
 
 

 
 

 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 

   
 



    ๑ 
 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 

   เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พุทธศักราช  ๒๕๔๖ รวมทั้งให้
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาล  ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชน
เกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี อัน
ประกอบด้วยนโยบายหลัก  ๔  ด้าน  คือ ด้านรัฐสังคม  และสิ่งแวดล้อม  ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่าง  ๆ เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ 
ข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึง  
 
 

                      (ลงชื่อ)                 
                      (นายทองแดง  ศรีธรรมมา) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒ 
 

ประกาศเจตนารมณ์ 
 

  องค์การบริหารส่ วนต าบลช่อระกา เป็นราชการบริหารส่ วนท้องถิ่นปฏิบั ติภารกิจ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

 

  ในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  เห็นสมควรให้มีการจัดท านโยบายการ
ก ากับดูแลองค์กรที่ดี  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็น
หน่วยงานภาครัฐ  อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 

  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ได้รวบรวมหลักการ 
นโยบายการปฏิบัติราชการ   แนวทางปฏิบัติ  เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
น านโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน  และจะไม่ละเลยการปฏิบัติ
ตามหลักการท่ีปรากฏอยู่ในนโยบายการก ากับดูแลองค์การฉบับนี้ 

 

  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  จะได้พิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดีของหน่วยงานเป็นประจ า เพ่ือให้มีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์  
 
 

                      (ลงชื่อ)          
                      (นายทองแดง  ศรีธรรมมา) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓ 

 
ใบลงนามรับทราบของผูป้ฏิบัติงาน 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา 
 
๑. ข้าพเจ้าได้รับ/ รับทราบนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว 
๒. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดีพร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะ

น าแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่าง ๆ  ซึ่งระบุไว้  ไปยึดถือปฏิบัติ  หรือน าไป
ก าหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มี
ธรรมาภิบาลต่อไป จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ ปลัด อบต.ช่อระกา  
๒ นายมนูญ  ประจิตร์ รอง ปลัด อบต.ช่อระกา  
๓ นายลวง  ทองสันเทียะ ผู้อ านวยการกองคลัง  
๔ นางสาวชนัดดา  หาญนอก หัวหน้าส านักปลัด  
๕ นายสัญญา  กองขุนทด ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
๖ นางจิตรรัตน์ดา  ขลังวิเชียร นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
๗ นางสาวณัฏฐ์นรี  ม่วงศิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
๘ นางสาวกัลย์วริษฐ์  พุ่มพวง นักวิชาการพัสดุช านาญการ  
๙ นายสมพร  แสงนาง นิติกรปฏิบัติการ  

๑๐ นางสุภาวดี   สวัสดิ์รักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
๑๑ นายสมพร    โมรานอก นายช่างโยธาช านาญงาน  
๑๒ นางสาวชลกานต์  กีขุนทด เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน  
๑๓ นางแสงเดือน  อินมะดัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

๑๔ นางสาวสิริยาพา  ปัณณวัตร เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  
๑๕ นางล าพึง  อุ่นศรี ครู   
๑๖ นางจงกล  ไอยะไกษร ครู   
๑๗ นางรวยรินทร์  ขันทอง ครู   
๑๘ นางพิลาวัลย์   ทองสาย นักทรัพยากรบุคคล  
๑๙ นางสาคร  กิ่งนอก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๒๐ นางอนงษนาฎ  ข้องนอก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  

๒๑ นางวันเพ็ญ  เคล้าเคลือ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
๒๒ นางสาวประภัสสร  จันทเขต ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
๒๓ นางสาวอุไรวรรณ  ข้องนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
๒๔ นายสมควร  ก่องนอก พนักงานขับรถยนต์   



 
 

๔ 
 

หมวด ๑ 
 

ข้อมูลองค์การ 
 

 
 

 
“ชุมชนน่าอยู่  คนมีคุณภาพ  แบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ”   

 

 
 

 
 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบันได้ก าหนดอ านาจหน้าที่หลักในมาตรา ๖๖ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ “พัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ได้ก าหนดพันธกิจหลักที่จะด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่  
จ าเป็น  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

  ๒.  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างยั่งยืน 
  ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งในการพ่ึงพาตนเอง 
  ๔.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  ๕.  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค  - บริโภค และการเกษตร  
  ๖.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๗.  เสริมสร้างอนามัยชุมชนให้ถูกสุขลักษณะที่ดี 

 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓  การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖  การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
 

วิสัยทัศน ์
 

พันธกิจ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 



 
๕ 

 
 
 
 

คนดี   : มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

คนเก่ง   : มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการท างาน ด้วยความรู้ ความสามารถ และท างานเป็นทีม 
 
คนขยัน  : อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 
วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิด
ประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที ่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 

๑)  เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
และสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน 

