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นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 
องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 

***************** 
    
 
   เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 รวมทั้งให้
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ทั้งน้ี เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีธรรมาภิบาล อันจะทําให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการ 
 
  องค์การบริห ารส่วน ตําบลวอแก้วจึงได้ จัด ทํ าน โยบายการกํากับ ดูแลองค์การที่ ดี                
อันประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้านคือ 1) ด้านรัฐ สังคม และส่ิงแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน และแนวทางปฏิบัติตามนโยบายด้านต่างๆ ข้ึน เพ่ือเป็น
มาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง  
 
 
 

                            
                      (ลงช่ือ)         

                           (นายอินจันทร์  ทันวิสัย) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว 

     วันที่   2  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศเจตนารมณ์ 
********** 

 
 

  องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้วเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจอํานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ต้อง
ปฏิบัติงานให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

  ในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว เห็นสมควรให้มีการจัดทํานโยบายการ
กํากับดูแลองค์การที่ดี เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว  มีระบบการบริหารจัดการ
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักด์ิศรีของการ
เป็นหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งสร้างความม่ันใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว ได้รวบรวมหลักการ 
นโยบายการปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว           
นํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน  และจะไม่ละเลยการปฏิบัติ
ตามหลักการท่ีปรากฏอยู่ในนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับน้ี 

  ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้วจะได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแล
องค์การที่ดีของหน่วยงานเป็นประจํา เพ่ือให้มีความเหมาะสม  ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
รวมทั้งได้กําหนดมาตรการ/โครงการ รองรับนโยบายท่ีจะนําไปสู่การปฏิบัติในด้านต่างๆ ไว้ เพ่ือเป็นการแสดงถึง
พันธะสัญญาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว จึงขอให้บุคลากรทุกคนศึกษา 
ทําความเข้าใจ พร้อมทั้งยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป 
 
 

       
                      (ลงช่ือ)         

                           (นายอินจันทร์  ทันวิสัย) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว 

      วันที่   2  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
 
 



 
 
 

คํานํา 

 
  

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี (organizational governance) ที่จัดทําข้ึนน้ี เพ่ือใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว ให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน 
โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง พร้อมสร้างความไว้วางใจ และศรัทธาจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอันเป็นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
  องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว ได้ดําเนินการศึกษาแนวทางการกําหนดนโยบายการกํากับ   
ดูแลองค์การที่ดีของหน่วยงานท้ังภาครัฐ  เอกชน  และรัฐวิสาหกิจ  และศึกษาความเป็นไปได้ของนโยบายต่างๆ 
ของหน่วยงาน ได้มองเห็นว่านโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร) สามารถนําไปประกอบการจัดทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สัมพันธ์กับค่านิยมหลักของ
องค์การบริหารส่วนตําบล และเช่ือมโยงกับหลักธรรมาภิบาล จึงขอนําเอานโยบายกํากับดูแลองค์การท่ีดีของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ(ก.พ.ร) มาเป็นแนวทางในการพัฒนากํากับดูแลองค์การที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว ซ่ึงมีความเหมาะสมและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวอแก้ว ที่จะได้นําไปขับเคล่ือนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา และนําประโยชน์สุข
มาสู่ประชาชนอย่างแท้จริง 
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หมวดท่ี 1 
บทท่ัวไป 

 
ข้อมูลองค์การ 

 
 
 

 
“ ตําบลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล  อยู่บนพ้ืนฐานความพอเพียง ”  

 
 
 

 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน

ได้กําหนดอํานาจหน้าที่หลักในมาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ “พัฒนาตําบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้วได้กําหนดพันธกิจหลักที่จะดําเนินการ
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ดังน้ี 

พันธกิจท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาตําบลให้เป็นตําบลน่าอยู่ 
พันธกิจท่ี 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจท่ี 4 พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาล 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม ชุมชน และความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

 
 
 

วสัิยทศัน์

พนัธกิจ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
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1. ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
- ทํางานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
- มีความเสียสละ อดทน ขยันหม่ันเพียร มีระเบียบวินัย 
- เน้นการมีส่วนร่วม “ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ” 
- ปฏิบัติหน้าที่ มุ่งให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
- ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 
 

