์ที่ 8

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การพัฒนาการศึกษา
การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
การพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ค่านิยมหลักขององค์การ
คนดี

:

มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ไม่เลือกปฏิบัติ

คนเก่ง :

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน ด้วยความรู้ ความสามารถ และทำงานเป็นทีม

คนขยัน :

อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยครามมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี จึงได้ยึดหลักการที่สำคัญ
เพือ่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นใน
หน่วยงานและสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้
เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน
3) เพื่ อสร้างการยอมรับ ความน่ าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้ เกิด
ขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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หมวด 2
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
เพื่ อแสดงความมุ่ งมั่น ต่อการบริห ารราชการตามหลักธรรมาภิ บ าลองค์การบริห ารส่วน
ตำบลไชยครามได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และ
แนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ 1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม2) ด้านผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและ
ปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล
แนวทางปฏิบัติ
1.1 กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยของชุมชน
1.3 การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
2. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข
แนวทางปฏิบัติ
2.1 การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
2.2 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
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นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บริการมีความ
สะดวกและรวดเร็ว
แนวทางปฏิบัติ
1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้ผู้รับบริการได้รับความ
พึงพอใจ
1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและประชาชนที่สนในทั่วไป
นโยบายหลัก
2. มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม
2.2 ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐ
ให้มุ่งสู่ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
นโยบายหลัก
3. ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย
3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของอบต.
3.3 จัดทำแบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและนำมาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น
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นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับ
ดูแลและควบคุมภายในที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดให้ มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของอบต.
1.2 กำหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน
ที่ผิดต่อธรรมาภิบาล
1.3 จั ด ให้ มี ก ารอบรมให้ มี ค วามรู้ เรื่ อ งกฎข้ อ บั ง คั บ ของกฎหมายที่ เกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
1.4 กำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน ที่ไม่สอดคล้อง
ต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
นโยบายหลัก
2. สร้างระบบการบริห ารผลการปฏิ บัติ งานเพื่ อใช้เป็น เครื่องมือในการบริหารจัดการให้
เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ แก่ ข้ าราชการทุ ก ระดั บ โดยผลั ก ดั น ให้ ทุ ก หน่ วยงานมุ่ งเน้ น การพั ฒ นาตนเอง
ตลอดเวลา
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและครอบคลุมผลการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
2.2 จั ด ทำแนวทางส่ งเสริม การปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่างที่ ดี ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ
กระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง
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2.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน
นโยบายหลัก
3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ
แนวทางปฏิบัติ
3.1 ประชาสัมพัน ธ์ ผลการปฏิบัติงานของอบต.ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิ มพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการดำเนินงานของอบต. อย่างสม่ำเสมอ

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
1.1 จัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน
1.2 จัดทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ
2.1 สร้างวัฒ นธรรมองค์ กรให้ เจ้าหน้ าที่ ทุ ก ระดั บ เปิ ดใจรับฟั งข้ อมู ลป้ อนกลับ กล้ าคิ ดกล้ า
แสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
2.3 การทำงานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking)
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แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชย
คราม จึงกำหนดหลักปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
1) องค์ ก ารบริห ารส่ วนตำบลไชยครามสื่ อ สารให้ บุ ค ลากรทุ ก คนได้ รับ ทราบและมี ค วามเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
2)องค์การบริหารส่วนตำบลไชยครามจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่ มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคน
มั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับ
นี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทำความเข้าใจ
ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทำงานประจำวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของ
อบต. คนใด กระทำการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
3) องค์การบริหารส่วนตำบลไชยครามคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการ
ปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บั งคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่
อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคำปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านงาน
บุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้
คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล
องค์การที่ดีฉบับนี้
4) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี
5) องค์การบริหารส่วนตำบลไชยครามจะกำหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติต ามนโยบาย
การกำกับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ

