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นโยบายการกํากับดูแลองค�การทีด่ ี
 

   เพื่อให-เป1นไปตามเจตนารมณ�ของรัฐธรรมนูญแห'งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชกฤษฎีกาว'าด-วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ-านเมืองที่ดี พุทธศักราช2546 รวมท้ังให-
สอดคล-องกับเกณฑ�คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซ่ึงมุ'งเน-นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ท้ังนี้ เพื่อให-การบริหารราชการเป1นไปอย'างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทําให-ประชาชน
เกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไว-วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
 
  องค�การบริหารส'วนตําบลชําผักแพว จึงได-จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค�การท่ีดีอัน
ประกอบด-วยนโยบายหลัก 4 ด-านคือด-านรัฐสังคม และสิ่งแวดล-อม ด-านผู-รับบริการและผู-มีส'วนได-ส'วนเสีย ด-าน
องค�การ และด-านผู-ปฏิบัติงาน รวมถึงได-กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด-านต'างๆ เพื่อเป1นแนวทาง
ปฏิบัติ และค'านิยมร'วมสําหรับองค�การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป1นแนวทางปฏิบัติควบคู'กับกฎ ข-อบังคับ
อ่ืนๆ อย'างท่ัวถึง  
 
 
 
 

                      (ลงชื่อ)         
                           (นายสนม  โสปFาสัก) 

         นายกองค�การบริหารส'วนตําบลชาํผักแพว 
       วันที่  9  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

นโยบายกํากับดูแลองค�การท่ีดี ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563 (องค�การบริหารส'วนตําบลชําผักแพว) หน-า 3 
 

ประกาศเจตนารมณ� 
 

  องค�การบริหารส'วนตําบลชําผักแพว เป1นราชการบริหารส'วนท-องถ่ินปฏิบัติภารกิจ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส'วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก-ไขเพิ่มเติมจนถึงปIจจุบัน 

  ในฐานะผู-บริหารขององค�การบริหารส'วนตําบลชําผักแพว  เห็นสมควรให-มีการจัดทํานโยบาย
การกํากับดูแลองค�กรที่ดี เพื่อให-การปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส'วนตําบล มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล ให-เป1นที่ยอมรับของทุกฝFายท่ีเก่ียวข-อง อันจะเป1นการเสริมสร-างความมีศักดิ์ศรีของการ
เป1นหน'วยงานภาครัฐ  อีกทั้งสร-างความม่ันใจ ศรัทธา และไว-วางใจจากประชาชน ผู-รับบริการ ผู-ปฏิบัติงาน และ
ผู-มีส'วนได-ส'วนเสีย 

  นโยบายการกํากับดูแลองค�การที่ดีขององค�การบริหารส'วนตําบลชําผักแพว ได-รวบรวม
หลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพื่อให-บุคลากรทุกระดับขององค�การบริหารส'วนตําบล
ข'วงเปา นํานโยบายการกํากับดูแลองค�กรท่ีดีไปเป1นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน  และจะไม'ละเลยการ
ปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู'ในนโยบายการกํากับดูแลองค�การฉบับนี้ 

  ทั้งนี้ องค�การบริหารส'วนตําบลชําผักแพว จะได-พิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบายการกํากับ
ดูแลองค�การที่ดีของหน'วยงานเป1นประจํา เพื่อให-มีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคล-องกับสถานการณ�  
 
 
 

                    (ลงช่ือ)         
                              (นายสนม  โสปFาสัก) 

         นายกองค�การบริหารส'วนตําบลชาํผักแพว 
            วันท่ี  9  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 
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หมวด 1 
ข*อมูลองค�การ 

 
 
 

 
    “พัฒนาโครงสร*างพ้ืนฐาน สนับสนุนกลุ�มงานอาชีพ ป0องกันและแก*ไขป2ญหายาเสพติด เสริมสร*างความ