2.  อาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต 
 - ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - นําหลักการทรงงานเป็นแนวทางการบริหารงาน 
 
3.  พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 - รู้รักสามัคคี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น จริงจัง ทุ่มเทในการทํางาน 
 - เต็มใจเรียนรู้ส่ิงใหม่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 
 - ยินดีแบ่งปันความรู้และทักษะกับผู้อ่ืนอยู่ตลอดเวลา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่านิยมหลักขององค์การ 
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องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้วมีภารกิจท่ีจะต้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ และได้กําหนด
โครงสร้างส่วนราชการ โดยกําหนดตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว 
ดังน้ี 

๑. สํานักงานปลัด อบต. 
๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
       - งานสารบรรณ 
       - งานบริหารงานบุคคล 
       - งานเลือกต้ังและทะเบียนข้อมูล 
       - งานตรวจสอบภายใน 
       - งานงบประมาณ   
      - งานอํานวยการติดตามประเมินผล   
      - งานกฎหมายและคดี 
      - งานเก่ียวกับกิจการสภา 
      -  งานการพาณิชย์  งานรัฐพิธี  งานราชพิธี  กิจกรรมวันสําคัญต่างๆ 
      - งานประชาสัมพันธ์  งานข้อมูลข่าวสาร          

  - งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี งานกีฬาและนันทนาการ  
  - งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
  - งานส่งเสริมการเกษตร 
  - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  

      - งานที่ราชพัสดุและที่สาธารณะประโยชน์ 
      - งานพลังงานชุมชน 
      - งานทะเบียนพาณิชย์ 
๑.๒ งานนโยบายและแผน 
      - งานแผนพัฒนาและแผนการดําเนินงาน 
     - งานวางระบบควบคุมภายใน 
     - งานวิชาการ 
     - งานงบประมาณ 
๑.๓ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์    
     - งานพัฒนาส่งเสริมอาชีพ  
     - งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  
     - งานสังคมสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเช้ือ 
     - งานส่งเสริมพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
     - งานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
     - งานส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 

โครงสร้างองค์การ 
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๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      - งานอํานวยการ 
      - งานป้องกัน 
      - งานฟ้ืนฟู 
      - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

๒. กองคลัง 
๒.๑  งานการเงินและบัญชี 
        - งานการเงิน 
        - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
        - งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
        - งานเก็บรักษาเงิน 
        - งานการบัญชี 
        - งานงบการเงินและงบทดรอง 
        - งานแสดงฐานะทางการเงิน 
๒.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
        - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
        - งานพัฒนารายได้ 
        - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
        - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
        - งานทะเบียนพาณิชย์ 
๒.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
        - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี 
        - งานพัสดุ 
        - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 

 

๓. กองช่าง 
๓.๑ งานก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมอาคาร 
        - งานก่อสร้าง บูรณะ ถนน สะพาน ฯลฯ 
        - งานข้อมูลก่อสร้าง 
        - งานประเมินราคา 
        - งานควบคุมการก่อสร้าง 
        - งานออกแบบและบริการข้อมูล 
๓.๒  งานประสานสาธารณูปโภค 
        - งานประสานกิจการประปา 
        - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
        - งานระบายนํ้า 
        - งานสํารวจและแผนท่ี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
  โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

กองช่าง 
 

ผู้อํานวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 
-  งานก่อสร้างออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
-  งานประสานสาธารณูปโภค 
 

กองคลัง 
 

ผู้อํานวยการกองคลัง 
( นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) 

 
-  งานการเงินและบัญชี 
-  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 
 

สํานักงานปลัด อบต. 
 

