
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที�ด ี

 
 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ� 

อาํเภอไพรบึง  จังหวดัศรีสะเกษ 
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นโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที�ด ี

 

   เพื�อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 

���� และพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี พุทธศกัราช

���� รวมทั� งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ� งมุ่งเน้นการพฒันา

คุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาล ทั� งนี�  เพื�อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อนัจะทาํให้ประชาชนเกิดความมั�นใจ ศรัทธาและไวว้างใจในการ

บริหารงานภาครัฐ 

 

  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุขสวสัดิ� จึงไดจ้ดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที�ดี

อนัประกอบดว้ยนโยบายหลกั � ดา้นคือดา้นรัฐสังคม และสิ�งแวดลอ้ม ดา้นผูรั้บบริการและผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นองคก์าร และดา้นผูป้ฏิบติังาน รวมถึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัตามนโยบาย

หลกัดา้นต่างๆ เพื�อเป็นแนวทางปฏิบติั และค่านิยมร่วมสําหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึง

ยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่กบักฎ ขอ้บงัคบัอื�นๆ อยา่งทั�วถึง  
 

 

 

                           (นายภูริต   อภิรักษว์รการ) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุขสวสัดิ�  

   วนัที�  11  เดือน มกราคม พ.ศ.���4 
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ประกาศเจตนารมณ์ 
 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุขสวสัดิ� เป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถิ�นปฏิบติัภารกิจ

พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพ.ศ.����และที�แกไ้ขเพิ�มเติมจนถึง

ปัจจุบนั 

  ในฐานะผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนตาํบลสุขสวสัดิ�  เห็นสมควรให้มีการ

จดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์รที�ดี เพื�อใหก้ารปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล มี

ระบบการบริหารจดัการที�ดีตามหลกัธรรมาภิบาล ให้เป็นที�ยอมรับของทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง อนัจะ

เป็นการเสริมสร้างความมีศกัดิ� ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ  อีกทั�งสร้างความมั�นใจ ศรัทธา 

และไวว้างใจจากประชาชน ผูรั้บบริการ ผูป้ฏิบติังาน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 

  นโยบายการกาํกับดูแลองค์การที�ดีขององค์การบริหารส่วนตาํบลสุขสวสัดิ�  ได้

รวบรวมหลกัการ นโยบายการปฏิบติัราชการ  แนวทางปฏิบติั เพื�อให้บุคลากรทุกระดับของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลสุขสวสัดิ�  นาํนโยบายการกาํกบัดูแลองค์กรที�ดีไปเป็นแนวทางยึดถือ

ปฏิบติัในการดาํเนินงาน  และจะไม่ละเลยการปฏิบติัตามหลกัการที�ปรากฏอยู่ในนโยบายการ

กาํกบัดูแลองคก์ารฉบบันี�  
 

  ทั� งนี�  องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ�  จะได้พิจารณาทบทวน  ปรับปรุง

นโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที�ดีของหน่วยงานเป็นประจาํ เพื�อให้มีความเหมาะสม  ทนัสมยั

และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์  

 

 

 

                           (นายภูริต   อภิรักษว์รการ) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุขสวสัดิ�  

   วนัที�  11  เดือน มกราคม พ.ศ.���4 
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ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน 
 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุขสวสัดิ�  อาํเภอไพรบึง  จงัหวดัศรีสะเกษ 

 

�. ขา้พเจา้ไดรั้บ/ รับทราบนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที�ดี ฉบบันี�แลว้ 

�. ขา้พเจา้ไดอ่้าน และมีความเขา้ใจเกี�ยวกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัเป็นอยา่งดีพร้อม

ทั�งมุ่งมั�นที�จะนาํแนวทางปฏิบติัภายใตน้โยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที�ดีดา้นต่างๆ ซึ� งระบุไว ้ไป

ยึดถือปฏิบติั หรือนาํไปกาํหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื�อส่งเสริมให้การปฏิบติังานของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุขสวสัดิ� มีธรรมาภิบาลต่อไป จึงไดล้งลายชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

ลาํดับ ชื�อ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือชื�อ 

� นายจิรายทุธ  จิตรณรงค ์ รองปลดั อบต.  