สมานฉันท� การศึกษาได*รับการส�งเสริม พร*อมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ  (Mission) 
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคมให-ได-มาตรฐานและเพียงพอ 
2. ส'งเสริมและสนับสนุนให-ประชาชนมีรายได-เพิ่มข้ึนและลดรายจ'าย 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย'างทั่วถึง ประชาชนและผู-ด-อยโอกาสได-รับ

การศึกษา ระดับข้ึนพื้นฐาน 
4. ส'งเสริมให-ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ�วัฒนธรรมท-องถ่ิน 
5. อัตราการเจ็บปFวยและเสียชีวิตจากโรคไข-เลือดออก โรคเอดส�และการเกิดอุบัติเหตุลดลง 
6. ส'งเสริมให-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
7. พัฒนาและส'งเสริมการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม 
8. การบริหารงานขององค�กรให-มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 ยุทธศาสตร�ที่ 1  ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร-างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร�ที่ 2  ยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ 
 ยุทธศาสตร�ที่ 3  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด-านสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร�ที่ 4  ยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�กรและบุคลากรสู'การบริหารจัดการท่ีดี 
 ยุทธศาสตร�ที่ 5  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด-านเศรษฐกิจและการเกษตร 

 
 
 
 

คนดี :     มีคุณธรรม กล-ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต-อง มีความโปร'งใส ตรวจสอบได- ไม'เลือกปฏิบัติ 
คนเก'ง :     มุ'งผลสัมฤทธิ์ของการทํางาน ด-วยความรู- ความสามารถ และทํางานเป1นทีม 
คนขยัน :     อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอย'างต'อเน่ือง 
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วัตถุประสงค�ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค�การที่ด ี
 

เพื่อให-การปฏิบัติงานขององค�การบริหารส'วนตําบลชําผักแพว มีผลในทางปฏิบัติอย'างแท-จริง และเกิด
ประโยชน�กับทุกฝFาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค�การที ่ดีจึงได-ยึดหลักการที่สําคัญเพื่อให-บรรลุ
วัตถุประสงค�ดังต'อไปน้ี 

1)  เพื่อเป1นนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับส'งเสริมธรรมาภิบาลให-เกิดข้ึนในหน'วยงาน
และสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได-อย'างเป1นรูปธรรม 

2)  เพื่อใช-เป1นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด-านต'างๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให-เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน�ส'วนตน อันจะทําให-เกิดความสูญเสียต'อรัฐ สังคม สิ่งแวดล-อม องค�การ ผู-รับบริการ ผู-มี
ส'วนได-ส'วนเสีย และผู-ปฏิบัติงานหน'วยงาน 

3)  เพื่อสร-างการยอมรับ ความน'าเชื่อถือ ความไว-วางใจ ความม่ันใจและศรัทธาให-เกิดข้ึนกับ
ผู-รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู-มีส'วนได-ส'วนเสีย 
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หมวด 2 
 นโยบายการกํากับดูแลองค�การที่ด ี

 
เพื่อแสดงความมุ'งม่ันต'อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค�การบริหารส'วนตําบลชําผักแพว

ได-กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค�การท่ีดีประกอบด-วยนโยบายหลัก 4 ด-าน และแนวทางปฏิบัติภายใต-กรอบ
นโยบายหลักคือ 1) ด-านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล-อม 2) ด-านผู-รับบริการและผู-มีส'วนได-ส'วนเสีย  3) ด-านองค�การ 
และ 4) ด-านผู-ปฏิบัติงาน 

 
 

 
 
 
นโยบายหลัก 

1. ส'งเสริม สนับสนุนด-านสิ่งแวดล-อม สุขภาพ และความปลอดภัยต'อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติใน
เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล-อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล 

 
แนวทางปฏิบัต ิ

1.1 กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
1.2 ให-หน'วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให-มีความรู-เก่ียวกับการฟRSนฟู  รักษาสิ่งแวดล-อม  และความ

ปลอดภัยของชุมชน 
1.3  การจัดให-มีส'วนร'วมในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล-อม 
 

