
นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี
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องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา
อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร
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นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พุทธศักราช
๒๕๔๖ รวมท้ังใหสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งมุงเนนการพัฒนา
คุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ท้ังนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ

องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา จึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี
อันประกอบดวยนโยบายหลัก ๔ ดานคือดานรัฐสังคม และส่ิงแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย ดานองคการ และดานผูปฏิบัติงาน รวมถึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย
หลักดานตางๆ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ และคานิยมรวมสําหรับองคการและบุคลากรทุกคน พึง
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอื่นๆ อยางท่ัวถึง

(ลงชื่อ)
(นายเรืองศิลป  คะโยธา)

นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา
วันท่ี ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
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ประกาศเจตนารมณ

องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา เปนราชการบริหารสวนทองถิ่นปฏิบัติภารกิจ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน

ในฐานะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา เห็นสมควรใหมีการจัดทํา
นโยบายการกํากับดูแลองคกรท่ีดี เพื่อใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล ใหเปนท่ียอมรับของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ อันจะ
เปนการเสริมสรางความมีศักดิ์ศรีของการเปนหนวยงานภาครัฐ  อีกท้ังสรางความมั่นใจ ศรัทธา
และไววางใจจากประชาชน ผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย

นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา ไดรวบรวม
หลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพื่อใหบุคลากรทุกระดบัขององคการบริหาร
สวนตําบลบานเหลา นํานโยบายการกํากับดูแลองคกรท่ีดีไปเปนแนวทางยึดถือปฏิบัติในการ
ดําเนินงาน  และจะไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการท่ีปรากฏอยูในนโยบายการกํากับดูแล
องคการฉบับนี้

ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา จะไดพิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบายการ
กํากับดูแลองคการท่ีดีของหนวยงานเปนประจํา เพื่อใหมีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคลอง
กับสถานการณ

(ลงชื่อ)
(นายเรืองศิลป  คะโยธา)

นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา
วันท่ี ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
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หมวด ๑
ขอมูลองคการ

“ประชาชนมีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ เกื้อกูลผูดอยโอกาส
เศรษฐกิจราษฎรพอเพียง ศิลปวัฒนธรรมฟนฟู ตําบลนาดูนาอยูนามอง”

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบันไดกําหนดอํานาจหนาท่ีหลักในมาตรา๖๖ใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ี
“พัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม” และองคการบริหารสวนตําบลบานเหลาได
กําหนดพันธกิจหลักท่ีจะดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวดังนี้

พันธกิจท่ี ๑ จัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานทางบกทางน้ําและไฟฟา
พันธกิจท่ี ๒ สงเสริมและเสริมสรางการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบ

เรียบรอย
พันธกิจท่ี ๓ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
พันธกิจท่ี ๔ พัฒนาทองถิ่นรวมกับภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ภาครัฐ ภาคเอกชน  และหนวยงานอื่น
พันธกิจท่ี ๕ การบริหารจัดการตองยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรการพัฒนา ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนา ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรการพัฒนา ๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา

ความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรการพัฒนา ๔ ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน

พาณิชยการ และการทองเท่ียว
ยุทธศาสตรการพัฒนา ๕ ดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี ๖ ดานศิลปะ วัฒนธรรม  รัฐพิธี จารีตประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรท่ี ๗ ดานนโยบายท่ีสําคัญของรัฐ

วิสัยทัศน

ประเด็นยุทธศาสตร
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เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณในมาตรา๓/๑แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖อันแสดงความ
มุงม่ันตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ

องคการบริหารสวนตําบลมาบยางพร จึงประกาศนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี สําหรับองคกร
และบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึง ดังนี้

ขอ ๑ นโยบายดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม
นโยบายหลัก

๑. สงเสริม สนับสนุนดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัยตอชุมชน โดยยึดถือและ
ปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมท่ีดีเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและสมดุล

แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
๑.๒ใหหนวยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเก่ียวกับการฟนฟู รักษาสิ่งแวดลอม และ

ความปลอดภัยของชุมชน
๑.๓ การจัดใหมีสวนรวมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

