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นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี

 
   เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์   และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
พุทธศักราช  2546 รวมท้ังให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ท้ังนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีอัน
ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้าน
ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึง  
 
 
 

                      (ลงชื่อ)       น ้าค้าง  พลายละหาร 
                         (นางน้ าค้าง  พลายละหาร) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
     วันท่ี  1  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 25๖4 
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ประกาศเจตนารมณ ์
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

  ในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เห็นสมควรให้มีการจัดท า
นโยบายการก ากับดูแลองค์กรท่ีดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มีระบบ
การบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง อันจะเป็นการ
เสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ  อีกท้ังสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ
จากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

  นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้รวบรวม
หลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น น านโยบายการก ากับดูแลองค์กรท่ีดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน  
และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการท่ีปรากฏอยู่ในนโยบายการก ากับดูแลองค์การฉบับนี้ 

 

  ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จะได้พิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การท่ีดีของหน่วยงานเป็นประจ า เพื่อให้มีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สถานการณ์  
 
 

                    (ลงชื่อ)      น ้าค้าง  พลายละหาร 
   (นางน้ าค้าง  พลายละหาร) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
                                                             วันท่ี  1  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 25๖4 
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ใบลงนามรับทราบของผูป้ฏิบัติงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 
1. ข้าพเจ้าได้รับ/ รับทราบนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี ฉบับนี้แล้ว 
2. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดีพร้อม

ท้ังมุ่งมั่นท่ีจะน าแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีด้านต่างๆ ซึ่งระบุไว้ ไป
ยึดถือปฏิบัติ หรือน าไปก าหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น มีธรรมาภิบาล ต่อไป จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายอภิศักดิ์   หันทิพย์ ปลัด อบต. อภิศักดิ์   หันทิพย์ 
2 นายพีระ       โหมดเครือ รองปลัด อบต. พีระ      โหมดเครือ 
3 นางพรนิภา   ชอบดี ผู้อ านวยการกองคลัง พรนิภา   ชอบดี 
4 นายศราวุฒิ   ศักดิ์ดี ผู้อ านวยการกองช่าง ศราวุฒิ   ศักดิ์ดี 
5 นายอนุชา     แสงก่ า หัวหน้าส านักปลัด อนุชา     แสงก ้า 
6 นายรัฐพงศ์    กินจ าปา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม รัฐพงศ์    กินจ้าปา 
7 นางณราพร   น้อยประถม นักวิชาการเงินและบัญชี ณราพร น้อยประถม 
8 นางพัชรี       บุญยืน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พัชรี       บุญยืน 
9 นางสาวนงนุช  ด าข า นักทรัพยากรบุคคล นงนุช  ด้าข้า 

10 นางสาวคนิษฐา  สงวนชม นักพัฒนาชุมชน คนิษฐา  สงวนชม 
11 นางสาวดวงกมล  แก่นสิงห์ นักวิชาการศึกษา ดวงกมล  แก่นสิงห์ 
12 นางสุนทรี      ทองพร เจ้าพนักงานธุรการ สุนทรี    ทองพร 
13 นางสาววาสนา  ยอดเงิน คร ู วาสนา  ยอดเงิน 
14 นางเบญจมาศ  หลักแหลม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เบญจมาศ หลักแหลม 
15 นางสาวอรพรรณ  โอภาส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อรพรรณ  โอภาส 
16 นายศรเพชร    น้อยประถม พนักงานขับรถยนต์ ศรเพชร  น้อยประถม 
17 นางเพชชรี      เกตุเกิด ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เพชชรี   เกตุเกิด 
18 นางสาวอุไรวรรณ  ค านันท์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อุไรวรรณ  ค้านันท์ 
19 นางสงวนศรี    รัตนบ ารุง คนงาน สงวนศรี    รัตนบ้ารุง 
20 นางสาวสโลม   สิมบุตร คนงาน สโลม   สิมบุตร 
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หมวด 1 
ข้อมูลองค์การ 

 
 
 

 
    “ต้าบลน่าอยู่ ชุมชนมีความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ” 

 
 
 

 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบันได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีหลัก ในมาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ี 
“พัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นได้
ก าหนด พันธกิจหลักท่ีจะด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ดังนี้ 
 

1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. ประชาชนมีรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
4. ประชาชน เยาวชนเข้าถึงการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น ร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงาม 
5. ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์ท้ังระบบ 
6. ระบบการคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน และประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี 

 
 
 
ยุทธศาสตร์การการพัฒนาองค์กรและประสานความร่วมมือภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

1. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการเพิ่มขึ้น 
2. จ านวน ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 

วสัิยทัศน์ 
 

พนัธกจิ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
 



๕ 
 
 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและทุนชุมชน 
1. ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น  
2. จ านวนกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชนท่ีมีการจัดตั้ง  
3. เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ  

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมสวัสดิการ และสาธารณสุข 
1. ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมท่ีได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น 
2. จ านวนอุบัติเหตุอาชญากรรมท่ีลดลง  
3. จ านวนประชาชนท่ีเข้าถึงการรักษาพยาบาล  
4. จ านวนประชาชนท่ีปราศจากโรคติดต่อ  
5. จ านวนเด็กเยาวชนท่ีห่างไกลยาเสพติด  
6. จ านวนสถานท่ีออกก าลังกาย  