หัวหน้าสํานักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 

 
-  งานบริหารงานทั่วไป 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ 
-  งานป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย 



โครงสร้างอัตรากําลังองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว  
 
 
 
 
         

          
 

            
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (๑) 

สํานักงานปลัด อบต. 
หัวหน้าสํานักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

กองคลัง 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 

กองช่าง 
ผู้อํานวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก/ชก) (๑) 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง) (๑) 
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง) (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภารกิจ) (๑) 
 

- นายช่างโยธา (ปง/อาวุโส)  (๑) 
- นายช่างโยธา (ปง/ชง)  (๑) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ) (๑) 
 
 

- นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก)  (๑) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก) (๑) 
- นักพัฒนาชุมชน (ปก/ชก) (๑) 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง) (๑) 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง/ชง) (๑) 
- ครู ค.ศ.๑ (ถ่ายโอน) (๑) 
- ครูผู้ดูแลเด็ก (ถ่ายโอน) (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) (๑) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ภารกิจ) (๑) 
- พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) (๑) 
- ผู้ดูแลเด็ก (ถ่ายโอน) (ภารกิจ) (๑) 
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป) (๑) 
- คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (๒) 
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หลักการและแนวคิด 
 

การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว เป็นการประกาศ
เจตนารมณ์ขององค์การท่ีจะดําเนินนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงแนวทางปฏิบัติที่สามารถนําไปดําเนินการได้จริง เพ่ือสนองตอบต่อ
กฎหมายและนโยบายของรัฐในภาพรวม ดังน้ี 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย  
มาตรา 50 บัญญัติไว้ว่า “บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
 (1) พิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (2) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (3) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   ฯลฯ  “ 
มาตรา 76 บัญญัติไว้ว่า “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงาน
ของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทําบริการ
สาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดท้ัง
พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซ้ือสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

รัฐพึงดําเนินการให้มีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อํานาจ หรือกระทําการโดยมิชอบท่ี
เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งต้ังหรือการพิจารณาความดีความชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวล
จริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานน้ันๆ ซ่ึงต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติไว้ว่า “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณา
การกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

การจัดทํา การกําหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งน้ี กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการมีส่วน
ร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย 

ยุทธศาสตร์ชาติ เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้” 
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2. การกําหนดให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีน้ี ถือเป็นส่วนหนึ่งของการนําหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของไทย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ีปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 
 “การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลด
ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายการ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งน้ี โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผล
ของงาน 
 การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ี ต้องคํานึงถึง
หลักการตามวรรคหน่ึง 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้
คํานึงถึงความรับผิดชอบ ของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 
 เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการปฏิบัติราชการ และการส่ังการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 
 

3. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เร่ือง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ รัฐบาลจึงมีนโยบายดังน้ี 

๑) ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศภูมิภาค และ
ท้องถ่ิน ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ซํ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบ
ใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลาง และการอํานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันวางใจในระบบราชการลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการ
ต้ังแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็นและตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถดําเนินการได้ 

๒) ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนข้ันตอนที่แน่นอน ระยะเวลา
ดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเล่ียง ประวิงเวลา หรือใช้อํานาจ
โดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ใน
ระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทําธุรกิจการลงทุน และด้านบริการสาธารณะใน
ชีวิตประจําวันเป็นสําคัญ 
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๓) ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งใน

รูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดต้ังตามที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการ
ร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบพัฒนาหน่วยงานของรัฐให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณา
การ 

๔) เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 

๕) ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษา
ศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการ
ทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาว ใช้
เวลานาน ซํ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

๖) ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเร่ืองน้ีเป็นวาระสําคัญเร่งด่วนแห่งชาติและ
เป็นเรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการดําเนินการต่อผู้กระทําการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบท้ังในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซ้ือจัดจ้าง การร่วมทุน 
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซ่ึงได้มีคําวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียน ให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

