
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นโยบายการก ากบัดูแลองค์การทีด่ ี
 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี 

 
 
 
 



      ๑ 

 
นโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ด ี

 
   เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พุทธศกัราช๒๕๔๖ รวมทั้งให้สอดคลอ้งกบัเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  ซ่ึงมุ่งเน้น
การพฒันาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาล ทั้งน้ี เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อนัจะท าใหป้ระชาชนเกิดความมัน่ใจ ศรัทธาและไวว้างใจ
ในการบริหารงานภาครัฐ 
 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดหญา้จึงไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดี
อนัประกอบดว้ยนโยบายหลกั ๔ ดา้นคือดา้นรัฐสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ดา้นผูรั้บบริการและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นองคก์าร และดา้นผูป้ฏิบติังาน รวมถึงไดก้  าหนดแนวทางปฏิบติัตามนโยบาย
หลกัดา้นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติั และค่านิยมร่วมส าหรับองคก์ารและบุคลากรทุกคน พึง
ยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่กบักฎ ขอ้บงัคบัอ่ืนๆ อยา่งทัว่ถึง  
 
 
 

                      (ลงช่ือ)        ชูชาติ  เสือส่าน 
                           ( นายชูชาติ  เสือส่าน ) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดหญา้ 
   วนัท่ี  ๑๒  เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 

 

 



๒ 

 
ประกาศเจตนารมณ์ 

 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดหญา้เป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินปฏิบติัภารกิจ
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลพ.ศ.๒๕๓๗และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบนั 

  ในฐานะผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า เห็นสมควรให้มีการ
จดัท านโยบายการก ากบัดูแลองคก์รท่ีดี เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล มี
ระบบการบริหารจดัการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล ให้เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง อนัจะ
เป็นการเสริมสร้างความมีศกัด์ิศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ  อีกทั้งสร้างความมัน่ใจ ศรัทธา 
และไวว้างใจจากประชาชน ผูรั้บบริการ ผูป้ฏิบติังาน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 

  นโยบายการก ากบัดูแลองค์การท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ได้
รวบรวมหลกัการ นโยบายการปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญา้ น านโยบายการก ากบัดูแลองค์กรท่ีดีไปเป็นแนวทางยึดถือ
ปฏิบติัในการด าเนินงาน  และจะไม่ละเลยการปฏิบติัตามหลกัการท่ีปรากฏอยู่ในนโยบายการ
ก ากบัดูแลองคก์ารฉบบัน้ี 

 

  ทั้งน้ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดหญา้ จะไดพ้ิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบาย
การก ากับดูแลองค์การท่ีดีของหน่วยงานเป็นประจ า เพื่อให้มีความเหมาะสม  ทันสมัยและ
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์  
 
 

  (ลงช่ือ)        ชูชาติ  เสือส่าน 
                           ( นายชูชาติ  เสือส่าน ) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดหญา้ 
         วนัท่ี  ๑๒  เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 



๓ 
 

ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัตงิาน 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี 
 
๑. ขา้พเจา้ไดรั้บ/ รับทราบนโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดี ฉบบัน้ีแลว้ 
๒. ขา้พเจา้ไดอ่้าน และมีความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัเป็นอยา่งดีพร้อม

ทั้งมุ่งมัน่ท่ีจะน าแนวทางปฏิบติัภายใตน้โยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีดา้นต่างๆ ซ่ึงระบุไว ้ไป
ยดึถือปฏิบติั หรือน าไปก าหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบติังานของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดหญา้มีธรรมาภิบาลต่อไป จึงไดล้งลายช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

