
 

 

 
 

ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
เรื่อง  นโยบายการกํากับดูแลองค
การท่ีดี 

************************** 

  เพ่ือให
เป�นไปตามเจตนารมณ�ในมาตรา ๓/๑ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก
ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี๕)                 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาว�าด
วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ
านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖              
อันแสดงความมุ�งม่ันต�อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพ่ือให
การบริหารราชการเป�นไปอย�าง                
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทําให
ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไว
วางใจในการบริหารงาน
ภาครัฐ  

  องค�การบริหารส�วนตําบลบ
านดง จึงประกาศนโยบายการกํากับดูแลองค�การท่ีดี สําหรับ
องค�กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป�นแนวทางปฏิบัติควบคู�กับกฎ ข
อบังคับอ่ืนๆ อย�างท่ัวถึง ดังนี้ 

 ข�อ ๑ นโยบายด�านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล�อม 
 นโยบายหลัก 

 ๑. ส�งเสริม สนับสนุนด
านสิ่งแวดล
อม สุขภาพ และความปลอดภัยต�อชุมชน โดยยึดถือและ
ปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล
อมท่ีดีเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและสมดุล 
  แนวทางปฏิบัติ 

 ๑.๑ กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
 ๑.๒ให
หน�วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให
มีความรู
เก่ียวกับการฟIJนฟู รักษาสิ่งแวดล
อม และ

ความปลอดภัยของชุมชน 
 ๑.๓ การจัดให
มีส�วนร�วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล
อม 

 นโยบายหลัก 
 ๒. มุ�งม่ันท่ีจะเป�นส�วนหนึ่งในการสร
างสรรค�สังคมท่ีดี มีความสุข 

  แนวทางปฏิบัติ 
 ๒.๑ การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
 ๒.๒ จัดโครงการเพ่ือส�งเสริมความเข
มแข็งของสถาบันครอบครัว 

 ข�อ ๒ นโยบายด�านผู�รับบริการ และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
 นโยบายหลัก 

 ๑. ส�งเสริมให
บริการท่ีมีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม�มาใช
 เพ่ือให
บริการมีความสะดวก
และรวดเร็ว 
  แนวทางปฏิบัติ 

 ๑.๑  พัฒนาและปรับปรุงระบบข
อมูลการบริการอย�างต�อเนื่อง เพ่ือให
ผู
รับบริการได
รับความ
พึงพอใจ 

 /๑.๒ พัฒนา... 
 
 



-๒- 
 
 ๑.๒  พัฒนาระบบฐานข
อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด เพ่ือเป�นประโยชน�ต�อการตัดสินใจของ

ผู
บริหารและประชาชนท่ีสนในท่ัวไป 
 นโยบายหลัก 

 ๒. มุ�งม่ันให
บริการ ด
วยความสุจริต โปร�งใส เพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน 
  แนวทางปฏิบัติ 

 ๒.๑ ส�งเสริมการเรียนรู
และการมีส�วนร�วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส�วนรวม 
 ๒.๒ ปรับทัศนคติหรือค�านิยมของการดําเนินงานของเจ
าหน
าท่ีของรัฐและหน�วยงานภาครัฐให


มุ�งสู�ความเชื่อม่ันในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร�งใสในการดําเนินงาน 
 นโยบายหลัก 

 ๓. ให
ความสําคัญกับการรับฟMงความคิดเห็น ของผู
รับบริการและผู
มีส�วนได
ส�วนเสีย 
  แนวทางปฏิบัติ 

 ๓.๑ จัดช�องทางระบบการรับฟMงระบบความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
 ๓.๒ พัฒนากระบวนการรับข
อร
องเรียนด
วยระบบอินเทอร�เน็ตผ�านทางเว็บไซต�ของจังหวัด 
 ๓.๓ จัดทําแบบสํารวจความต
องการของผู
รับบริการและนํามาปรับปรุงงานบริการให
ดีข้ึน 

 ข�อ 3 นโยบายด�านองค
การ 
 นโยบายหลัก 

 ๑. ส�งเสริมและจัดให
มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานความถูกต
องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข
องภายใต
การกํากับดูแลและ
ควบคุมภายในท่ีดี 
  แนวทางปฏิบัติ 

