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นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
 

   เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช  2546 รวมทั้งให้
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรร
มาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีอันประกอบด้วย
นโยบายหลัก 4 ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และ
ด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ และ
ค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่าง
ทั่วถึง  

                         (ลงช่ือ)                      
                           (นายจรูญ  เวียงแก้ว) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง 
      วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.256๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2 
 

ประกาศเจตนารมณ ์
 

            องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึงเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

  ในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง เห็นสมควรให้มีการจัดท านโยบายการ
ก ากับดูแลองค์กรที่ดี เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็น
หน่วยงานภาครัฐ  อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 

  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง ได้รวบรวมหลักการ 
นโยบายการปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง น า
นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน  และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตาม
หลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการก ากับดูแลองค์การฉบับนี้ 

 

  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง จะได้พิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีของหน่วยงานเป็นประจ า เพ่ือให้มีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์                    

                        (ลงช่ือ)              
(นายจรูญ  เวียงแก้ว) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง 
   วันที ่ 1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 256๓ 
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ใบลงนามรับทราบของผูป้ฏิบัติงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอึ่ง อ าเภอหนองฮี   จังหวัดร้อยเอ็ด 

1. ข้าพเจ้าไดร้ับ/ รับทราบนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว 
2. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดีพร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะ

น าแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือน าไป
ก าหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง มี     
ธรรมาภิบาลต่อไป จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายทศพล เพียโคตร หัวหน้าส านักงานปลัด ทศพล 
2 นายภาสพงษ์ เล่ห์กล ผู้อ านวยการกองช่าง ภาสพงษ์  
3 นางจิรัฏฐิกา  ฉแก้วมงคลทิพย์ นักบริหารงานการคลัง จิรัฏฐิกา   
4 นางสาวกัลยาณี  ปาจิตตี นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ กัลยาณี  
5 นายชาญชัย จันทพัฒน์ นิติกร ช านาญการ นายชาญชัย 
6 นางตะวันฉายศรุดา โคตรพูลชัย นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ตะวันฉายศรุดา  
7 นายทิวากร ทวีทรัพย์ นายช่างโยธา อาวุโส ทิวากร  
8 นางสาวโสภิดา ไชยภารา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ โสภิดา  
9 นางจารุณี หินซุย เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน จารุณี  

10 นายปัณณวิชญ์ วีระพันธ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา ฯ ปฏิบัติงาน ปัณณวิชญ์  
11 นางสาวมณีวรรณ  สมยา นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ มณีวรรณ 
12 นางพิมพา วิเศษวงษา ครูช านาญการ พิมพา  
13 นางเพชร ศรีชาเนตร ครูช านาญการ เพชร 
14 นางค ามูล ฤทธิ์ภักดี ครูช านาญการ ค ามูล  
15 นายนิพนธ์ เพ็งศรี ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิพนธ์  
16 นายวินัย   วงบุดดา ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ วินัย   
17 นายประกาศิต  ดวงมา ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศิต   
18 นางธรัณญา ดวงมา ผช.จพง.ธุรการ ธรัณญา  
19 นางสาวสุพิชชา หนังไธสง ผช.จพง.สาธารณสุข สุพิชชา  
20 นางสาววิชุดา  บัวพันธ์โพน ผช.นักวิชาการเกษตร วิชุดา   
21 นางสาวโญธิดา วงศ์บุดดา ผช.นักจัดการงานทั่วไป โญธิดา  
22 นางปัทมาภรณ์  วงษ์วาสน์ ผช.จพง.พัฒนาชุมชน ปัทมาภรณ์   



 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

23 นายอุดม สุขหนองหว้า พนักงานขับรถยนต์ (รถกระเช้าไฟฟ้า) อุดม  
24 นายล าพูล ศักดิ์เทวิน พนักงานขับรถยนต์ ล าพูล  
25 นายสมควร สระบุรี พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สมควร  
26 นายทองแดง กลางเมือง นักการภารโรง ทองแดง  
27 นายวิรัตน์  ค าไฮ คนงานเครื่องสูบน้ า วิรัตน์   
28 นางสาวอรสา  แสนเสน่ห์ คนงานทั่วไป (งานกิจการสภา) อรสา   
29 นางสาวบุญรอด  โสสีสุข คนงานทั่วไป บุญรอด   
30 นางสาวนิตยา พันพลู ผช.จพง.การคลัง นิตยา  
31 นายปิยะณัฐ สุทธิธรรม ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ ปิยะณัฐ  
32 นายจักรพงษ์ บ่อชน ผช.จพง.ธุรการ จักรพงษ์  
33 นางสาวธัญญาภรณ์ ขม้ินทอง ผช.จพง.พัสดุ ธัญญาภรณ์  
34 นางสาวจินดารัตน์ ราชภักดี ผช.จพง.การเงินและบัญชี จินดารัตน์  
35 นายทรัพย์ทวี  รัตนศรี ผช.จพง.ธุรการ ทรัพย์ทวี   
36 นางสาวมลฤดี ทวีสาร ผช.จพง.ธุรการ มลฤดี  
37 นายธวัชชัย สังมาตร ผช.นายช่างส ารวจ ธวัชชัย 
38 นายอภินันท์ เวียงแก้ว ผช.นายช่างเขียนแบบ อภินันท์  
39 นายตรรกวิท เวียงแก้ว ผช.นายช่างไฟฟ้า ตรรกวิท  
40 นายสุพล  โสสีสุข ผช.นายช่างโยธา สุพล  
41 นายสันติ  ผลอ้อ ผช.นายช่างไฟฟ้า สันติ 
42 นายพศวัต  ดีวงษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา พศวัต 
43 นายนัฐวุฒิ หนองนา ผช.นักสันทนาการ นัฐวุฒิ  
44 นางสาวกัญญาณัฐ  ภาสว่าง ผช.จพง.ธุรการ กัญญาณัฐ   
45 นางสาวจิตรลดา โสสีสุข ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ ) (ศพด.บ้านหนองแห้ว) จิตรลดา  
46 นางสาวธัญวรัตน์  มุขมนตรี ผช.จพง.พัสดุ ธัญวรัตน์   
47 นางสาวรัชดาภรณ์ สมสิงห์ ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านวารี-สีสุก) รัชดาภรณ์  
48 นางสาวสุกานดา อุตะมา ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ ) (ศพด.บ้านหนองไศล) สุกานดา  
49 นายจิตการ วิเศษวงษา ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองแห้ว) นายจิตการ  
50 นางสาวชลธิชา  สุขหนองหว้า ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองไศล) ชลธิชา   

