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องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 



นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 
 

   เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช
2546 รวมทั้งใหสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งมุงเนนการพัฒนา
คุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ 
 
  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอัน
ประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดานคือดานรัฐสังคม และส่ิงแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย ดานองคการ และดานผูปฏิบัติงาน รวมถึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักดาน
ตางๆ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ และคานิยมรวมสําหรับองคการและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึง  
 
 
 
 

                      (ลงช่ือ)         
                     (นายสมปอง     จันปญญา) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
   วันที่  10  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 
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ประกาศเจตนารมณ 

 

 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  เปนราชการบริหารสวนทองถิ่นปฏิบัติภารกิจ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2539 และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปจจุบัน 

  ในฐานะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เห็นสมควรใหมีการจัดทํา
นโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี เพ่ือใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล มีระบบ
การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ใหเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ อันจะเปนการ
เสริมสรางความมีศักด์ิศรีของการเปนหนวยงานภาครัฐ  อีกทั้งสรางความมั่นใจ ศรัทธา และไววางใจ
จากประชาชน ผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

  นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ ดีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ได
รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับขององคการ
บริหารสวนตําบลละอาย นํานโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีไปเปนแนวทางยึดถือปฏิบัติในการ
ดําเนินงาน  และจะไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยูในนโยบายการกํากับดูแลองคการ
ฉบับนี้ 

 

  ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จะไดพิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ ดีของหนวยงานเปนประจํา เพ่ือใหมีความเหมาะสม  ทันสมัยและ
สอดคลองกับสถานการณ  
 
 

   (ลงช่ือ)         
                     (นายสมปอง     จันปญญา) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
          วันที่  10  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 
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หมวด 1 
ขอมูลองคการ 

 
 
 

 
“การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจพอเพียง  สุขภาพดีมีสุข  มีความรูคูคุณธรรม” 
 
 

 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพ่ิมเติม

จนถึงปจจุบันไดกําหนดอํานาจหนาที่หลักในมาตรา 66 ใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ “พัฒนา
ตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม” และองคการบริหารสวนตําบลละอายไดกําหนด พันธ
กิจหลักที่จะดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไวดังนี้ 

16๑.  จัดใหมีการบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม  
16๒.  บํารุงและสงเสริม การประกอบอาชีพของประชาชน  
16๓.  สงเสริมการรักษาสุขภาพชุมชน กําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ลดฝุนละอองและน้ํา
เสีย  
16๔.  สงเสริมการศึกษา อนุรักษประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น 

 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 1  การบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ  คุณภาพ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา 2  การพัฒนาดานสาธารณสุข 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 3  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 4  การพัฒนาดานสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 5  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรม  

อุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 6  การพัฒนาดานการเกษตรกรรม  เกษตรอินทรีย 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 7  ดานการกีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 8  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 9  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 10  ดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

วสัิยทัศน์ 
 

พนัธกจิ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
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คนดี   : มีคุณธรรม กลายืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง มีความโปรงใส ตรวจสอบได  
ไมเลือกปฏิบัติ 
 

คนเกง   : มุงผลสัมฤทธ์ิของการทํางาน ดวยความรู ความสามารถ และทํางานเปนทีม 
 
คนขยนั  : อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
 

 

วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 
 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  มีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง 
และเกิดประโยชนกับทุกฝาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีจึงไดยึดหลักการที่สําคัญ
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1)  เพ่ือเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนใน
หนวยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม 

2)  เพ่ือใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตางๆ ทั้งนี้ เพ่ือมิให
เกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ สังคม ส่ิงแวดลอม องคการ 
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงานหนวยงาน 

3)  เพ่ือสรางการยอมรับ ความนาเช่ือถือ ความไววางใจ ความมั่นใจและศรัทธาใหเกิด
ขึ้นกับผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่านิยมหลกัขององค์การ 
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หมวด 2 
 

 นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 
 

เพ่ือแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง  ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดาน และ
แนวทางปฏิบัติภายใตกรอบนโยบายหลักคือ (1) ดานรัฐ สังคมและส่ิงแวดลอม (2) ดานผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย  (3) ดานองคการ และ (4) ดานผูปฏิบัติงาน 

 
 

 
 

นโยบายหลัก 
1. สงเสริม สนับสนุนดานส่ิงแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัยตอชุมชน โดยยึดถือและ

ปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล 
แนวทางปฏบิัต ิ

1.1 กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
1.2 ใหหนวยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับการฟนฟู  รักษาส่ิงแวดลอม  

และความปลอดภัยของชุมชน 
1.3  การจัดใหมีสวนรวมในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 

นโยบายหลกั 
2. มุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่งในการสรางสรรคสังคมที่ดี มีความสุข 

แนวทางปฏบิัต ิ
2.1  การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
2.2 จัดโครงการเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

 

 
 

 
 

นโยบายหลัก 
1. สงเสริมใหบริการที่มีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพ่ือใหบริการมีความ 

สะดวกและรวดเร็ว 
 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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แนวทางปฏบิัต ิ