� นางสุกญัญา  รัตนรัก ผูอ้าํนวยการกองคลงั  

� นายวจิิตร  นรสิงห์ ผูอ้าํนวยการกองช่าง  

� นายสุทิน  วิจิรัมย ์ หวัหนา้สาํนกัปลดั  

5 นางสาวอรภชา  รักโสภา นกัวชิาการศึกษา  

� นายอริยะเดช สายแกว้ นิติกร  

� นายศรัญย ์ ศรัทธา นกัจดัการงานทั�วไป  

� นายมาโนช  ทองเทพ เจา้พนกังานป้องกนัฯ  

� นางเกศชฎาพร  สุทธาบุญ นกัพฒันาชุมชน  

�� นางราตรี  เงินดี นกัวชิาการเงินและบญัชี  

�� นายวรีะพงษ ์ ทองมา นกัวชิาการพสัดุ  

�2 นายศรชยั  ศรีโสดา นายช่างโยธา  

 

 

 



� 

 

 

ลาํดับ ชื�อ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือชื�อ 

�3 นายชายตะวนั   โพนปลดั ผช.นกัวชิาการเกษตร  

�4 น.ส.สุดารัตน์  บวัจนัทร์ ผช.จพง.ธุรการ  

�5 ส.อ.ณฐัพล  คุม้ครอง ผช.พจง.ธุรการ  

�6 นายบรรพต  เที�ยงธรรม ผช.จพง.จดัเก็บรายได ้  

�7 นายสุบิน  รุ่งแสง ผช.จพง.ประปา  

18 น.ส.เสงี�ยม  คุม้ครอง นกัการภารโรง  

19 นายบุญเจียม  คุม้ครอง คนงานทั�วไป  

20 นายคาํพอง  ยาศรี คนงานทั�วไป  

21 นายอุดร  ไก่แกว้ ยาม  

22 นายสมพร  สิมมะลา พนกังานขบัรถยนต ์  

23 นางกญัชลิกา  วจิิรัมย ์ ครูชาํนาญการ  

24 นางสมยงค ์ คุม้ครอง ครูชาํนาญการ  

25 น.ส.นวลนภา  ยาศรี ผช.จพง.ศูนยเ์ยาวชน  

26 นางวลิาวรรณ  นรสิงห ์ ผช.ครูผูดู้แลเดก็  

27 นางอมัพร  คุม้ครอง ผช.ครูผูดู้แลเดก็  

28 นางดวงดาว  จิตตโคต ผช.ครูผูดู้แลเดก็  
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หมวด � 

ข้อมูลองค์การ 

 
 
 

 

" ชุมชนน่าอยู ่มุ่งสู่ความเขม้แขง็ แหล่งสิ�งแวดลอ้มดี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   

มวลประชาเป็นสุข ปราศจากอบายมุขทุกชนิด เศรษฐกิจดี เพียบพร้อมมีวฒันธรรม "  

 

 
 

 

พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบลพ.ศ.����และที�แก้ไขเพิ�มเติม

จนถึงปัจจุบันได้กําหนดอาํนาจหน้าที�หลกัในมาตรา��ให้องค์การบริหารส่วนตาํบลมีหน้าที� 

“พฒันาตาํบลทั�งในดา้นเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรม” และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุขสวสัดิ� ได้

กาํหนดพนัธกิจหลกัที�จะดาํเนินการเพื�อให้บรรลุวิสยัทศัน์ที�กาํหนดไวด้งันี�  

พนัธกจิ (MISSION) 

 ๑. พฒันาดา้นโครงสร้างพื�นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ไดม้าตรฐาน มีความ

สะดวกและเพียงพอกบัความตอ้งการของประชาชน   

 ๒. ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ�งตนเอง 

 ๓. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดบั 

 ๔. ส่งเสริมศกัยภาพและขีดความสามารถในการเพิ�มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย ์

 

จุดมุ่งหมายเพื�อการพฒันา 

 ๑. การคมนาคมสะดวก 

 ๒. ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เพียงพอและทั�วถึง 

 ๓. การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ 

 ๔. การมีส่วนรวมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ�น และการบริหารจดัการที�ดี 

วสัิยทัศน์ 

พันธกจิ 
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 ๕. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเ้พียงพอแก่การดาํรงชีวิต 

๖. ประชาชนมีนํ� าสาํหรับอุปโภค บริโภคอยา่งเพียงพอตลอดปี และสามารถใชป้ระโยชน์

จากแหล่งนํ�าธรรมชาติเพื�อการเกษตร 

   ๗. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

 ๘. ใหป้ระชาชนมีสุขภาพดีถว้นหนา้ 

 ๙. จดัการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดลอ้ม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความเป็นอยูอ่ยา่ง

