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นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

 
  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546   โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพ  และธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีธรรมาภิบาล
อันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ  ศรัทธา  และไว้วางใจในการบริหารราชการ 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  ซึ่งประกอบด้วย
ปณิธานองค์การ  นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีด้านต่าง ๆ  เพ่ือเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ  รวมทั้ง
เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนที่พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับ กฎ  ข้อบังคับ  อ่ืน ๆ 
อย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
        
             ดนัย  ขจรผล 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศเจตนารมณ์ 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปฏิบัติภารกิจหลักในการ
น าภารกิจและนโยบายของจังหวัดสมุทรสงครามมาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ภารกิจถ่ายโอนการกระทรวง  ทบวง  
กรม  การรักษาและบังคับใช้กฎหมาย  ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม  การคุ้มครองป้องกัน  
และช่วยเหลือประชาชน  ให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  ในการด ารงชีวิตอย่างเพียงพอ   
การบริหารจัดการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงอย่างเสมอภาค  รวดเร็วและมีคุณภาพ  ในฐานะผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อม  เห็นสมควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  มีระบบการบริหารจัดการที่ดี   
มีความชัดเจน  โปร่งใส  มีธรรมาภิบาล  เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรี
ของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ  พร้อมสร้างความไว้วางใจและศรัทธาจากประชาชน 
  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  ได้รวบรวมหลักการ  
นโยบายการปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ  รวมทั้งมาตรฐานการท างาน  ความประพฤติที่ดีบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล
ของข้าราชการและพนักงานของรัฐ  อันได้แก่  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  
ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  จะสามารถน านโยบาลการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติ
ในการด าเนินงานและจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักกการที่ปรากฎอยู่ในนโยบายการก ากับดูแลองค์การทีดี  ฉบับนี้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  จะพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อมเป็นประจ า  ทั้งนี้  เพ่ือให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ  
อีกทั้ง  เพ่ือเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  
จึงขอให้ทุกคนได้ลงชื่อในหนังสือรับทราบ  พร้อมทั้งยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป 
 
 

        (ลงชื่อ)   
             ( นายดนัย  ขจรผล ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลองค์การ 
 

วิสัยทัศน์ 
 

ผลไม้ดี       ภาคีเครือข่าย        
มีน้ าใส       ท่องเที่ยวแบบไทย 
ปลอดภัย  มลพิษ  
 

พันธกิจ 
 

1.  ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสาธารณูปโภค  ด้านแหล่งน้ าให้ได้มาตรฐาน
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  เพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชน   

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
4.  ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
5.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาที่ยังยื่น 
6.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเมือง 

 
ค่านิยมหลัก 
 

1. ท างานเป็นทีม  โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
2. ท างานในเชิงรุก  และสร้างสรรค์ 
3. ให้บริการประชาชนที่ดี  และมีคุณภาพ 
4. โปร่งใส  และเป็นธรรม 
5. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
 

1. น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการท างาน 
2. ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
3. ท างานแบบมีส่วนร่วม 
4. การยกมือไหว้เคารพผู้อาวุโส 

 
 
 
 
 
 