 ๑.๑ จัดให
มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงของการบรรลุเปNาหมายตามภารกิจหลักขององค�การบริหารส�วนตําบล 

 ๑.๒ กําหนดแนวทางส�งเสริมให
เจ
าหน
าท่ีทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต�อการดําเนินงานท่ี
ผิดต�อธรรมาภิบาล 

 ๑.๓ จัดให
มีการอบรมให
มีความรู
เรื่องกฎ ข
อบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

 ๑.๔ กําหนดให
ผู
บริหารและเจ
าหน
าท่ีในหน�วยงานต�างๆ ในสังกัดองค�การบริหารส�วนตําบล
บ
านดง เป�นผู
ดูแลความเสี่ยงต�อการดําเนินงานท่ีไม�สอดคล
องต�อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 นโยบายหลัก 

 ๒. สร
างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใช
เป�นเครื่องมือในการบริหารจัดการให

เกิดผลสัมฤทธิ์แก�ข
าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให
ทุกหน�วยงานมุ�งเน
นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
  แนวทางปฏิบัติ 

 ๒.๑ ใช
ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ท่ีมีการกําหนดไว
อย�างชัดเจนเป�นเครื่องมือในการ
วางแผนและครอบคลุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินการอย�างสมํ่าเสมอ 

 ๒.๒ จัดทําแนวทางส�งเสริมการปฏิบัติตนเป�นแบบอย�างท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกระตุ
น
ส�งเสริมให
เกิดการปฏิบัติในวงกว
าง         
                                /๒.๓ พัฒนา... 

 



-๓- 
 
 ๒.๓ พัฒนาระบบข
อมูล กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในองค�การ เพ่ืออํานวย

ความสะดวกให
เจ
าหน
าท่ีทุกคนในการเข
าถึงข
อมูลและรับทราบโดยท่ัวกัน 
 นโยบายหลัก 

 ๓. วางระบบประชาสัมพันธ�ให
ความสําคัญกับการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ข�าวสารและผลการ
ดําเนินงานของหน�วยงานต�างๆ ให
ประชาชนได
รับทราบ 
  แนวทางปฏิบัติ 

 ๓.๑ ประชาสัมพันธ�ผลการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตําบลบ
านดงในรูปแบบต�างๆ 
เช�น สื่อสิ่งพิมพ�และสื่ออิเล็กทรอนิกส� 

 ๓.๒ เผยแพร�นโยบาย กิจกรรม และผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลอย�าง
สมํ่าเสมอ 

 ข�อ ๔ นโยบายด�านผู�ปฏิบัติงาน 
 นโยบายหลัก 

 ๑. มุ�งเน
นส�งเสริมให
ผู
ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
  แนวทางปฏิบัติ 

 ๑.๑ จัดทํากิจกรรมเพ่ือสร
างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก�ผู
ปฏิบัติงาน 
 ๑.๒ จัดทํากิจกรรมเพ่ือเสริมสร
างความสัมพันธ�อันดีระหว�างผู
ปฏิบัติงาน 

 นโยบายหลัก 
 ๒. สนับสนุนให
มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู
 เพ่ือเพ่ิมประสบการณ�ในการปฏิบัติงาน 

  แนวทางปฏิบัติ 
 ๒.๑ สร
างวัฒนธรรมองค�กรให
เจ
าหน
าท่ีทุกระดับเปSดใจรับฟMงข
อมูลปNอนกลับ กล
าคิด กล
า

แสดงออก และใฝUรู
อย�างต�อเนื่อง 
 ๒.๒ จัดให
มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ�การทํางานท่ีดี เพ่ือเสริมสร
างให
เป�นองค�กร

แห�งการเรียนรู
 
 ๒.๓ การทํางานร�วมกันเป�นทีมในลักษณะเครือข�าย (Networking) 

  จึงประกาศให
ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ   ณ   วันท่ี      10     เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.๒๕62 
 

  
 
          (นายศุกร�   ไทยธนสุกานต�) 
          นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ
านดง 

 
 

 
 
  
 



แนวทางส�งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค
การทีด่ี 
*********************** 

 
 เพ่ือให
การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองค�การท่ีดีขององค�การบริหารส�วน

