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นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
 

   เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พุทธศักราช
2546 รวมท้ังให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ท้ังนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีอัน
ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้าน
ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึง  
 
 
 
 

                      (ลงชื่อ)         
                           (นายสมโภชน์  ชินวงค์) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
     วันท่ี  9  เดือน มกราคม พ.ศ.2560 
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ประกาศเจตนารมณ ์
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวเป็นราชการบริหารส่วน ท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

  ในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เห็นสมควรให้มีการจัดท า
นโยบายการก ากับดูแลองค์กรท่ีดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มีระบบ
การบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเกี่ ยวข้อง อันจะเป็นการ
เสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ  อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ
จากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

  นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว           
ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย น านโยบายการก ากับดูแลองค์กรท่ีดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติ
ในการด าเนินงาน  และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการท่ีปรากฏอยู่ในนโยบายการก ากับดูแล
องค์การฉบับนี้ 

 

  ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะได้พิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบาย
การก ากับดูแลองค์การท่ีดีของหน่วยงานเป็นประจ า เพื่อให้มีความเหมาะสม  ทันสมัยและ
สอดคล้องกับสถานการณ์  
 
 

                    (ลงชื่อ)         
                           (นายสมโภชน์  ชินวงค์) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
     วันท่ี  9  เดือน มกราคม พ.ศ.2560 
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หมวด 1 
ข้อมูลองค์การ 

 
 
 

 
“คุณธรรมน าหน้า  ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ  มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของชุมชน” 

 
 

 

1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวก รวดเร็ว 
 2. เพื่อวางแผนส่งเสริมอาชีพ การลงทุนและการท่องเที่ยว 
 3. บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 5. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4  การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 
 
 
 

คนดี   : มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

คนเก่ง   : มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการท างาน ด้วยความรู้ ความสามารถ และท างานเป็นทีม 
 
คนขยัน  : อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

วิสัยทัศน ์
 

เป้าประสงค์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

ค่านิยมหลักขององค์การ 
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วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 
และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีจึงได้ยึดหลักการท่ีส าคัญ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 
1)  เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้ เกิดขึ้นใน

หน่วยงานและสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
2)  เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ท้ังนี้ เพื่อมิให้

เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม ส่ิงแวดล้อม องค์การ 
ผู้รับบริการ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน 

 
3)  เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิด

ขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชนท่ัวไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 

หมวด 2 
 

 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
 

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วน
ต าบลละอายได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และ
แนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ 1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม2) ด้านผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
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นโยบายหลัก 
1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและ

ปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมท่ีดีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนและสมดุล 
แนวทางปฏิบัต ิ

1.1 ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู  รักษาสิ่งแวดล้อม  

และความปลอดภัยของชุมชน 
1.3  การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

นโยบายหลัก 
2. มุ่งมั่นท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดี มีความสุข 

แนวทางปฏิบัต ิ
2.1  การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
2.2 จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

 
 
 

 
 
นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริมให้บริการท่ีมีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือให้บริการมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 
แนวทางปฏิบัต ิ

1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความ
พึงพอใจ 

1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและประชาชนท่ีสนในท่ัวไป 
 
 
 
 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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นโยบายหลัก 
2. มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 
2.2  ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและหน่วยงานภาครัฐ

ให้มุ่งสู่ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 
นโยบายหลัก 

3. ให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางปฏิบัติ 

3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของอบต. 
3.3 จัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น 

 
 

 
 
 
นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องภายใต้การก ากับ
ดูแลและควบคุมภายในท่ีดี 
แนวทางปฏิบัต ิ

1.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร
ความเส่ียงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของอบต. 

1.2 ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการด าเนินงาน
ท่ีผิดต่อธรรมาภิบาล 

1.3 จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

1.4 ก าหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลความเส่ียงต่อการด าเนินงาน ท่ีไม่สอดคล้อง
ต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 
 

นโยบายด้านองค์การ 
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นโยบายหลัก 
2. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ แก่ ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา 
แนวทางปฏิบัติ 

2.1 ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ท่ีมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและครอบคลุมผลการด าเนินงาน และมีการรายงานผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 

2.2 จัดท าแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
กระตุ้นสง่เสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง 

2.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยท่ัวกัน 

 
นโยบายหลัก 

3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
แนวทางปฏิบัติ 

3.1 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของอบต.ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

3.2 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม  และผลการด าเนินงานของอบต. อย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
นโยบายหลัก 

1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
แนวทางปฏิบัต ิ

1.1 จัดท ากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
1.2 จัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
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นโยบายหลัก 
2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิดกล้า

แสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานท่ีดี  เพ่ือเสริมสร้างให้เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู ้
2.3 การท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking)



 
9 

 
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบล

ละอาย จึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 
 
1)  องค์การบริหารส่วนต าบลละอายสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีอย่างท่ัวถึง 
 
2)องค์การบริหารส่วนต าบลละอายจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจ

ว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับนี้
อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ท่ีบุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ 
ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของ
อบต. คนใด กระท าการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

 
3)  องค์การบริหารส่วนต าบลละอายคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติ

ท่ีขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ีไม่อาจ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารท่ีรับผิดชอบด้านงานบุคคล 
โดยข้อมูลท่ีให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ท้ังนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแล และให้
ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การท่ีดีฉบับนี ้

 
4)  นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกป ี

 
5)  องค์การบริหารส่วนต าบลละอายจะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการ

ก ากับดูแลองค์การท่ีดีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