 
๓)  เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ

ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่านิยมหลักขององค์การ 
 



 
๖ 

หมวด  ๒ 
 

 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 

เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก  ๔  ด้าน  และแนวทางปฏิบัติภายใต้
กรอบนโยบายหลักคือ  ๑)  ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม  ๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ๓) ด้าน
องค์การ และ ๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
นโยบายหลัก 

๑. ส่งเสริม  สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติใน 
                เรื่องความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมที่ดี  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล 

 
แนวทางปฏิบัติ 

๑.๑  ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
๑.๒  ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟ้ืนฟู  รักษาสิ่งแวดล้อม  และความ 
       ปลอดภัยของชุมชน 
๑.๓  การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

นโยบายหลัก 
๒. มุ่งม่ันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดี มีความสุข 

 
แนวทางปฏิบัติ 

๒.๑  การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
๒.๒  จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 



 
๗ 

 
 
 
 
นโยบายหลัก 

๑. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือให้บริการมีความสะดวกและ 
รวดเร็ว 

แนวทางปฏิบัติ 
๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 
๑.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาหน่วยงานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 
      และประชาชนที่สนในทั่วไป 

 
นโยบายหลัก 

๒. มุ่งมัน่ให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
แนวทางปฏิบัติ 

๒.๑ ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 
๒.๒ ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่ความ

เชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 
นโยบายหลัก 

๓. ให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางปฏิบัติ 

๓.๑ จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย 
๓.๒ พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของอบต. 
๓.๓ จัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 



 
๘ 

 
 
 
 
 

นโยบายหลัก 
๑. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การก ากับ
ดูแลและควบคุมภายในที่ดี 

แนวทางปฏิบัติ 
๑.๑ จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ 

 การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของอบต. 
๑.๒ ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่ผิดต่อ 

ธรรมาภิบาล 
๑.๓ จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และ 

                 ธรรมาภิบาล 
๑.๔ ก าหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการด าเนินงาน ที่ไม่สอดคล้องต่อหลัก 

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 

นโยบายหลัก 
๒. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

แก่ ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
แนวทางปฏิบัติ 

๒.๑ ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและ 
ครอบคลุมผลการด าเนินงาน และมีการรายงานผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 

๒.๒ จัดท าแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกระตุ้นส่งเสริมให ้
เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง 

๒.๓ พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน 

 
นโยบายหลัก 

๓. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสา รและผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 

แนวทางปฏิบัติ 
๓.๑ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของ อบต.ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๒.๒ เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม  และผลการด าเนินงานของ อบต. อย่างสม่ าเสมอ 
 

นโยบายด้านองค์การ 
 



 
๙ 

 
 
 
 
 
นโยบายหลัก 

๑. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
แนวทางปฏิบัติ 

๑.๑ จัดท ากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
๑.๒ จัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

 
นโยบายหลัก 

๒. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางปฏิบัติ 

๒.๑ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิดกล้าแสดงออก และใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง 

๒.๒ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานที่ดี  เพ่ือเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

๒.๓ การท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking) 
 
 
 
 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 



๑๐ 
 

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึง
ก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคญัดังนี้ 

 
๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย

การก ากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 
 
๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่า

บุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดย
จะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการ
ท างานประจ าวัน  และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของ อบต. คนใด กระท าการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

 
๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือ

สงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่าง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็น
ข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

 
๔)  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี 

 
๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  จะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล

องค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

                                                                                                                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
 

ที ่ นม  ๘๘๔๐๑/    วันที่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  ขออนุมัติจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี    
 

เรียน  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
   
  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล  ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   
อันเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ  อีกทั้งสร้างความมั่นใจ  ศรัทธา  และไว้วางใจจาก
ประชาชน  ผู้รับบริการ  ผู้ปฏิบัติงาน  และผู้มีส่วนได้เสีย  นั้น 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงขออนุมัติจัดท านโยบายก ากับการดูแลดูองค์การที่ดี ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ขึ้น ซึ่งได้รวบรวมหลักการ  นโยบายการปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ  เพ่ือให้
บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  น านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ไปเป็นแนวทางยึดถือ
ปฏิบัติในการด าเนินงาน  และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ   
 
      (ลงชื่อ) 
                                                                   (นางพิลาวัลย์  ทองสาย) 
                                                                             นักทรัพยากรบุคคล 
 

 ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 ..............................................................................................  
.................................................................................................. .......... 
 
  (ลงชื่อ)  
             (นางสาวชนัดดา  หาญนอก) 
                   หวัหน้าส านักปลัด 
 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 ..................................................................... .  ....................................................................... 
.................................................................................... .....................................................................................  
 
 (ลงชื่อ)         (ลงชื่อ)   
  (นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ)    (นายทองแดง  ศรีธรรมมา) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 