ตําบลบ
านดง จึงกําหนดหลักปฏิบัติท่ีสําคัญดังนี้ 
 1) องค�การบริหารส�วนตําบลบ
านดง สื่อสารให
บุคลากรทุกคนได
รับทราบและมีความเข
าใจ

เก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลองค�การท่ีดีอย�างท่ัวถึง 
 2) องค�การบริหารส�วนตําบลบ
านดง จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให
ทุก

คนม่ันใจว�าบุคลากรและองค�การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค�การท่ีดี
ฉบับนี้อย�างเคร�งครัด โดยจะถือเสมือนว�าเป�นข
อปฏิบัติขององค�การข
อหนึ่ง ท่ีบุคลากรทุกระดับต
องทําความ
เข
าใจ ยึดม่ัน และปฏิบัติให
ถูกต
องในการทํางานประจําวัน และไม�มีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิหรืออนุญาตให
บุคลากร
ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ
านดงคนใดกระทําการใดท่ีขัดต�อนโยบายฉบับนี้ 

 3) องค�การบริหารส�วนตําบลบ
านดง คาดหวังให
บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการ
ปฏิบัติท่ีขัดหรือสงสัยว�าจะขัดต�อหลักการต�างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต�อผู
บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ีไม�
อาจรายงานต�อผู
บังคับบัญชาได
 อาจขอคําปรึกษาจากผู
บริหารระดับสูง หรือผู
บริหารท่ีรับผิดชอบด
านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (CHRO) โดยข
อมูลท่ีให
นั้นให
ถือปฏิบัติเป�นข
อมูลลับ ท้ังนี้ ผู
บังคับบัญชาเองมีหน
าท่ีใน
การสอดส�องดูแล และให
คําแนะนําผู
ใต
บังคับบัญชาตามลําดับชั้นให
ปฏิบัติให
สอดคล
องกับแนวทางปฏิบัติตาม
นโยบายการกํากับดูแลองค�การท่ีดีฉบับนี้ 

 4) นโยบายการกํากับดูแลองค�การท่ีดีฉบับนี้ จะได
รับการพิจารณาปรับปรุงให
เป�นปMจจุบันทุก
ปjโดยคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering 
Team) 

 5) องค�การบริหารส�วนตําบลบ
านดง จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตาม
นโยบายการกํากับดูแลองค�การท่ีดีตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว
ต�อไปอย�างเป�นระบบ รวมท้ังมีการประเมินตนเองอย�าง
สมํ่าเสมอ 

 6) หากผู
ใดมีข
อสงสัยเก่ียวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต
องการคําแนะนําเก่ียวกับ
นโยบาย การกํากับดูแลองค�การท่ีดีฉบับนี้ สามารถติดต�อหรือสอบถามได
ท่ีกลุ�มงานการเจ
าหน
าท่ี 
 

********************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกข�อความ 
ส�วนราชการ        สํานักงานปลัด  องค�การบริหารส�วนตําบลบ
านดง                                
ท่ี  ลป  ๗๔๙๐๑/761                  วันท่ี   10    ตุลาคม 2562 
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ�นโยบายการกํากับดูแลองค�กรท่ีดี 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
เรียน    ผู
อํานวยการกองคลัง, ผู
อํานวยการกองช�าง 

ด
วยสํานักปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลบ
านดง ได
ประกาศนโยบายการกํากับดูแลองค�กรท่ีดี 
อันแสดงความมุ�งม่ันต�อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพ่ือให
การบริหารราชการเป�นไปอย�าง                
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทําให
ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไว
วางใจในการบริหารงาน
ภาครัฐ  

เพ่ือให
การบริหารงานของท
องถ่ินเป�นไปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน               
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก
ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
พระราชกฤษฎีกาว�าด
วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ
านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ สํานักปลัด                      
จึงขอประชาสัมพันธ�ให
ท�านและบุคลากรในสังกัดได
ถือปฏิบัติอย�างเคร�งครัด ตามประกาศท่ีแนบมาพร
อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 

       
    (ลงชื่อ).................................................. 

     (นางศิริพร  เครือวงศ�) 
                 หวัหน
าสํานักปลัด 

 
 