ท่ี  ช่ือ  -  สกลุ ต าแหน่ง 
๑ จ่าเอกณรงคธ์ร สวสัด์ิมี ปลดั อบต. 
๒ นางสาวพนิตสุภา หอทอง รองปลดั อบต. 
๓ นางณฐักานต ์ ส าเภาทอง ผูอ้  านวยการกองคลงั 
๔ นายสหชชั สิทธิสม หวัหนา้ส่วนโยธาฯ 
๕ นางสาวสุรียพ์ร เสนาวงศ ์ บุคลากร  ๖ว 
๖ นายวสุิทธ์ิ พิสูตร นกัวชิาการศึกษา ๖ว 
๗ นายอธิวรรษ แสงเจริญ เจา้พนกังานธุรการ  ๖ว 
๘ นางภรณ์นภสั แยม้กระจ่าง นกัพฒันาชุมชน ๖ว 
๙ นางสาวกรรนิกา        กอวจิิตร นกัวชิาการจดัเกบ็รายได ้๖ว 
๑๐ นายสรวฒิุ ถ่ินวฒันากลู นายช่างโยธา ๖ว 
๑๑ นางสาวนวดิา พงศว์ฒันะเควนิ นกัพฒันาชุมชน ๕ 
๑๒ นางสาวชาลิดา แช่มชอ้ย เจา้พนกังานพสัดุ ๕ 
๑๓ นางสาวพชัราภรณ์ ไชยราช นกัวชิาการเงินและบญัชี ๔ 
๑๔ นางสาวสุรีรัตน์ ภูพานใบ เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ ๔ 
๑๕ จ่าเอกชานุวฒัน ์ ศรีม่วง เจา้หนา้ท่ีป้องกนัฯ ๓ 
๑๖ นางสาวเรณู พยคัวงษ ์ เจา้พนกังานการเงินฯ ๓ 



๑๗ นายสมหมาย ดว้งปลี เจา้พนกังานการประปา ๓ 
๑๘ นางขนิษฐา ข าชุ่ม ครูผูดู้แลเดก็ฯ 
๑๙ นางธนกร เมืองเก่า เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
๒๐ นางส าเนาว ์ จนัทร์เสาร์ เจา้หนา้ท่ีการเงินฯ 
๒๑ นายวนั ไพรวนั พนกังานสูบน ้า 
๒๒ นางไค ศรีเจียม พนกังานสูบน ้า 
๒๓ นางวรรณี อินทร์นอ้ย ครูผูดู้แลเดก็ฯ 
๒๔ นางธญัญาภรณ์ เภารังค ์ ครูผูดู้แลเดก็ฯ 
๒๕ นายสุชิน ประทีป พนกังานขบัรถยนต ์
๒๖ นายพฤฒิพงศ ์ ขนุศรีจตุรงค ์ ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
๒๗ นางกลัยา วงษเ์ชียงเพง็ ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 
๒๘ นายปราโมทย ์ เสือส่าน พนกังานขบัเคร่ืองจกัรขนาดเบา 
๒๙ นางสาวสุธามาศ         เซ่ียงคิ้ว ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 
๓๐ นายมานะศกัด์ิ เหลืองนาคไพศาล ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 
๓๑ นางสาวสุวดี                   แดงดี ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 
๓๒ นางสาวภคัธีมา ชมมี ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 
๓๓ นายอ าพล                   ชูประเสริฐ ผูช่้วยช่างเขียนแบบ 
๓๔ นายนพพร   หวานชะเอม พนกังานขบัเคร่ืองจกัรขนาดเบา 
๓๕ นายอิศเรนทร์ ตาลาลกัษ ์ พนกังานขบัรถยนต ์
๓๖ นายประทีป                         ภู่คง พนกังานจา้งทัว่ไป 
๓๗ นายสุรชยั ประทีป พนกังานจา้งทัว่ไป 
๓๘ นางญาณนนัท ์ มานะดี พนกังานจา้งทัว่ไป 
๓๙ นายบุญชู สัพมิตร พนกังานจา้งทัว่ไป 
๔๐ นายอุดมศกัด์ิ วงษเ์จริญ พนกังานจา้งทัว่ไป 

 
 
 
 
 



 
๕ 

หมวด ๑ 
ข้อมูลองค์การ 

 
 
 

 
“เมืองประวติัศาสตร์  งามล ้าวฒันธรรม  ส่งเสริมการท่องเท่ียว   
 อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  สร้างชุมชนเขม้แขง็  มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง”  
 