นโยบายหลัก 
2. มุ'งม่ันที่จะเป1นส'วนหนึ่งในการสร-างสรรค�สังคมที่ดี มีความสุข 

แนวทางปฏิบัต ิ
2.1  การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน 
2.2 จัดโครงการเพื่อส'งเสริมความเข-มแข็งของสถาบันครอบครัว 

 
 
 
 
นโยบายหลัก 

1. ส'งเสริมให-บริการที่มีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม'มาใช-เพื่อให-บริการมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
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แนวทางปฏิบัต ิ
1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข-อมูลการบริการอย'างต'อเน่ืองเพื่อให-ผู-รับบริการได-รับความพึงพอใจ 
1.2 พัฒนาระบบฐานข-อมูลเพื่อการพัฒนาหน'วยงานเพื่อเป1นประโยชน�ต'อการตัดสินใจของผู-บริหาร

และประชาชนที่สนในทั่วไป 
 

นโยบายหลัก 
2. มุ'งม่ันให-บริการ ด-วยความสุจริต โปร'งใส เพื่อประโยชน�สุขของประชาชน 
 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 ส'งเสริมการเรียนรู-และการมีส'วนร'วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส'วนรวม 
2.2  ปรับทัศนคติหรือค'านิยมของการดําเนินงานของเจ-าหน-าท่ีของรัฐและหน'วยงานภาครัฐให-มุ'งสู'

ความเชื่อม่ันในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร'งใสในการดําเนินงาน 
 
นโยบายหลัก 

3. ให-ความสําคัญกับการรับฟIงความคิดเห็น ของผู-รับบริการและผู-มีส'วนได-ส'วนเสีย 
แนวทางปฏิบัติ 

3.1 จัดช'องทางระบบการรับฟIงระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย 
3.2 พัฒนากระบวนการรับข-อร-องเรียนด-วยระบบอินเทอร�เน็ตผ'านทางเว็บไซต�ของอบต. 
3.3 จัดทําแบบสํารวจความต-องการของผู-รับบริการและนํามาปรับปรุงงานบริการให-ดีข้ึน 

 
 

 
 
 
นโยบายหลัก 

1. ส'งเสริมและจัดให-มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ความถูกต-องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข-องภายใต-การกํากับดูแลและควบคุมภายในที่ดี 
แนวทางปฏิบัต ิ

1.1 จัดให-มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ
การบรรลุเปTาหมายตามภารกิจหลักของอบต. 

1.2 กําหนดแนวทางส'งเสริมให-เจ-าหน-าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต'อการดําเนินงานที่ผิดต'อ 
ธรรมาภิบาล 

1.3 จัดให-มีการอบรมให-มีความรู-เร่ืองกฎข-อบังคับของกฎหมายที่เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล 

1.4 กําหนดให-ผู-บริหารและเจ-าหน-าที่เป1นผู-ดูแลความเสี่ยงต'อการดําเนินงาน ที่ไม'สอดคล-องต'อหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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นโยบายหลัก 
2. สร-างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใช-เป1นเครื่องมือในการบริหารจัดการให-เกิดผลสัมฤทธิ์ 

แก' ข-าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให-ทุกหน'วยงานมุ'งเน-นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
แนวทางปฏิบัติ 

2.1 ใช-ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกําหนดไว-อย'างชัดเจนเป1นเคร่ืองมือในการวางแผนและ
ครอบคลุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินการอย'างสมํ่าเสมอ 

2.2 จัดทําแนวทางส'งเสริมการปฏิบัติตนเป1นแบบอย'างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุ-นส'งเสริมให-
เกิดการปฏิบัติในวงกว-าง 

2.3 พัฒนาระบบข-อมูล กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในองค�การ เพื่ออํานวยความสะดวก
ให-เจ-าหน-าที่ทุกคนในการเข-าถึงข-อมูลและรับทราบโดยท่ัวกัน 

 
นโยบายหลัก 

3. วางระบบประชาสัมพันธ�ให-ความสําคัญกับการเผยแพร'ประชาสัมพันธ�ข'าวสารและผลการดําเนินงาน
ของหน'วยงานต'างๆ ให-ประชาชนได-รับทราบ 
แนวทางปฏิบัติ 