ย ั�งยนื 

 ๑๐. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของ

ประชาชน 

 ๑๑. ประชาชนมีความเป็นอยูที่�ดี 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวสัดิ� มี ๖ ยุทธศาสตร์ ดงัต่อไปนี� 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

  เป้าหมาย 

เพื�อก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บาํรุงรักษาโครงสร้างพื�นฐานขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล ใหมี้ความสะดวกและมีมาตรฐานเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนยทุธศาสตร์ดา้นอื�นๆให้

ประสบความสาํเร็จ 

แนวทางการพฒันา 

  ๑)  ก่อสร้างและ ปรับปรุง บาํรุงถนน สะพาน ทางระบายนํ� า 

๒)  ระบบสาธารณูปโภค ดา้นแหล่งนํ�า ระบบประปา 

๓)  ระบบสาธารณูปโภคดา้นไฟฟ้า แสงสวา่ง 

๔)  ระบบสาธารณูปโภค ดา้นการจดัใหมี้และควบคุมตลาด 

ตวัชี�วดั 

  ๑)  จาํนวนถนนที�ก่อสร้าง/ผิวถนนที�ทาํการขยาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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  ๒)  จาํนวนแหล่งสาธารณูปโภค แหล่งนํ�า/ระบบประปา/ระบบไฟฟ้า 

 

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

  เป้าหมาย 

เพื�อเสริมสร้างทกัษะของคนภายในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตําบล

ทางดา้นจิตใจ ดา้นการศึกษา สุขภาพพลานามยั สังคม กีฬา นนัทนาการ และความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์น 

แนวทางการพฒันา 

  ๑)  ดา้นการส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน 

๒)  ดา้นเกษตรอินทรีย ์

๓)  ดา้นการสงเคราะห์ พฒันาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 

๔)  ดา้นกีฬา และนนัทนาการ 

๕)  ดา้นการศึกษาในระบบ 

๖)  ดา้นการศึกษานอกระบบ 

๗)  ดา้นสาธารณสุข 

ตวัชี�วดั 

  ๑)  จาํนวนประชาชนที�เขา้รับการฝึกอบรม 

  ๒)  จาํนวนผูสู้งอาย ุผูพิ้การ ผูติ้ดเชื�อ และผูด้อ้ยโอกาสที�ไดรั้บการช่วยเหลือ 

  ๓)  จาํนวนลานกีฬาและสถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจเพิ�มขึ�น 

  ๔)  จาํนวนคนที�ไดรั้บการศึกษาเพิ�มขึ�น 

  ๕)  จาํนวนครัวเรือนที�ไดร้ับประโยชน์จากการรณรงคด์า้นโรคติดต่อต่างๆ 

  ๖)  จาํนวนผูป้ระกอบอาชีพ/โครงการ เกี�ยวกบัการเกษตรแบบอินทรีย ์

 

๓. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจดัระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

  เป้าหมาย 

เพื�อส่งเสริมสนบัสนุนดา้นความเขม้แขง็ของชุมชนดา้นเศรษฐกิจการมีส่วนร่วม

ของชุมชนต่อองคก์รและการส่งเสริมความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นทั�วไป 
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แนวทางการพฒันา 

  ๑)  ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องสาธารณภยั ความสงบเรียบร้อย และ

ความปลอดภยั 

ตวัชี�วดั 

  ๑)  จาํนวนประชาชน/ผูน้าํชุมชน/ส.อบต./คณะกรรมการที�เขา้ร่วมโครงการ/

ฝึกอบรมและผา่นการฝึกอบรม 

 

 ๔. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 

  เป้าหมาย 

เพื�อพฒันาและส่งเสริมการจดัการกบัสิ�งแวดลอ้มอยา่งมีระบบ ในแหล่งชุมชนและ

สภาพแวดลอ้ม ใหพึ้งพอใจทุกระดบั ใหเ้ป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัศรีสะเกษ 

แนวทางการพฒันา 

  ๑)  ดา้นการสร้างจิตสาํนึก ตระหนกัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม 

และการจดัการขยะมูลฝอย 

ตวัชี�วดั 

  ๑)  จาํนวนครั� งที�มีการรณรงค ์

  ๒)  จาํนวนป่าที�ตรวจสอบ 

  ๓)  จาํนวนที�สาธารณะที�ทาํแนวเขตที�ชดัเจน 

  ๔)  จาํนวนถงัขยะและรถขยะที�จดัซื�อ 

 

