
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ ่
เรื่อง     นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 

................................................. 
  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา  3/1  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  5) พ.ศ.2545 และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการ
บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อัน
จะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ  ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่   จึงประกาศนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  ส าหรับองค์กรและ
บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ  ข้อบังคับอ่ืนๆ  อย่างทั่วถึง  ดังนี้ 
 ข้อ  1  นโยบายด้านรัฐ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  นโยบายหลัก 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติ
ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1.1 ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
  1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟ้ืนฟู รักษาสิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัยของชุมชน 
  1.3 การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  นโยบายหลัก 
  2. มุ่งม่ันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี  มีความสุข 
  แนวทางปฏิบัติ 
  2.1 การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
  2.2 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
 ข้อ  2  นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  นโยบายหลัก 
  1. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ  โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้  เพ่ือให้บริการมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความพึง
พอใจ 
  1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
และประชาชนที่สนใจทั่วไป 
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  นโยบายหลัก 
  2.มุ่งม่ันให้บริการ  ด้วยความสุจริต  โปร่งใส  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
  แนวทางปฏิบัติ 
  2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 

2.2 ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่ 
ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
  นโยบายหลัก 
  3. ให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็น  ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  แนวทางปฏิบัติ 
  3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย 
  3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต. 
  3.3 จัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงงานบริการให้ดีข้ึน 
 ข้อ  3  นโยบายด้านองค์การ 
  นโยบายหลัก 
  1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน  และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องภายใต้การก ากับดูแลและควบคุม
ภายในที่ดี 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
ของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.2 ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่ผิดต่อ
ธรรมาภิบาล 
  1.3 จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎ  ข้อบังคับของกฎหมายที่เก่ียวกับคุณธรรม  จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 
  1.4 ก าหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็น
ผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
  นโยบายหลัก 
  2. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์แก่ข้าราชการทุกระดับ  โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
  แนวทางปฏิบัติ 
  2.1 ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผน
และครอบคลุมผลการด าเนินงาน และมีการรายงานผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
  2.2 จัดท าแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกระตุ้น
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง 
  2.3 พัฒนาระบบข้อมูล  กฎ  ระเบียบ  ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ  เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน 
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  นโยบายหลัก 
  3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ  ให้ประชาชนได้รับทราบ 
  แนวทางปฏิบัติ 
  3.1 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  3.2 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างสม่ าเสมอ 
 ข้อ  4  นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
  นโยบายหลัก 
  1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  แนวทางปฏิบัติ 
  1.1 จัดท ากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
  1.2 จัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
  นโยบายหลัก 
  2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
  แนวทางปฏิบัติ 
  2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิด กล้า
แสดงออก  และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
  2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานที่ดี  เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
  2.3 การท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking) 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ     ณ    วันที่    16    มกราคม  พ.ศ.2563 
 
 

  
(นายประสิทธิ์    เจตนา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
 
 
 
 
 
 



แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การทีด่ี 
.................................................. 

 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  
จึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญ  ดังนี้ 
  1) องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่   สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 
  2) องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่า
บุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด 
โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง  ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ  ยึดมั่น และปฏิบัติให้
ถูกต้องในการท างานประจ าวัน  และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิหรืออนุญาตให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  
คนใดกระท าการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 
  3) องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่
ขัดหรือสงสัยว่า  จะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ีไม่อาจรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้  อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง  หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ  ทั้งนี้  ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล  และให้ค าแนะน า
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 
  4) นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้  จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปีโดย
คณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering  Team) 
  5) องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  จะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
  6) หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย  แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบาย  
การก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้  สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 

 
......................................................................................  

 
   
   
  

 

 