1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลการบริการอยางตอเนื่องเพ่ือใหผูรับบริการไดรับความ
พึงพอใจ 

1.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาหนวยงานเพ่ือเปนประโยชนตอการตัดสินใจของ
ผูบริหารและประชาชนที่สนในทั่วไป 

นโยบายหลัก 
2. มุงมั่นใหบริการ ดวยความสุจริต โปรงใส เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 สงเสริมการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการของรัฐและของสวนรวม 
2.2  ปรับทัศนคติหรือคานิยมของการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานภาครัฐ

ใหมุงสูความเช่ือมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปรงใสในการดําเนินงาน 
 
นโยบายหลัก 

3. ใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็น ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
แนวทางปฏิบัติ 

3.1 จัดชองทางระบบการรับฟงระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย 
3.2 พัฒนากระบวนการรับขอรองเรียนดวยระบบอินเทอรเน็ตผานทางเว็บไซตของอบต. 
3.3 จัดทําแบบสํารวจความตองการของผูรับบริการและนํามาปรับปรุงงานบริการใหดีขึ้น 

 
 
 
 

นโยบายหลัก 
1. สงเสริมและจัดใหมีระบบบริหารความเส่ียงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานความถูกตองของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของภายใตการกํากับ
ดูแลและควบคุมภายในที่ดี 
แนวทางปฏบิัต ิ

1.1 จัดใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร
ความเส่ียงของการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักของอบต. 

1.2 กําหนดแนวทางสงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับตระหนักถึงความเส่ียงตอการดําเนินงาน
ที่ผิดตอธรรมาภิบาล 

1.3 จัดใหมีการอบรมใหมีความรู เรื่องกฎขอบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

นโยบายด้านองค์การ 
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1.4 กําหนดใหผูบริหารและเจาหนาที่เปนผูดูแลความเส่ียงตอการดําเนินงาน ที่ไมสอดคลอง

ตอหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 

นโยบายหลัก 
2. สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการให

เกิดผลสัมฤทธ์ิ แก ขาราชการทุกระดับ โดยผลักดันใหทุกหนวยงานมุงเนนการพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา 
แนวทางปฏิบัติ 

2.1 ใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกําหนดไวอยางชัดเจนเปนเครื่องมือในการ
วางแผนและครอบคลุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ 

2.2 จัดทําแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
กระตุนสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติในวงกวาง 

2.3 พัฒนาระบบขอมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองคการ เพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหเจาหนาที่ทุกคนในการเขาถึงขอมูลและรับทราบโดยทั่วกัน 

 
นโยบายหลัก 

3. วางระบบประชาสัมพันธใหความสําคัญกับการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารและผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบ 
แนวทางปฏิบัติ 

3.1 ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานของอบต.ในรูปแบบตางๆ เชน ส่ือส่ิงพิมพและส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 

3.2 เผยแพรนโยบาย กิจกรรม  และผลการดําเนินงานของอบต. อยางสม่ําเสมอ 
 
 
 
 

นโยบายหลัก 
1. มุงเนนสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

แนวทางปฏบิัต ิ
1.1 จัดทํากิจกรรมเพ่ือสรางเสริมสุขภาพแข็งแรงแกผูปฏิบัติงาน 
1.2 จัดทํากิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงาน 
 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
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นโยบายหลัก 
2. สนับสนุนใหมีระบบแลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสบการณในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 สรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ทุกระดับ เปดใจรับฟงขอมูลปอนกลับ กลาคิดกลา

แสดงออก และใฝรูอยางตอเนื่อง 
2.2 จัดใหมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการทํางานที่ดี  เพ่ือเสริมสรางใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู 
2.3 การทํางานรวมกันเปนทีมในลักษณะเครือขาย (Networking)



 
9 

 
แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 

 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบาย  การกํากับดูแลองคการที่ดีขององคการบริหารสวนตําบล

หวยยาง  จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญดังนี้ 
1)  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ส่ือสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมีความเขาใจ

เกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอยางทั่วถึง 
2)องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใหทุกคน

มั่นใจวาบุคลากรและองคการจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับ
นี้อยางเครงครัด โดยจะถือเสมือนวาเปนขอปฏิบัติขององคการขอหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ 
ยึดมั่น และปฏิบัติใหถูกตองในการทํางานประจําวัน และไมมีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของ
อบต. คนใด กระทําการใดที่ขัดตอนโยบายฉบับนี้ 

3)  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  คาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการ
ปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยวาจะขัดตอหลักการตางๆ ในนโยบายฉบับนี้ตอผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม
อาจรายงานตอผูบังคับบัญชาได อาจขอคําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง หรือผูบริหารที่รับผิดชอบดานงาน
บุคคล โดยขอมูลที่ใหนั้นใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาเองมีหนาที่ในการสอดสองดูแล และให
คําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับช้ันใหปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีฉบับนี้ 

4)  นโยบายการกํากบัดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกป 
5)  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง   จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย

การกํากับดูแลองคการที่ดีตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไวตอไปอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอยาง
สม่ําเสมอ 

 
 
 

 