๗) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือสอดส่อง เฝ้า
ระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยาน
และผู้เก่ียวข้องเพื่อให้การดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซง
หรือขัดขวาง 
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4. สํานักงาน ก.พ.ร.ได้ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดทําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ึน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
ส่วนราชการต่างๆ นําไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซ่ึงในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ หมวด 1 การนําองค์การ น้ัน ส่วนหน่ึงได้ให้ความสําคัญกับการนําองค์กร เพ่ือให้ส่วนราชการมีการกํากับ
ดูแลตนเองท่ีดี โดยดําเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ปกป้องผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ และดําเนินการอย่างมีจริยธรรม รวมท้ังต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากร
ในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเคารพ 
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว บุคลากรในองค์การต้อง
มีการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ผู้บริหารควรมีการ
กําหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เช่น 
มีการดูแลต่อผู้รับบริการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ให้เกียรติ เป็นธรรม รวมกับการรักษาปกป้องไม่ให้องค์การ
ดําเนินการในทางที่มีความเส่ียงต่อศักด์ิศรีหรือสิ่งที่ไม่ดีใดๆ 
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วัตถุประสงค์ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 
 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้วมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิด
ประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที ่ดีจึงได้ยึดหลักการท่ีสําคัญเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

 
1)  เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน 

และสามารถนําไปปฏิบัติ และติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
2)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งน้ี เพ่ือมิให้เกิดการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทําให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม ส่ิงแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

 
3)  เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความม่ันใจและศรัทธาให้เกิดข้ึนกับ

ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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หมวดที่ 2 
 นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 

 
นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 
 

เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้วได้
กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบ
นโยบายหลักคือ 1) ด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  3) ด้านองค์การ 
และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
นโยบายหลัก    : 1.  ส่งเสริม สนับสนุนด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและ

ปฏิบัติในเร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน
และสมดุล รวมทั้งการสร้างจิตสํานึกให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

แนวทางปฏิบัติ : 1.1 กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
 1.2 ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสําคัญของส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมบุคลากรให้มี

ความรู้เก่ียวกับการฟ้ืนฟู  รักษาส่ิงแวดล้อม  และความปลอดภัยของชุมชน 
 1.3 การจัดกิจกรรมสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

1.4 การควบคุมและดูแลสุขภาพของประชาชน 
1.5 ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมสถานที่ทํางานและในชุมชนให้สะอาด ปราศจากมลพิษ 

 
นโยบายหลัก :  2. ส่งเสริมรักษาธํารงไว้ซ่ึงจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  
แนวทางปฏิบัติ  :  2.1 จัดโครงการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการรักษาจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

   2.2 ส่งเสริมและกระตุ้นจิตสํานึกให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม
ของไทยและของท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม
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นโยบายหลัก    :  1.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ให้บริการอย่างที่มีคุณภาพ  
แนวทางปฏิบัติ  : 1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความ

พึงพอใจ 
  1.2 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 
  1.3 กําหนดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการอย่างชัดเจน 

 
นโยบายหลัก     :  2. มุ่งม่ันให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางปฏิบัติ : 2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 

2.2 ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรปฏิบัติต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลัก
จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการ 

2.3 ปรับทัศนคติหรือค่านิยมการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้มุ่งสู่ความเช่ือม่ันในหลัก
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

2.4 กําหนดแนวทางและข้ันตอนการให้บริการ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส เสมอภาค 
และทั่วถึง 

2.5 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นผู้สอดส่อง แจ้งเบาะแสการกระทําทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ 

 
นโยบายหลัก : 3.   ให้ความสําคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางปฏิบัติ : 3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย 

  3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต. 
  3.3 จัดทําแบบสํารวจความต้องการของผู้รับบริการและนํามาปรับปรุงงานบริการให้ดีข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
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นโยบายหลัก    :  1.  เสริมสร้างให้บุคลากรมีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม ในการปฏิบัติงานโดยยึด  

หลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
แนวทางปฏิบัติ  : 1.1 ให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา     

ภิบาลในการปฏิบัติงาน 
 

นโยบายหลัก     : 2. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องภายใต้การกํากับดูแลและควบคุม
ภายในท่ีดี 

แนวทางปฏิบัติ  : 2.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เส่ียงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของ อบต. 