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวฒันธรรม 
1. ประชาชนเยาวชนได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวนเด็กที่เพิ่มขึ้น 
3. จ านวนประชาชนเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
4. เยาวชนได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน 
1. จ านวนพื้นท่ีสีเขียวท่ีเพิ่มขึ้น  
2. จ านวนชุมชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น 
3. จ านวนพื้นท่ีปลูกพืชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น 
4. จ านวนครัวเรือนท่ีใช้พลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค 
1. จ านวนถนนท่ีได้มาตรฐาน 
2. จ านวนครัวเรือนท่ีมีน้ าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 
3. จ านวนไฟฟ้าแสงสว่างริมทางท่ีเพิ่มขึ้น  

2.5 กลยุทธ ์
1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและประสานความร่วมมือ ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างาน ระบบบริหารจัดการ และศักยภาพของ
บุคลากร 

1.2 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ และการเมืองภาคประชาชน 
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2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและทุนชุมชน 

2.1 ส่งเสริมพัฒนาถ่ายทอดความรู้ การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน การลงทุนและกลไกทางการตลาด ๆ 
2.3 ขยายระบบบริหารจัดการแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมสวัสดิการ และสาธารณสุข 
3.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการภาคประชาชน สังคมสงเคราะห์ และการแก้ไข 

ปัญหาความยากจน 
3.2 เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
3.3 เสริมสร้างหลักประกันสุขภาพ การบริการรักษาพยาบาล การป้องกัน และ 

ระงับโรคติดต่อ 
3.4 รณรงค์ ควบคุม การแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการ          

เฝ้าระวังป้องกัน 
3.5 ส่งเสริมการกีฬา จัดหาสถานท่ีออกก าลังกาย และพักผ่อน 

4) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
4.1 ส่งเสริมการศึกษา เครือข่ายการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.2 ส่งเสริม ท านุ บ ารุง ศาสนา และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

5) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน 
5.1 สร้างความสมดุลของพื้นท่ีป่าและระบบนิเวศน์ 
5.2 สร้างเครือข่ายชุมชนในการบริหารจัดการ 
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชพลังงานทดแทน การใช้พลังงานทางเลือก 

6) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค 
6.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานใช้ได้ทุกฤดูกาล 
6.2 ขยายเขตและพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภค บริโภค 
6.3 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และระบบแสงสว่างริมทาง 

 
 
 

คนดี   : มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

คนเก่ง   : มุ่งผลสัมฤทธ์ิของการท างาน ด้วยความรู้ ความสามารถ และท างานเป็นทีม 
 

คนขยัน  : อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ค่านิยมหลกัขององค์การ 
 



7 
 

วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และ
เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการท่ีส าคัญ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 
1)  เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นใน

หน่วยงานและสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
2)  เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ท้ังนี้ เพื่อมิให้

เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน 

 
3)  เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิด

ขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชนท่ัวไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 

หมวด 2 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่นได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และ
แนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ 1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม2) ด้านผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

นโยบายหลัก 
1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและ

ปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมท่ีดีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนและสมดุล 
 
 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 



 
8 

 
แนวทางปฏิบัต ิ

1.1 ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู  รักษาสิ่งแวดล้อม  

และความปลอดภัยของชุมชน 
1.3  การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

นโยบายหลัก 
2. มุ่งมั่นท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดี มีความสุข 

แนวทางปฏิบัต ิ
2.1  การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน 
2.2 จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

 
 
 

 
 
นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริมให้บริการท่ีมีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บริการมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 
แนวทางปฏิบัต ิ

1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความ
พึงพอใจ 

1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและประชาชนท่ีสนในท่ัวไป 
 
นโยบายหลัก 

2. มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
แนวทางปฏิบัติ 

2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 
2.2  ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและหน่วยงานภาครัฐ

ให้มุ่งสู่ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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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
ความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของอบต. 

1.2 ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการด าเนินงาน
ท่ีผิดต่อธรรมาภิบาล 

1.3 จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้ เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

1.4 ก าหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการด าเนินงาน ท่ีไม่สอดคล้อง
ต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 
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 

นโยบายด้านองค์การ 
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2.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยท่ัวกัน 

 
นโยบายหลัก 

3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
แนวทางปฏิบัติ 

3.1 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของ อบต.ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

3.2 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม  และผลการด าเนินงานของ อบต. อย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
นโยบายหลัก 

1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
แนวทางปฏิบัต ิ

1.1 จัดท ากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
1.2 จัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

 

นโยบายหลัก 
2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิดกล้า

แสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานท่ีดี  เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู ้
2.3 การท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking)

นโยบายด้านผู้ปฏิบัตงิาน 
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แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี  ขององค์การบริหารส่วนต าบล          
วังจั่น  จึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 

 
1)  องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีอย่างท่ัวถึง 
 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจ

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

 
3)  องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติ 

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

 
4)  นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี 

 
5)  องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย          

การก ากับดูแลองค์การท่ีดีตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีการประเมินตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 



 