 ๕. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ�น 

  เป้าหมาย 

เพื�อส่งเสริมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตได้ปกติสุข รักษาศิลปวฒันธรรมที�ดี 

ประเพณีอนัดีงามและภูมิปัญญาที�ดี ใหถ่้ายทอดสู่คนในรุ่นหลงัตามแนวทางแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� ๑๒ 

แนวทางการพฒันา 

  ๑)  ดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
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ตวัชี�วดั 

  ๑)  จาํนวนครัวเรือนที�มีการจดักิจกรรม 

  ๒)  จาํนวนประเพณีดั�งเดิมหวนคืนมา 

  ๓)  จาํนวนภูมิปัญญาทอ้งถิ�นไดรั้บการอนุรักษแ์ละส่งเสริม 

 

 ๖. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารการจัดการและบริการประชาชน 

  เป้าหมาย 

เพื�อปฏิบติังานหรือดาํเนินงานในดา้นบริหารงาน ตามแนวทางการจดัระบบการ

บริหารจดัการในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ใหมี้ประสิทธิภาพ เพื�อการตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชนตามแผนงานการกระจายอาํนาจ 

แนวทางการพฒันา 

  ๑)  ดา้นอาคารสถานที� วสัดุ อุปกรณ์ของหน่วยงาน 

๒)  ดา้นส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรและองคก์ร 

๓)  ดา้นส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบักิจการของ อบต. 

๔)  ดา้นเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๕)  ดา้นการจดัเกบ็รายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ตวัชี�วดั 

๑)  จาํนวนอาคารสถานที� วสัดุ อุปกรณ์ของหน่วยงาน 

  ๒)  จาํนวนครั� งที�บุคลากรเขา้รบัการฝึกอบรม 

  ๓)  จาํนวนบุคลากรที�ไดรั้บการศึกษาที�สูงขึ�น 

  ๔)  จาํนวนประชาชนที�เขา้ร่วมในกิจกรรมและโครงการต่างๆ 

  ๕)  จาํนวนวารสารที�จดัทาํเป็นฉบบั 

  ๖)  ร้อยละของการจดัเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ�น 

 

 

 

คนด ี   : มีคุณธรรม กลา้ยนืหยดัทาํในสิ�งที�ถูกตอ้ง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

ค่านิยมหลักขององค์การ 
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ไม่เลือกปฏิบติั 

 

คนเก่ง   : มุ่งผลสมัฤทธิ� ของการทาํงาน ดว้ยความรู้ ความสามารถ และทาํงานเป็นทีม 

 

คนขยนั  : อดทน อุตสาหะ และพฒันางานอยา่งต่อเนื�อง 

 

วตัถุประสงค์ในการจดัทํานโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที�ด ี

 

เพื�อให้การปฏิบติังานขององค์การบริหารส่วนตาํบลสุขสวสัดิ� มีผลในทางปฏิบติัอย่าง

แท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที�ดีจึงได้ยึด

หลกัการที�สาํคญัเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี�  

 

�)  เพื�อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติัที�ชดัเจนสําหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ�น

ในหน่วยงานและสามารถนาํไปปฏิบติัและติดตามผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 

�)  เพื�อใชเ้ป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ทั�งนี�  เพื�อมิให้

เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อนัจะทาํให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ�งแวดล้อม 

องคก์าร ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูป้ฏิบติังานหน่วยงาน 

 

�)  เพื�อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื�อถือ ความไวว้างใจ ความมั�นใจและศรัทธาให้เกิด

ขึ�นกบัผูรั้บบริการ ประชาชนทั�วไป และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
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หมวด � 

 

 นโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที�ด ี
 

เพื�อแสดงความมุ่งมั�นต่อการบริหารราชการตามหลกัธรรมาภิบาลองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลสุขสวสัดิ� ไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที�ดีประกอบดว้ยนโยบายหลกั � ดา้น 

และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ �) ด้านรัฐ สังคมและสิ� งแวดล้อม�) ด้าน

ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  �) ดา้นองคก์าร และ �) ดา้นผูป้ฏิบติังาน 

 

 

 
 

นโยบายหลัก 

�. ส่งเสริม สนบัสนุนดา้นสิ�งแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยัต่อชุมชน โดยยดึถือ