2.2 กําหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดําเนินงานท่ี
ผิดต่อธรรมาภิบาล 

2.3 จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

2.4 กําหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดําเนินงาน ที่ไม่สอดคล้อง
ต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 
นโยบายหลัก     : 3.   ส่งเสริมให้องค์กรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
แนวทางปฏิบัติ  : 3.1 จัดให้มีการพัฒนาความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณ์

เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 จัดทําแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกระตุ้น

ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง 
3.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพ่ืออํานวย

ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน 
 
นโยบายหลัก : 4.   สร้างให้องค์กรเป็นองค์การที่มีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดี มีความปลอดภัย  
แนวทางปฏิบัติ  : 4.1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เหมาะสม สะอาด สร้าง

บรรยากาศที่ดีในการทํางาน เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังกายและใจ 
 
นโยบายหลัก     : 5.  วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการ

ดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
แนวทางปฏิบัติ  : 5.1 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของ อบต. ในรูปแบบต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
  5.2 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม  และผลการดําเนินงานของ อบต. อย่างสมํ่าเสมอ 

นโยบายด้านองค์การ 
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นโยบายหลัก : 1.   มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
แนวทางปฏิบัติ  : 1.1 ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการ

ดํารงชีวิต 
  1.2 จัดทําโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

 
นโยบายหลัก : 2.   มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
แนวทางปฏิบัติ : 2.1 จัดทําโครงการกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

  2.2 จัดทํากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
 
นโยบายหลัก     : 3.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้า ได้รับการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถอย่างต่อเน่ือง และแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการทํางาน 
เพ่ือพัฒนาตนเองและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ   : 3.1 จัดให้มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการทุกระดับ โดยจะได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถอย่างต่อเน่ือง 

  3.2 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทํางาน  เพ่ือเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

  3.3 จัดทําโครงการกิจกรรมการทํางานร่วมกันเป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นโยบายด้านผู้ปฏบัิตงิาน 
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มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้ง 4 ด้าน 
 
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้วได้กําหนดโครงการและ

มาตรการเพ่ือรองรับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ท่ีมีความสําคัญ ดังน้ี 
1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
 

มาตรการ/โครงการ ลักษณะของมาตรการ/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ
ดําเนินการ 

๑. มาตรการประหยัดพลังงาน 
 
 
 
2. มาตรการประหยัดกระดาษ 
 
 
 
 
3. โครงการรณรงค์การแต่งกาย
ด้วยผ้าไทย 
 
 
4. โครงการปลูกจิตสํานึกและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานใน
หน่วยงาน ในการใช้ไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศ นํ้ามัน  
 
กําหนดมาตรการในการประหยัดการใช้
กระดาษ นํากระดาษใช้แล้ว 1 หน้า 
นํามาใช้ร่างหนังสือ ใช้พิมพ์เอกสารต่างๆ 
ที่ใช้ในสํานักงาน 
 
ให้บุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้า
พ้ืนเมืองทุกวันศุกร์ และในช่วงเทศกาล
ประเพณีต่างๆ 
 
-การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เขตพ้ืนท่ีป่าชุมชน เช่น ปลูก
ต้นไม้ สร้างฝาย 
-จัดทําโครงการคัดแยกกําจัดขยะ งดเผา
วัชพืชและใบไม้ฯ 
-จัดโครงการอบรมกระตุ้นจิตสํานึกฯ 
โครงการปลูกผักปลอดสารเคมี โครงการ
ส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ การทํา
เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง การส่งเสริม
อาชีพ ฯลฯ 
 
 
 

สํานักงานปลัด 
 
 
 

2561 
เป็นต้นไป 
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มาตรการ/โครงการ ลักษณะของมาตรการ/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ
ดําเนินการ 

5.โครงการวอแก้วจิตอาสา ทําดี
เพ่ือพ่อ (Big Cleanning Day) 
 
 
 
 
 
6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เชิญชวนบุคลากร อบต. และประชาชน
ทุกหมู่บ้านปฏิบัติการทําความสะอาด 
โดยการตัดหญ้า 2 ข้างถนน เดิน/ป่ัน
จักรยานเก็บขยะข้างทาง ตามถนนสาย
หลักในพ้ืนที่ตําบลวอแก้ว และในบริเวณ
ที่ทําการ อบต.วอแก้ว 
 
