
 

 

 
 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ  2564 
--------------------------------------------- 

   เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2545  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อันแสดง
ความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ  

    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  จึงประกาศนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ส าหรับ
องค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้ 

  ข้อ 1 นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
    นโยบายหลัก 

     1) มุ่งสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเป็นกลไกของรัฐในการ
ป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยที่จะส่งผลต่อสังคม 
    2) ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดย
ยึดถือและปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ด ีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล 
    3) ส่งเสริม รักษา/ธ ารงไว้ ซึ่งจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น
และชาติโดยให้ความร่วมมือ สนับสนุนนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือประโยชน์ของชุมชน
และสังคมอย่างสม่ าเสมอ 
    แนวทางปฏิบัติ 
     1) จัดท าโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    2) จัดท าแนวทาง มาตรการ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมที่ด ีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล 
    3) ก าหนดมาตรการและแผนงานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนช่วยเหลือ 
และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนในท้องที่  
   4) จัดกิจกรรม/โครงการที่อนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งจารีตประเพณี และศิลปวัฒนธรรมที่ดี
งาม เช่น งานประเพณีให้ทานไฟ งานประเพณีชักพระเดือน 5 ฯลฯ 

   ข้อ 2 นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    นโยบายหลัก 
    1) มุ่งมั่นในการสร้างจิตส านึกในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับ 
บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



    2) สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
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     แนวทางปฏิบัติ 
     1) รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับให้ความส าคัญต่อการให้บริการแก่ประชาชน
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    2) ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการและประชาชนได้รับการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง 
    3) สร้างจิตส านึกให้ผู้ปฏิบัติให้ความส าคัญต่อผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม 
และเสมอภาค 
    4) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับถึงขั้นตอนการให้บริการ  
ผลการปฏิบัติงาน และช่องทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

   ข้อ 3 นโยบายด้านองค์การ 
    นโยบายหลัก 
    1) สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารการ
จัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางที่ดีกว่าเสมอแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ โดยผลักดันทุกหน่วยงานให้มุ่งเน้น
พัฒนาตนเองตลอดเวลา 
    2) ส่งเสริมให้เกิดระบบคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ 

  3) ส่งเสริมให้เกิดระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
    4) ให้ความส าคัญต่อความถูกต้องและความชัดเจนของข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณชน 
โดยปรับปรุงพัฒนา ระบบการจัดการฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเน้นย้ าให้ผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
     แนวทางปฏิบัติ 
    1) ก าหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงที่ผิดต่อคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
    2) จัดให้มี และก าหนดเงื่อนไขหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
    3) จัดให้มีการพัฒนาจิตใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ 
   4) ก าหนดให้หน่วยงานจัดท าความเสี่ยงที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
พร้อมทั้งจัดท ากิจกรรมควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่ส าคัญ 
    5) จัดให้มีช่องการการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไป
ปรับปรุงแก้ไข 

ข้อ 4 นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
    นโยบายหลัก 
    1) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2) ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามหลักความรู้ความสามารถ
เป็นธรรม และเสมอภาค 
    3) ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีระบบการแลกเปลี่ยน เรียนรู ้ประสบการณ์และความรู้
ในการปฏิบัติงานทุกระดับ เพ่ือยกมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
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    แนวทางปฏิบัติ 
    1) จัดให้มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรทุกระดับ 
โดยบุคลากรจะได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง 
    2) ก าหนดแนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
    3) จัดท าแผนพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ให้แก่บุคลากรทุกระดับ 
    4) จัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการด าเนินงาน การพัฒนา
ฝึกอบรม และอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    5) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่/พนักงานเรื่อง 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ผ่านการสัมมนา ฝึกอบรม และเว็บไซต ์

  ประกาศ ณ วันที่  2  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 
 

                                                                                                                                                                      
                  (นายธีรวัจน์    ธรรมโสภารัตน์)   
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ใบลงนามรับทราบนโยบายการก ากับดูแลองค์การทีด่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลฉลอง 
  1. ข้าพเจ้าได้รับ/ รับทราบนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว 
  2. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางปฏิบัติ
เป็นอย่างด ีพร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะน าแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ ซึ่งระบุไว้ 
ไปยึดถือปฏิบัติ หรือน าไปก าหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลฉลองมีธรรมาภิบาลต่อไป 
 
................................ 1. นางสุมิตรา  รักบ ารุง 

 

................................ 2. นางเสาวพจน์  กลิ่นสัมผัส 
 

................................ 3. นางอิษยา  บุญเหลือ 
 

................................ 4. นายฉลอง  บุญแสวง 
 

................................ 5. นายสุรศักดิ์  สุทธิพันธ์ 
 

................................ 6. นายเอกสันติ  เขียวกุ้ง 
 

................................ 7. นางอัญญรัตน์  ศรีสว่าง 
 

................................ 8. นางสาวผกามาศ  เกียรติรุ่งโรจน์  
 

................................ 9. นางสาวธนภรณ์  แซ่ลิ้ม 
 

................................ 10. นางสาววิไลวรรณ์  สมชาติ 
 

................................ 11. นางสาววัลภา  ธรรมธวัช 
 

................................ 12. นางเยาวพันธ์  มังหิรัญ 
 

................................ 13. นางณัชกมล  เมืองด้วง 
 

................................ 14. นางกาญจนา  คุ้มสวน 
 

................................ 15. นายพัชรินทร์  ใจห้าว 
 

................................ 16. นางนันท์นภัส  คงเกตุ 
 

................................ 17. นายธ ารงค์ศักดิ์  ใจห้าว 
 

................................ 18. นายสายชล  ใจห้าว 
 

................................ 19. นายอมรศักดิ์  ด้วงยิ้ม 
 

................................ 14. นายกิตติศักดิ์  เพ็งสุทธิ์ 
 

................................ 15. นางสาวจิรภา  อินทราช 
 



 
 
 