และปฏิบติัในเรื�องความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มที�ดีเพื�อการพฒันาที�ย ั�งยนืและ

สมดุล 

แนวทางปฏิบัต ิ

�.� กาํหนดมาตรการประหยดัพลงังาน 

�.� ใหห้น่วยงานของรัฐพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้เกี�ยวกบัการฟื� นฟ ู รักษาสิ�งแวดลอ้ม  

และความปลอดภยัของชุมชน 

1.3  การจดัใหมี้ส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม 

 

นโยบายหลัก 

�. มุ่งมั�นที�จะเป็นส่วนหนึ�งในการสร้างสรรคส์งัคมที�ดี มีความสุข 

แนวทางปฏิบัต ิ

�.�  การควบคุมและเพื�อดูแลสุขภาพของประชาชน 

�.� จดัโครงการเพื�อส่งเสริมความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครัว 
 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ�งแวดล้อม 
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นโยบายหลัก 

�. ส่งเสริมใหบ้ริการที�มีคุณภาพ โดยนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชเ้พื�อใหบ้ริการมีความ

สะดวกและรวดเร็ว 

แนวทางปฏิบัต ิ

�.� พฒันาและปรับปรุงระบบขอ้มูลการบริการอยา่งต่อเนื�องเพื�อใหผู้รั้บบริการไดร้ับความ

พึงพอใจ 

�.� พฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื�อการพฒันาหน่วยงานเพื�อเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ

ของผูบ้ริหารและประชาชนที�สนในทั�วไป 
 

นโยบายหลัก 

�. มุ่งมั�นใหบ้ริการ ดว้ยความสุจริต โปร่งใส เพื�อประโยชน์สุขของประชาชน 

แนวทางปฏิบัต ิ

�.� ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของ

ส่วนรวม 

2.2  ปรับทศันคติหรือค่านิยมของการดาํเนินงานของเจ้าหน้าที�ของรัฐและหน่วยงาน

ภาครัฐให้มุ่งสู่ความเชื�อมั�นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการ

ดาํเนินงาน 

 

นโยบายหลัก 

�. ใหค้วามสาํคญักบัการรับฟังความคิดเห็น ของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

แนวทางปฏิบัต ิ

�.� จดัช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที�หลากหลาย 

�.� พฒันากระบวนการรับขอ้ร้องเรียนดว้ยระบบอินเทอร์เน็ตผา่นทางเวบ็ไซตข์องอบต. 

�.� จดัทาํแบบสาํรวจความตอ้งการของผูรั้บบริการและนาํมาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ�น 
 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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นโยบายหลัก 

�. ส่งเสริมและจดัใหมี้ระบบบริหารความเสี�ยงที�เกี�ยวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การปฏิบติังานความถูกตอ้งของรายงาน และการปฏิบติัตามกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้งภายใตก้ารกาํกบั

ดูแลและควบคุมภายในที�ดี 

แนวทางปฏิบัต ิ

�.� จดัให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร

ความเสี�ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลกัของอบต. 

�.� กาํหนดแนวทางส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ที�ทุกระดบัตระหนกัถึงความเสี�ยงต่อการดาํเนินงาน

ที�ผิดต่อธรรมาภิบาล 

�.� จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื� องกฎข้อบังคับของกฎหมายที� เกี�ยวกับคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

�.� กําหนดให้ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที� เป็นผู ้ดูแลความเสี� ยงต่อการดําเนินงาน ที�ไม่

สอดคลอ้งต่อหลกัคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 

นโยบายหลัก 

�. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบติังานเพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือในการบริหารจดัการให้

เกิดผลสัมฤทธิ�  แก่ ขา้ราชการทุกระดบั โดยผลกัดนัให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพฒันาตนเอง

ตลอดเวลา 

แนวทางปฏิบัต ิ

�.� ใชด้ชันีวดัผลการปฏิบติังาน (KPI) ที�มีการกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นเครื�องมือในการ

วางแผนและครอบคลุมผลการดาํเนินงาน และมีการรายงานผลการดาํเนินการอยา่งสมํ�าเสมอ 

�.� จัดทาํแนวทางส่งเสริมการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที�ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื�อ

กระตุน้ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัในวงกวา้ง 

 
 

นโยบายด้านองค์การ 
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�.� พฒันาระบบขอ้มูล กฎ ระเบียบ ที�เกี�ยวกบัการปฏิบติังานภายในองคก์าร เพื�ออาํนวย