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมวันสําคัญตามประเพณี วันสําคัญ
ทางศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เช่น การรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุในเทศกาล
สงกรานต์ การทําบุญตักบาตร การถวาย
เทียนพรรษา ร่วมกิจกรรมวันพ่อ วันแม่
วันปิยมหาราช ฯลฯ 
 
 

สํานักงานปลัด 
 
 
 

2561 
เป็นต้นไป 
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2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มาตรการ/โครงการ ลักษณะของมาตรการ/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ
ดําเนินการ 

๑. โครงการบริหารจัดการ          
เว็ปไซต์อบต.  
 

๒. จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การให้ความช่วยเหลือประชาชน 
 
 
 
 

๓. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
 
 
 
 

4. มีการรับฟังความเห็น/
ร้องเรียนของประชาชน ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ e-
mail เพ่ือให้ประชาชน หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและร้องเรียนใน
กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
(ศูนย์ร้องเรียน) 

6.มาตรการกําหนดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 
 

7.โครงการจัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

ให้บริการข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็ปไซต์ 
และช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
เก่ียวกับการทุจริตผ่านทางเว็ปไซต์ 

-จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วม เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน หรือไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้  
-ให้บริการและตอบข้อสงสัยหรือคําถาม
เก่ียวกับบริการของหน่วยงาน สําหรับ
อํานวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ 

-ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้
ประชาชนผู้รับบริการ สามารถติดต่อ
ขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใส 
-เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ  
จัดจ้าง 

-จัดให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรียน
เก่ียวกับการบริการสําหรับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
-จัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 

-ประกาศกําหนดขั้นตอนและระยะเวลา
แล้วเสร็จของงานแต่ละด้าน 
-การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

-จัดทาํบัญชีคุมครุภัณฑ์และวัสดุ
สํานักงานเพ่ือสามารถใช้ในการอํานวย
ความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
-จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเคร่ือง 
ที่ชํารุดหรือล้าสมัย 

สํานักงานปลัด 
 
 
 

2561 
เป็นต้นไป 
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3. นโยบายด้านองค์การ 

 

มาตรการ/โครงการ ลักษณะของมาตรการ/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ
ดําเนินการ 

1. มาตรการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการ อบต.น่าอยู่ด้วย
กิจกรรม ๕ ส. 
 
 
 
 
 
 
3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและประโยชน์สุข
ของประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดให้มีระบบบริหารความเส่ียงที่
เก่ียวข้องทุกด้านครอบคลุมปัจจัยความ
เส่ียง  
-กําหนดมาตรการในการป้องกัน แก้ไข
และกําหนดผู้รับผิดชอบ ชัดเจน รวมทั้ง
กําหนดมาตรการในการรายงานและการ
ติดตามประเมินผลเก่ียวกับการควบคุม
ภายใน 
-มีระบบการป้องกันและดูแลทรัพย์สิน 
วัสดุอุปกรณ์ 
 
-จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือ
สะดวกและง่ายต่อการค้นหาและนําไปใช้ 
-ดูแลทําความสะอาดวัสดุอุปกรณ์
สํานักงาน ทําความสะอาดพ้ืนที่ทํางาน 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทํางานให้ถูก
สุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีใน
การทํางาน 
 
-ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมเป็น
ประจําทุกปี เพ่ือให้บุคลากรยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตนและเป็น
แบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณ 
-จัดกิจกรรม/อบรมตามโครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือ
กระตุ้นจิตสํานึกในการประพฤติปฏิบัติตน
แห่งจริยธรรม 
-มีการกระตุ้นจิตสํานึกในการปฏิบัติ
ราชการด้วยความโปร่งใสและมีจิตใจท่ีมี
คุณธรรมและจริยธรรมและยึดหลัก          
ธรรมาภิบาล 

สํานักงานปลัด 
 
 
 

2561 
เป็นต้นไป 
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มาตรการ/โครงการ ลักษณะของมาตรการ/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ
ดําเนินการ 