 
 

 

พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลพ.ศ.๒๕๓๗และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบันได้ก  าหนดอ านาจหน้าท่ีหลักในมาตรา๖๖ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ี 
“พฒันาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม” และองคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดหญา้ได้
ก  าหนดพนัธกิจหลกัท่ีจะด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศันท่ี์ก าหนดไวด้งัน้ี 

 
พนัธกิจท่ี ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวติของประชาชน ไดรั้บการจดัสวสัดิการทางสังคม 

   สามารถด ารงชีพอยา่งมีความสุข และสามารถคงไวซ่ึ้งศาสนา  
   ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวถีิชีวติชุมชนโดยทุกภาค 

มีส่วนร่วม 
 

พนัธกิจท่ี ๒ สนบัสนุนใหป้ระชาชนมีน ้าเพื่อการบริโภคอุปโภค  และ
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

 
 
 
 

วสัิยทัศน์ 
 

พนัธกจิ 
 



 
๖ 

 
พนัธกิจท่ี ๓ พฒันาระบบการบริหาร และการบริการให้สามารถอ านวยความ

สะดวก และบริการใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยเนน้
ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานกบั  อบต. 

พนัธกิจท่ี ๔ สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ  และการประกอบ
ธุรกิจ ประเภทต่างๆ ใหด้ าเนินไป ดว้ยความเขม้แขง็มัน่คง  
เสริมสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนใหเ้พียงพอต่อการด ารงชีพ และมี
คุณภาพชีวติท่ีดี 

 
พนัธกิจท่ี ๕ อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหส้มดุลกบัระบบนิเวศและ

ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างย ัง่ยืน และรวมทั้งลดความขดัแยง้อนั
เน่ืองมาจากการด าเนินกิจกรรมการพฒันา 

 

พนัธกิจท่ี ๖ พฒันาศกัยภาพและลกัษณะทางกายภาพ  การปรับปรุงพื้นท่ีและ
การก่อสร้างทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภค การผงับา้นลาด  อนั
เป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศยั การประกอบอาชีพ
และการท่องเท่ียว 

 
 
 

ยทุธศาสตร์การพฒันา ๑  การพฒันาดา้นคุณภาพชีวติและการคุม้ครองทาง 
     สังคม 

 ยทุธศาสตร์การพฒันา ๒  การพฒันาดา้นการบริหารจดัการน ้า 
ยทุธศาสตร์การพฒันา ๓  การบริหารจดัการ 
ยทุธศาสตร์การพฒันา ๔  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจชุมชน 
ยทุธศาสตร์การพฒันา ๕  การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ยทุธศาสตร์การพฒันา ๖  การพฒันาดา้นการพฒันาเมืองและชุมชน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
 



๗ 

 
 
 
 

คนดี   : มีคุณธรรม กลา้ยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
ไม่เลือกปฏิบติั 
 

คนเก่ง   : มุ่งผลสัมฤทธ์ิของการท างาน ดว้ยความรู้ ความสามารถ และท างานเป็นทีม 
 
คนขยนั  : อดทน อุตสาหะ และพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 

 

วตัถุประสงค์ในการจดัท านโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ด ี
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้ามีผลในทางปฏิบัติอย่าง
แท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจดัท านโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารที่ดีจึงได้ยึด
หลกัการท่ีส าคญัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

 
๑)  เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึน

ในหน่วยงานและสามารถน าไปปฏิบติัและติดตามผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 
๒)  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ทั้งน้ี เพื่อมิให้

เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อนัจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
องคก์าร ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูป้ฏิบติังานหน่วยงาน 

 
๓)  เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจ ความมัน่ใจและศรัทธาให้เกิด

ข้ึนกบัผูรั้บบริการ ประชาชนทัว่ไป และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 
 

