
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 
 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม 
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 

เพื ่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ                   
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พุทธศักราช๒๕๔๖ รวมทั้ง                         
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ                     
ตามหลักธรรมาภิบาล ทั ้งนี ้ เพื ่อให้การบริหาร ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล                             
อันจะทําให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการ บริหารงานภาครัฐ 

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม จึงได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีอันประกอบด้วย 
นโยบายหลัก ๔ ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ 
และด้าน ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
และค่านิยมร่วมสําหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ 
อย่างทั่วถึง 
 
 

(ลงชื่อ) 
(นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม)  

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม  
 วันที่  ๔  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



ประกาศเจตนารมณ์ 

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ ่นปฏิบัติภารกิจเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓               
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม เห็นสมควรให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับ
ดูแล องค์กรที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์บริหารส่วนตําบลโพนงาม มีระบบการบริหารจัดการที่ดี       
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของ             
การเป็นหน่วยงานภาครัฐ อีกท้ังสร้าง ความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที ่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม ได้รวบรวมหลักก าร 
นโยบาย การปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม 
นํานโยบายการกํากับ ดูแลองค์กรที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติ
ตามหลักการท่ีปรากฏอยู่ใน นโยบายการกํากับดูแลองค์การฉบับนี้ 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม จะได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแล
องค์การ ที่ดีของหน่วยงานเป็นประจํา เพ่ือให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

 

 

(ลงชื่อ) 
(นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม)  

 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม  
  วันที่  ๔  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๑  
ข้อมูลองค์การ 

วิสัยทัศน์ 

“องค์กรชั้นนําแห่งการเรียนรู้มุ ่งสู ่การเป็นประชาคมอาเซียน ภายใต้การพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยว                          
ที่มีมาตรฐาน การเกษตร ปลอดภัย วิสาหกิจชุมชนเข็มแข็ง” 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน  
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพ่ือการบริหารงาน และการบริการประชาชน 
๓. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้าการลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 
๔. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีต 
    ประเพณ ี
๕. พัฒนาโครงข่ายกระบวนการคมนาคมขนส่ง ระบบการบริการสาธารณ และระบบป้องกัน และ

บรรเทา สาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน 
๖. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การดําเนินชีวิต และส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน 
๘. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล 

และ เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
๙. พัฒนา และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
๑๐. พัฒนาและส่งเสริมงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทาง สังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓  การบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖  การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
 

ค่านิยมหลักขององค์การ 

คนดี : มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ  
คนเก่ง : มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการทํางาน ด้วยความรู้ ความสามารถ และทํางานเป็นทีม  
คนขยัน : อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และ                     
เกิดประโยชน์ก ับทุกฝ่าย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที ่ด ีจ ึงได ้ย ึดหลักการที ่ส ําคัญ                           
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 



๑) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน
และสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทําให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ                      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน 

๓) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดข้ึนกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมวด ๒ 
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม ได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก     
๔ ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบาย 

 หลักคือ  
 ๑) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ๓) ด้านองค์การ และ  
 ๔) ด้าน ผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายหลัก 

๑. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติใน
เรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล แนวทางปฏิบัติ 

๒. กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
๓. ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี ่ยวกับการฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อม และความ 

ปลอดภัยของชุมชน 
๔. การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

นโยบายหลัก 
๑. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดี มีความสุข  

แนวทางปฏิบัติ 
๑. การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน  
๒. จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นโยบายหลัก 

- ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บริการมีความสะดวกและ
รวดเร็ว แนวทางปฏิบัติ 

๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 
๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

และ ประชาชนที่สนในทั่วไป นโยบายหลัก 
- มุ่งม่ันให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน แนวทางปฏิบัติ 



๑. ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 
๒. ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่ความ 

เชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดําเนินงาน นโยบายหลัก 
- ให้ความสําคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางปฏิบัต ิ
๑. จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย 
๒. พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน 

ตําบลโพนงาม 
๓. จัดทําแบบสํารวจความต้องการของผู้รับบริการและนํามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น 

นโยบายด้านองค์การ 
นโยบายหลัก 
- ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกํากับดูแลและควบคุมภายใน              
ที่ด ี

 
แนวทางปฏิบัติ 

๑. จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ
การ บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม 

๒. กําหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดําเนินงานที่ผิดต่อ                 
ธรรมาภิบาล 

๓. จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฏข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ                  
ธรรมาภิบาล 

๔. กําหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดําเนินงาน ที่ไม่สอดคล้องต่อหลัก 
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  

นโยบายหลัก 
- สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

แก่ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

แนวทางปฏิบัติ 
๑. ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกําหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและ 

ครอบคลุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินการอย่างสม่ำเสมอ 
๒. จัดทําแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุ้นส่งเสริม       

ให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง 
๓. พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพ่ืออํานวยความสะดวก

ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน นโยบายหลัก 
- วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการดําเนินงาน

ของ หน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
 



แนวทางปฏิบัติ 
๑. ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม ในรูปแบบต่างๆ เช่น                  

สื่อ สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๒. เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม                     

อย่างสม่ำเสมอ 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
นโยบายหลัก 
- มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

แนวทางปฏิบัติ 
๑.๑ จัดทํากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน ๑.๒ จัดทํากิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก 
- ให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ 
๑. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับกล้าคิดกล้าแสดงออก 

และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
๒. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้  
๓. การทํางานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking) 

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบล                
โพนงาม จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญดังนี้ 

๑. องค์การบริหารส่วนตําบลโพนงามสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

๒. องค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคน
มั่นใจ ว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับ
นี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทําความเขา้ ใจ 
ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องใน การทํางานประจําวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม คนใดกระทําการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

๓. องค์การบริหารส่วนตําบลโพนงามคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏบิัติ   
ที่ขัด หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจ
รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคําปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล 
โดยข้อมูลที ่ให้นั ้นให้ถือ ปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั ้งนี้  ผู ้บังคับบัญชาเองมีหน้าที ่ในการสอดส่องดูแล และ                       
ให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นให้ ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ
ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

๔. นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี 



๕. องค์การบริหารส่วนตําบลโพนงามจะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการ
กํากับ ดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