4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
สู่เศรษฐกิจพอเพียง เล้ียงชีวิต 
เป็นสุข 
 
 
 
 
 
5. โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ 
  
6. โครงการรับตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 
 
 

จัดต้ังศูนย์เรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างได้เรียนรู้การ
ปฏิบัติจริง โดยมีการปลูกพืชผักสวนครัว 
เพ่ือให้มีผักไว้บริโภค และการเล้ียงสัตว์ 
เพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์นําไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิตได้  
 
ปรับปรุงอาคารห้องประชุม อบต.วอแก้ว 
โดยการปูกระเบ้ือง ฝ้าเพดาน 
 
กําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน 
คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน
และการคลัง ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริการสาธารณะ ซ่ึงต้อง
ผ่านการประเมินในแต่ละด้านร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานปลัด 
 
 
 

2561 
เป็นต้นไป 
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4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 

มาตรการ/โครงการ ลักษณะของมาตรการ/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ
ดําเนินการ 

1. โครงการฝึกอบรมสัมมนา
หลักสูตรต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
3. การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
 

ให้มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการทุกระดับ โดยจะได้รับการ
พัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถ 
ทักษะประสบการณ์ตรงตามสายงาน        
ทั้งที่จัดเองและหน่วยงานภายนอกจัดข้ึน 
เพ่ือนําไปปฏิบัติราชการให้ถูกต้อง 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
 
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ   
การตรวจสุขภาพประจําปี ตรวจสอบ
ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ไฟฟ้า 
เตาแก๊ส ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ 
ทาสีอาคาร ที่จอดรถ ให้เหมาะสม         
เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทํางาน         
เพ่ิมความผาสุก  
 
-รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือให้
บุคลากรได้ศึกษา เพ่ือนําไปพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึน 
-จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานให้ครอบคลุม
ทุกกระบวนงาน 
 

สํานักงานปลัด 
 
 
 

2561 
เป็นต้นไป 
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หมวดที่ 3 
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 

 
 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตําบล     
วอแก้ว จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญดังน้ี 

1)  ส่ือสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
อย่างทั่วถึง 

2) จัดระบบบริหารจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนม่ันใจว่าบุคลากรและ
องค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับน้ีอย่างเคร่งครัด โดย
บุคลากรทุกระดับต้องทําความเข้าใจ ยึดม่ัน และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทํางานประจําวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะ
มีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของ อบต. คนใด กระทําการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับน้ี 

3)  องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้วคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติท่ี
ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับน้ีต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคําปรึกษาจากผู้บริหารหรือหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้น้ัน
ให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งน้ี ผู้บังคับบัญชาก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามลําดับช้ันให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับน้ี 

4)  นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม จะได้รับการ
พิจารณาปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึน เพ่ือให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

5)  องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้วจะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการ
กํากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 

6)  หากผู้ใดมีข้อสงสัยเก่ียวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคําแนะนําเก่ียวกับนโยบาย
การกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับน้ี สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วน
ตําบลวอแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว 
เรื่อง   นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 

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

  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ .ศ .๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่๕ )                   
พ.ศ. ๒๕๔๕  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖             
อันแสดงความมุ่งม่ันต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทําให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว 

  องค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว จึงประกาศนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี สําหรับองค์กร
และบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างท่ัวถึง ดังน้ี 

 ข้อ ๑  นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
นโยบายหลัก    : 1.  ส่งเสริม สนับสนุนด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและ

ปฏิบัติในเร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน
และสมดุล รวมทั้งการสร้างจิตสํานึกให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

แนวทางปฏิบัติ : 1.1 กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
 1.2 ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสําคัญของส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมบุคลากรให้มี

ความรู้เก่ียวกับการฟ้ืนฟู  รักษาส่ิงแวดล้อม  และความปลอดภัยของชุมชน 
 1.3 การจัดกิจกรรมสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

1.4 การควบคุมและดูแลสุขภาพของประชาชน 
1.5 ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมสถานที่ทํางานและในชุมชนให้สะอาด ปราศจากมลพิษ 