ค่านิยมหลกัขององค์การ 
 



๘ 

หมวด ๒ 
 

 นโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ด ี
 

เพื่อแสดงความมุ่งมัน่ต่อการบริหารราชการตามหลกัธรรมาภิบาลองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลลาดหญา้ไดก้  าหนดนโยบายการก ากบัดูแลองค์การท่ีดีประกอบดว้ยนโยบายหลกั ๔ ดา้น 
และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ ๑) ด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม๒) ด้าน
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ๓) ดา้นองคก์าร และ ๔) ดา้นผูป้ฏิบติังาน 
 
 

 
 

นโยบายหลกั 
๑. ส่งเสริม สนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยัต่อชุมชน โดยยดึถือ

และปฏิบติัในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มท่ีดีเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและ
สมดุล 
แนวทางปฏบิัติ 

๑.๑ ก าหนดมาตรการประหยดัพลงังาน 
๑.๒ ใหห้น่วยงานของรัฐพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการฟ้ืนฟู  รักษาส่ิงแวดลอ้ม  

และความปลอดภยัของชุมชน 
๑.๓  การจดัใหมี้ส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 

นโยบายหลกั 
๒. มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างสรรคส์ังคมท่ีดี มีความสุข 

แนวทางปฏบิัติ 
๒.๑  การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน 
๒.๒ จดัโครงการเพื่อส่งเสริมความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครัว 

 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 



๙ 

 
 

 
 

นโยบายหลกั 
๑. ส่งเสริมใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชเ้พื่อใหบ้ริการมีความ

สะดวกและรวดเร็ว 
แนวทางปฏบิัติ 

๑.๑ พฒันาและปรับปรุงระบบขอ้มูลการบริการอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ผูรั้บบริการไดรั้บ
ความพึงพอใจ 

๑.๒ พฒันาระบบฐานขอ้มูลเพื่อการพฒันาหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ
ของผูบ้ริหารและประชาชนท่ีสนในทัว่ไป 
 

นโยบายหลกั 
๒. มุ่งมัน่ใหบ้ริการ ดว้ยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชนสุ์ขของประชาชน 

แนวทางปฏบิัติ 
๒.๑ ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของ

ส่วนรวม 
๒.๒  ปรับทศันคติหรือค่านิยมของการด าเนินงานของเจา้หน้าท่ีของรัฐและหน่วยงาน

ภาครัฐให้มุ่งสู่ความเช่ือมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
 
นโยบายหลกั 

๓. ใหค้วามส าคญักบัการรับฟังความคิดเห็น ของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
แนวทางปฏบิัติ 

๓.๑ จดัช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
๓.๒ พฒันากระบวนการรับขอ้ร้องเรียนดว้ยระบบอินเทอร์เน็ตผา่นทางเวบ็ไซตข์องอบต. 
๓.๓ จดัท าแบบส ารวจความตอ้งการของผูรั้บบริการและน ามาปรับปรุงงานบริการใหดี้ข้ึน 

 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 



๑๐ 
 
 
 

นโยบายหลกั 
๑. ส่งเสริมและจดัใหมี้ระบบบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การปฏิบติังานความถูกตอ้งของรายงาน และการปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งภายใตก้ารก ากบั
ดูแลและควบคุมภายในท่ีดี 
แนวทางปฏบิัติ 

๑.๑ จดัให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร
ความเส่ียงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลกัของอบต. 

๑.๒ ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับตระหนักถึงความเส่ียงต่อการ
ด าเนินงานท่ีผดิต่อธรรมาภิบาล 

๑.๓ จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เร่ืองกฎข้อบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

๑.๔ ก าหนดให้ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีเป็นผูดู้แลความเส่ียงต่อการด าเนินงาน ท่ีไม่
สอดคลอ้งต่อหลกัคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 

นโยบายหลกั 
๒. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบติังานเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการให้

เกิดผลสัมฤทธ์ิ แก่ ขา้ราชการทุกระดับ โดยผลกัดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพฒันาตนเอง
ตลอดเวลา 
แนวทางปฏบิัติ 

๒.๑ ใชด้ชันีวดัผลการปฏิบติังาน (KPI) ท่ีมีการก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นเคร่ืองมือในการ
วางแผนและครอบคลุมผลการด าเนินงาน และมีการรายงานผลการด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ 