ความสะดวกใหเ้จา้หนา้ที�ทุกคนในการเขา้ถึงขอ้มูลและรับทราบโดยทั�วกนั 

 

นโยบายหลัก 

�. วางระบบประชาสัมพนัธ์ให้ความสาํคญักบัการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและผล

การดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ 

แนวทางปฏิบัต ิ

�.� ประชาสัมพนัธ์ผลการปฏิบติังานของอบต.ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื�อสิ�งพิมพแ์ละสื�อ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

�.� เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม  และผลการดาํเนินงานของอบต. อยา่งสมํ�าเสมอ 

 

 

 

 

นโยบายหลัก 

�. มุ่งเนน้ส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติังานมีคุณภาพชีวิตที�ดี  

แนวทางปฏิบัต ิ

�.� จดัทาํกิจกรรมเพื�อสร้างเสริมสุขภาพแขง็แรงแก่ผูป้ฏิบติังาน 

�.� จดัทาํกิจกรรมเพื�อเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผูป้ฏิบติังาน 
 

นโยบายหลัก 

�. สนบัสนุนใหมี้ระบบแลกเปลี�ยนเรียนรู้ เพื�อเพิ�มประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

แนวทางปฏิบัต ิ

�.� สร้างวฒันธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที�ทุกระดบั เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลบั กลา้คิดกลา้

แสดงออก และใฝ่รู้อยา่งต่อเนื�อง 

�.� จัดให้มีเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทาํงานที�ดี  เพื�อเสริมสร้างให้เป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

�.� การทาํงานร่วมกนัเป็นทีมในลกัษณะเครือข่าย (Networking)

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
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แนวทางส่งเสริมและผลกัดันการปฏิบตัิตามนโยบายการกาํกบัดูแลองค์การที�ด ี

 

เพื�อให้การปฏิบติังานมีผลดีตามนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที�ดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

สุขสวสัดิ�  จึงกาํหนดหลกัปฏิบติัที�สาํคญัดงันี�  

 

�)  องค์การบริหารส่วนตาํบลสุขสวสัดิ� สื�อสารให้บุคลากรทุกคนไดรั้บทราบและมีความเขา้ใจ

เกี�ยวกบันโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที�ดีอยา่งทั�วถึง 

 

�)องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุขสวสัดิ� จดัระบบบริหารธรรมาภิบาลที�มีประสิทธิภาพเพื�อให้ทุกคน

มั�นใจวา่บุคลากรและองคก์ารจะปฏิบติัตนตามแนวทางการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที�ดี

ฉบบันี� อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นขอ้ปฏิบติัขององคก์ารขอ้หนึ� ง ที�บุคลากรทุกระดบัตอ้งทาํ

ความเขา้ใจ ยดึมั�น และปฏิบติัใหถู้กตอ้งในการทาํงานประจาํวนั และไม่มีบุคคลใดที�จะมีสิทธิ หรืออนุญาต

ใหบุ้คลากรของอบต. คนใด กระทาํการใดที�ขดัต่อนโยบายฉบบันี�  

 

�)  องค์การบริหารส่วนตาํบลสุขสวสัดิ� คาดหวงัใหบุ้คลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการ

ปฏิบติัที�ขดัหรือสงสยัวา่จะขดัต่อหลกัการต่างๆ ในนโยบายฉบบันี� ต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง หรือในกรณีที�

ไม่อาจรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาได ้อาจขอคาํปรึกษาจากผูบ้ริหารระดบัสูง หรือผูบ้ริหารที�รับผิดชอบดา้น

งานบุคคล โดยขอ้มูลที�ให้นั�นให้ถือปฏิบติัเป็นขอ้มูลลบั ทั�งนี�  ผูบ้งัคบับญัชาเองมีหน้าที�ในการสอดส่อง

ดูแล และใหค้าํแนะนาํผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั�นใหป้ฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัตามนโยบาย

การกาํกบัดูแลองคก์ารที�ดีฉบบันี�  

 

�)  นโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารที�ดีฉบบันี�  จะไดรั้บการพิจารณาปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี 
 

�)  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุขสวสัดิ� จะกาํหนดแนวทางวดัและประเมินการปฏิบติัตามนโยบาย

การกาํกบัดูแลองคก์ารที�ดีตามตวัชี� วดัที�กาํหนดไวต่้อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั�งมีการประเมินตนเองอยา่ง

สมํ�าเสมอ 