นโยบายหลัก
๒. มุงม่ันท่ีจะเปนสวนหนึ่งในการสรางสรรคสังคมท่ีดี มีความสุข
แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน
๒.๒ จัดโครงการเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว

ขอ ๒ นโยบายดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
นโยบายหลัก

๑. สงเสริมใหบริการท่ีมีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช เพ่ือใหบริการมีความ
สะดวกและรวดเร็ว

แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลการบริการอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูรับบริการไดรับความ

พึงพอใจ
๑.๒ พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด เพ่ือเปนประโยชนตอการตัดสินใจของ

ผูบริหารและประชาชนท่ีสนในท่ัวไป

วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับ
ดูแลองคการทีด่ี
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นโยบายหลัก
๒. มุงม่ันใหบริการ ดวยความสุจริต โปรงใส เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ สงเสริมการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการของรัฐและของสวนรวม
๒.๒ปรับทัศนคติหรือคานิยมของการดําเนินงานของเจาหนาท่ีของรัฐและหนวยงานภาครัฐให

มุงสูความเชื่อม่ันในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปรงใสในการดําเนินงาน

นโยบายหลัก
๓. ใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็น ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
แนวทางปฏิบัติ
๓.๑ จัดชองทางระบบการรับฟงระบบความคิดเห็นท่ีหลากหลาย
๓.๒ พัฒนากระบวนการรับขอรองเรียนดวยระบบอินเทอรเน็ตผานทางเว็บไซตของจังหวัด
๓.๓ จัดทําแบบสํารวจความตองการของผูรับบริการและนํามาปรับปรุงงานบริการใหดีข้ึน

ขอ ๓ นโยบายดานองคการ
นโยบายหลัก

๑. สงเสริมและจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานความถูกตองของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของภายใตการกํากับดูแลและ
ควบคุมภายในท่ีดี

แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ จัดใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ

เสี่ยงของการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบล
๑.๒ กําหนดแนวทางสงเสริมใหเจาหนาท่ีทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงตอการดําเนินงานท่ี

ผิดตอธรรมาภิบาล
๑.๓ จัดใหมีการอบรมใหมีความรูเรื่องกฎ ขอบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาล
๑.๔ กําหนดใหผูบริหารและเจาหนาท่ีในหนวยงานตางๆ ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

มาบยางพร เปนผูดูแลความเสี่ยงตอการดําเนินงานท่ีไมสอดคลองตอหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

นโยบายหลัก
๒. สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการให

เกิดผลสัมฤทธิ์แกขาราชการทุกระดับ โดยผลักดันใหทุกหนวยงานมุงเนนการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ ใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ท่ีมีการกําหนดไวอยางชัดเจนเปนเครื่องมือในการ

วางแผนและครอบคลุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ
๒.๒ จัดทําแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกระตุน

สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติในวงกวาง
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๒.๓ พัฒนาระบบขอมูล กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในองคการ เพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหเจาหนาท่ีทุกคนในการเขาถึงขอมูลและรับทราบโดยท่ัวกัน

นโยบายหลัก
๓. วางระบบประชาสัมพันธใหความสําคัญกับการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารและผลการ

ดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบ
แนวทางปฏิบัติ
๓.๑ ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลมาบยางพรในรูปแบบ

ตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
๓.๒ เผยแพรนโยบาย กิจกรรม และผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลอยาง

สมํ่าเสมอ

ขอ ๔ นโยบายดานผูปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก

๑. มุงเนนสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ จัดทํากิจกรรมเพ่ือสรางเสริมสุขภาพแข็งแรงแกผูปฏิบัติงาน
๑.๒ จัดทํากิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงาน

นโยบายหลัก
๒. สนับสนุนใหมีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสบการณในการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ สรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาท่ีทุกระดับเปดใจรับฟงขอมูลปอนกลับ กลาคิด กลา

แสดงออก และใฝรูอยางตอเนื่อง
๒.๒ จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานท่ีดี เพ่ือเสริมสรางใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู
๒.๓ การทํางานรวมกันเปนทีมในลักษณะเครือขาย (Networking)