๒.๒ จดัท าแนวทางส่งเสริมการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อ
กระตุน้ส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบติัในวงกวา้ง 

 
๑๑ 

นโยบายด้านองค์การ 
 



 
๒.๓ พฒันาระบบขอ้มูล กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานภายในองคก์าร เพื่ออ านวย

ความสะดวกใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนในการเขา้ถึงขอ้มูลและรับทราบโดยทัว่กนั 
 

นโยบายหลกั 
๓. วางระบบประชาสัมพนัธ์ใหค้วามส าคญักบัการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและผล

การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ 
แนวทางปฏบิัติ 

๓.๑ ประชาสัมพนัธ์ผลการปฏิบติังานของอบต.ในรูปแบบต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

๓.๒ เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม  และผลการด าเนินงานของอบต. อยา่งสม ่าเสมอ 
 
 
 
 

นโยบายหลกั 
๑. มุ่งเนน้ส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติังานมีคุณภาพชีวติท่ีดี  

แนวทางปฏบิัติ 
๑.๑ จดัท ากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแขง็แรงแก่ผูป้ฏิบติังาน 
๑.๒ จดัท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูป้ฏิบติังาน 

 

นโยบายหลกั 
๒. สนบัสนุนใหมี้ระบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

แนวทางปฏบิัติ 
๒.๑ สร้างวฒันธรรมองค์กรให้เจา้หน้าท่ีทุกระดบั เปิดใจรับฟังขอ้มูลป้อนกลบั กลา้คิดกลา้

แสดงออก และใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
๒.๒ จดัให้มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานท่ีดี  เพื่อเสริมสร้างให้เป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
๒.๓ การท างานร่วมกนัเป็นทีมในลกัษณะเครือข่าย (Networking)

นโยบายด้านผู้ปฏิบัตงิาน 



๑๒ 

 
แนวทางส่งเสริมและผลกัดนัการปฏิบตัติามนโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ด ี

 
เพื่อให้การปฏิบติังานมีผลดีตามนโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล

ลาดหญา้ จึงก าหนดหลกัปฏิบติัท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้าส่ือสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเขา้ใจ

เก่ียวกบันโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีอยา่งทัว่ถึง 
 
๒)องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดหญา้จดัระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใหทุ้กคน

มัน่ใจว่าบุคลากรและองคก์ารจะปฏิบติัตนตามแนวทางการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดี
ฉบบัน้ีอย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นขอ้ปฏิบติัขององค์การขอ้หน่ึง ท่ีบุคลากรทุกระดบัตอ้งท า
ความเขา้ใจ ยดึมัน่ และปฏิบติัใหถู้กตอ้งในการท างานประจ าวนั และไม่มีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญาต
ใหบุ้คลากรของอบต. คนใด กระท าการใดท่ีขดัต่อนโยบายฉบบัน้ี 

 
๓)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดหญา้คาดหวงัให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการ

ปฏิบติัท่ีขดัหรือสงสัยวา่จะขดัต่อหลกัการต่างๆ ในนโยบายฉบบัน้ีต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง หรือในกรณีท่ี
ไม่อาจรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาได ้อาจขอค าปรึกษาจากผูบ้ริหารระดบัสูง หรือผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบดา้น
งานบุคคล โดยขอ้มูลท่ีให้นั้นให้ถือปฏิบติัเป็นขอ้มูลลบั ทั้งน้ี ผูบ้งัคบับญัชาเองมีหน้าท่ีในการสอดส่อง
ดูแล และใหค้  าแนะน าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นใหป้ฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัตามนโยบาย
การก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีฉบบัน้ี 

 
๔)  นโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีฉบบัน้ี จะไดรั้บการพิจารณาปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี 

 

๕)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดหญา้จะก าหนดแนวทางวดัและประเมินการปฏิบติัตามนโยบาย
การก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไวต่้อไปอยา่งเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอยา่ง
สม ่าเสมอ 

 