 
นโยบายหลัก :  2. ส่งเสริมรักษาธํารงไว้ซ่ึงจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  
แนวทางปฏิบัติ  :  2.1 จัดโครงการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการรักษาจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

   2.2 ส่งเสริมและกระตุ้นจิตสํานึกให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม
ของไทยและของท้องถ่ิน 
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 ข้อ ๒  นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นโยบายหลัก    :  1.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ให้บริการอย่างที่มีคุณภาพ  
แนวทางปฏิบัติ  : 1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความ

พึงพอใจ 
  1.2 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 
  1.3 กําหนดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการอย่างชัดเจน 

 
นโยบายหลัก     :  2. มุ่งม่ันให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางปฏิบัติ : 2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 

2.2 ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรปฏิบัติต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลัก
จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการ 

2.3 ปรับทัศนคติหรือค่านิยมการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้มุ่งสู่ความเช่ือม่ันในหลัก
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

2.4 กําหนดแนวทางและข้ันตอนการให้บริการ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส เสมอภาค 
และทั่วถึง 

2.5 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นผู้สอดส่อง แจ้งเบาะแสการกระทําทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ 

 
นโยบายหลัก : 3.   ให้ความสําคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางปฏิบัติ : 3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย 

  3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต. 
  3.3 จัดทําแบบสํารวจความต้องการของผู้รับบริการและนํามาปรับปรุงงานบริการให้ดีข้ึน 
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 ข้อ 3  นโยบายด้านองค์การ 
นโยบายหลัก    :  1.  เสริมสร้างให้บุคลากรมีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม ในการปฏิบัติงานโดยยึด  

หลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
แนวทางปฏิบัติ  : 1.1 ให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา     

ภิบาลในการปฏิบัติงาน 
 

นโยบายหลัก     : 2. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเส่ียงที่เก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องภายใต้การกํากับดูแลและควบคุม
ภายในท่ีดี 

แนวทางปฏิบัติ  : 2.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เส่ียงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของ อบต. 

2.2 กําหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดําเนินงานท่ี
ผิดต่อธรรมาภิบาล 

2.3 จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

2.4 กําหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดําเนินงาน ที่ไม่สอดคล้อง
ต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 
นโยบายหลัก     : 3.   ส่งเสริมให้องค์กรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
แนวทางปฏิบัติ  : 3.1 จัดให้มีการพัฒนาความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณ์

เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 จัดทําแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกระตุ้น

ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง 
3.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพ่ืออํานวย

ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน 
 
นโยบายหลัก : 4.   สร้างให้องค์กรเป็นองค์การที่มีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดี มีความปลอดภัย  
แนวทางปฏิบัติ  : 4.1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เหมาะสม สะอาด สร้าง

บรรยากาศที่ดีในการทํางาน เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังกายและใจ 
 
นโยบายหลัก     : 5.  วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการ

ดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
แนวทางปฏิบัติ  : 5.1 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของ อบต. ในรูปแบบต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
  5.2 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม  และผลการดําเนินงานของ อบต. อย่างสมํ่าเสมอ 
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 ข้อ ๔  นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
นโยบายหลัก : 1.   มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
แนวทางปฏิบัติ  : 1.1 ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการ

ดํารงชีวิต 
  1.2 จัดทําโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

 
นโยบายหลัก : 2.   มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
แนวทางปฏิบัติ : 2.1 จัดทําโครงการกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

  2.2 จัดทํากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
 
นโยบายหลัก     : 3.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้า ได้รบัการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถอย่างต่อเน่ือง และแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการทํางาน 
เพ่ือพัฒนาตนเองและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ   : 3.1 จัดให้มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการทุกระดับ โดยจะได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถอย่างต่อเน่ือง 

  3.2 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทํางาน  เพ่ือเสรมิสร้างให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

  3.3 จัดทําโครงการกิจกรรมการทํางานร่วมกันเป็นทีม 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี    2    กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕61 
 

 

        
 

     ( นายอินจันทร์  ทันวิสัย ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวอแก้ว 

 
 

 
  
 
 
 
 