 
 



 
หมวด 1 

ข้อมูลองค์การ 
 

 
 
 

           องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

         “ประชาชนมีชีวิตที่ดีพร้อม  สภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี” 
ค าขวัญ 
       “ดูกอ่ึงแดนคุณธรรม งามล้ าสงกรานต์ประเพณี มากมีแมงจี่นูน สมบูรณ์ล าน้ าเสียว แหล่งท่องเที่ยวดู

ฝูงลิง งามจริงพระธาตุวัดใหญ่ พงไพรเห็ดมากมี ชาวประชาอยู่ดีมีสุข” 
 

 
 

 
 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันได้
ก าหนดอ านาจหน้าที่หลักในมาตรา66ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ “พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง ได้ก าหนดพันธกิจหลักที่จะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคม  
                     สามารถด ารงชีพอย่างมีความสุข และสามารถคงไว้ซึ่งศาสนา   
            ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนโดยทุกภาค 

มีส่วนร่วม 
พันธกิจที่ 2 สนับสนุนให้ประชาชนมีน้ าเพื่อการบริโภคอุปโภค  และการเกษตรอย่าง

เพียงพอ 
 
พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบการบริหาร และการบริการให้สามารถอ านวยความสะดวกและ

บริการให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารงานกับ  อบต. 

 
 

 

วสัิยทัศน์ 
 

พนัธกจิ 
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พันธกิจที่ 4 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  และการประกอบธุรกิจประเภท

ต่างๆ ให้ด าเนินไป ด้วยความเข้มแข็งมั่นคง  เสริมสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนให้เพียงพอต่อการด ารงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
พันธกิจที่ 5 อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลกับระบบนิเวศและให้มีการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน และรวมทั้งลดความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการด าเนิน
กิจกรรมการพัฒนา 

 
พันธกิจที่ 6 พัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ  การปรับปรุงพ้ืนที่และการ

ก่อสร้างทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภค การผังบ้านลาด  อันเป็นการ
ส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัย การประกอบอาชีพและการท่องเที่ยว 

 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทาง 
    สังคม 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3  การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6  การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
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คนดี   : มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

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

 
วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิด
ประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที ่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 

1)  เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
และสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

2)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน 

 

3)  เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่านิยมหลกัขององค์การ 
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หมวด 2 

 
 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี

 
เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง ได้

ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบ
นโยบายหลักคือ 1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  3) ด้านองค์การ 
และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติใน
เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟ้ืนฟู  รักษาสิ่งแวดล้อม  และความ

ปลอดภัยของชุมชน 
1.3  การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

นโยบายหลัก 
2. มุ่งมั่นทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1  การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
2.2 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
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นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือให้บริการมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 

แนวทางปฏิบัติ 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 
1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

และประชาชนที่สนในทั่วไป 
 

นโยบายหลกั 
2. มุ่งมัน่ให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 
2.2  ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่

ความเชื่อม่ันในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 

นโยบายหลัก 
3. ให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางปฏิบัติ 
3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย 
3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของอบต. 
3.3 จัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องภายใต้การก ากับดูแลและควบคุมภายในที่ดี 

แนวทางปฏิบัติ 
1.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ

การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของอบต. 
1.2 ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่ผิดต่อธรร

มาภิบาล 
1.3 จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรร

มาภิบาล 
1.4 ก าหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการด าเนินงาน ที่ไม่สอดคล้องต่อหลัก

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 

นโยบายหลัก 
2. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

แก่ ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและ

ครอบคลุมผลการด าเนินงาน และมีการรายงานผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
2.2 จัดท าแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกระตุ้นส่งเสริมให้

เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านองค์การ 
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2.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน 

 

นโยบายหลัก 
3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการด าเนินงาน

ของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
แนวทางปฏิบัติ 

3.1 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของอบต.ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม  และผลการด าเนินงานของอบต. อย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
นโยบายหลัก 

1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 จัดท ากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
1.2 จัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

 

นโยบายหลัก 
2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบตัิ 
2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิดกล้าแสดงออก และใฝ่รู้

อย่างต่อเนื่อง 
2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานที่ดี  เพ่ือเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 
2.3 การท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking)

นโยบายด้านผู้ปฏิบัตงิาน 
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แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วน  ต าบลดูกอ่ึงจึงก าหนด
หลักปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 

 

1)  องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากร
และองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือ
เสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการ
ท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของอบต. คนใด กระท าการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

 

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือ
สงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ 
อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูล
ลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

 

4)  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี 
 

5)  องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง จะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