3.1 ประชาสัมพันธ�ผลการปฏิบัติงานของอบต.ในรูปแบบต'างๆ เช'น สื่อสิ่งพิมพ�และส่ืออิเล็กทรอนิกส� 
3.2 เผยแพร'นโยบาย กิจกรรม  และผลการดาํเนินงานของอบต. อย'างสมํ่าเสมอ 

 
 
 
 
 
นโยบายหลัก 

1. มุ'งเน-นส'งเสริมให-ผู-ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 

แนวทางปฏิบัต ิ
1.1 จัดทํากิจกรรมเพื่อสร-างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก'ผู-ปฏิบัติงาน 
1.2 จัดทํากิจกรรมเพื่อเสริมสร-างความสัมพันธ�อันดีระหว'างผู-ปฏิบัติงาน 
 

นโยบายหลัก 
2. สนับสนุนให-มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู- เพื่อเพิ่มประสบการณ�ในการปฏิบัติงาน 
 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 สร-างวัฒนธรรมองค�กรให-เจ-าหน-าที่ทุกระดับ เปXดใจรับฟIงข-อมูลปTอนกลับ กล-าคิดกล-าแสดงออก และใฝFรู-

อย'างต'อเน่ือง 
2.2 จัดให-มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู-ประสบการณ�การทํางานที่ดี  เพื่อเสริมสร-างให-เป1นองค�กรแห'งการ

เรียนรู- 
2.3 การทํางานร'วมกันเป1นทีมในลักษณะเครือข'าย (Networking) 
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แนวทางส�งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค�การทีดี่ 

เพื่อให-การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองค�การท่ีดีขององค�การบริหารส'วนตําบลชําผัก
แพว จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญดังน้ี 

1)  องค�การบริหารส'วนตําบลชําผักแพว สื่อสารให-บุคลากรทุกคนได-รับทราบและมีความเข-าใจ
เก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลองค�การท่ีดีอย'างทั่วถึง 

2) องค�การบริหารส'วนตําบลชําผักแพว จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให-ทุกคน
ม่ันใจว'าบุคลากรและองค�การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค�การท่ีดีฉบับนี้
อย'างเคร'งครัด โดยจะถือเสมือนว'าเป1นข-อปฏิบัติขององค�การข-อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต-องทําความเข-าใจ ยึด
ม่ัน และปฏิบัติให-ถูกต-องในการทํางานประจําวัน และไม'มีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญาตให-บุคลากรของอบต. 
คนใด กระทําการใดที่ขัดต'อนโยบายฉบับนี้ 

3)  องค�การบริหารส'วนตําบลชําผักแพว คาดหวังให-บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการ
ปฏิบัติท่ีขัดหรือสงสัยว'าจะขัดต'อหลักการต'างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต'อผู-บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม'อาจ
รายงานต'อผู-บังคับบัญชาได- อาจขอคําปรึกษาจากผู-บริหารระดับสูง หรือผู-บริหารที่รับผิดชอบด-านงานบุคคล 
โดยข-อมูลท่ีให-นั้นให-ถือปฏิบัติเป1นข-อมูลลับ ท้ังนี้ ผู-บังคับบัญชาเองมีหน-าท่ีในการสอดส'องดูแล และให-
คําแนะนําผู-ใต-บังคับบัญชาตามลําดับชั้นให-ปฏิบัติให-สอดคล-องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
องค�การที่ดีฉบับนี้ 

4)  นโยบายการกํากับดูแลองค�การที่ดีฉบับน้ี จะได-รับการพิจารณาปรับปรุงให-เป1นปIจจุบันทุกป� 
5)  องค�การบริหารส'วนตําบลชําผักแพว จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย

การกํากับดูแลองค�การที่ดีตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว-ต'อไปอย'างเป1นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย'าง
สมํ่าเสมอ 

 
 
 

 