หลักการและแนวคิด 
 

  การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  นับเป็นการ
สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลในภาพรวม  ดังนี้ 
  1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  หมวด  13  จริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมาตรา  279  ก าหนดให้  “มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น”  
และมาตรา  280  ก าหนดให้  “ผู้ตรวจการแผ่นดิน  มีอ านาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจัดท าหรือ
ปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา  279  และส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีจิตส านึกในด้านจริยธรรม” 
  2.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ.2546  
มาตรา 3/1  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 5 )  พ.ศ. 2545  มุ่งเน้นให้ส่วน
ราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ราชการ  โดยการบริหารราชการเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ให้แก่ท้องถิ่น  การกระจายอ านาจการตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
  3.  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันจันทร์ที่ 18  กุมภาพันธ์  2551  
ประกอบด้วยนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี  โดยประกาศว่า  ต้องการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การบริหารงานภาครัฐ  เพ่ือให้ส่วนราชการมีความพร้อมและก าลังคนที่มีขนาดความสามารถในการปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  มีความคุ้มค่า  และเกิดความ
เป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ  และจะปรับปรุงกฎหมายและความยุติธรรม  สนับสนุนการพัฒนาการเมือง
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินนโยบายสาธารณะ  เพื่อให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี   
โดยจะสร้างเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และพัฒนาความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ  พร้อมทั้งห้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง  เพ่ือให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน 
  4.  ส านักงาน ก.พ.ร.  ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2547  จนถึงปัจจุบัน  โดยได้จัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น  เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  น าไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็น
หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง  และมีมาตรฐานการท างานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล  ซึ่งในเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ  หมวด 1  การน าองค์การนั้น  ส่วนหนึ่งได้ให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
(หัวข้อ 1.2)  เพ่ือให้ส่วนราชการด าเนินการอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล  โดยประเมินว่าผู้บริหารของส่วน
ราชการได้ก าหนดวิธีปฏิบัติ  เพื่อให้ส่วนราชการมีการด าเนินการอย่างมีจริยธรรมและธร รมาภิบาลอย่างไร  
ซึ่งวัตถุประสงค์ของเกณฑ์  ข้อนี้ต้องการให้ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี    
 
 
 

 
 



การส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนดีมีมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลนั้นถือเป็นตัวก าหนดวิธีปฏิบัติ  ให้บุคลากร มี
การด าเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล  นอกจากในระดับตัวบุคคลที่พึงต้องปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต  ประพฤติตนต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติ  ซึ่งกันและกัน  รวมถึงการใช้ทรัพยากรของ
องค์การอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว  บุคลากรในองค์การต้องมีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ  ผู้บริหารควรมีการก าหนดนโยบายการตรวจสอบการปฏิบัติตนของ
บุคลากรในองค์กรว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  เช่น  มีการดูแลต่อผู้รับบริการอย่างซื่อสัตย์  สุจริต  ให้เกียรติ  
เป็นธรรม  รวมกับการรักษาปกป้องไม่ให้องค์การด าเนินการในการที่มีความเสี่ยงต่อศักดิ์ศรีหรือสิ่งไม่ดีใด ๆ 
 

วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  มีผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริง  
และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย  การจัดท านโยบายการกับกับดูแลองค์การที่ดี  จึงได้ยึดหลักท่ีส าคัญ  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  1.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากร  ที่สร้างความโปร่งใส  และมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2.  เป็นแนวทางส าหรับยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับ
องค์การและระดับบุคคล  และเป็นเครื่องมือส าหรับการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแควอ้อม  เพื่อให้การด าเนินงานมีธรรมาภิบาล  มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  3.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์การอันเป็นที่ยอมรับ  และเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือ  ความมั่นใจ
ให้แก่ผู้รับบริการ  ประชาชนทั่วไป   
  4. ท าให้เกิดการสร้างพันธะผูกพันระหว่างองค์การ  บุคากรในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจภายในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของบุคลากรต่อตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชา  ต่อผู้
ขอรับบริการ  ต่อสังคม   
  5.  ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์  ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  และ
เสริมสร้างความโปร่งใสของการบริหารราชการ 
 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
 

  เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล 
แควอ้อม  ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก  และแนวทางปฏิบัติภายใน
กรอบนโยบายด้านรัฐ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  นโยบายด้าน
องค์การและนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 

1. นโยบายด้านรัฐ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
นโยบายหลัก 

1. มุ่งม่ันรักษาผลประโยชน์ของรัฐ  สมบัติของรัฐ  ไว้สูงสุด 
2. มุ่งม่ันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดี  มีความสุข 
3. มุ่งม่ัน  รักษาและส่งเสริม  คุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการด าเนินงาน 

 
 



แนวทางปฏิบัติ 
1.  มีมาตรการป้องกันการทุจริต  ประพฤติมิชอบ  เช่น  มีระบบควบคุมภายในอย่างเข้มงวด 
2.   เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. จัดให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ความมีระเบียบวินัย 
4. ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6. จัดกิจกรรม  สร้างสรรค์  ช่วยเหลือสังคม  อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  โดย

ครอบคลุมการสนับสนุนจารีตประเพณี  และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย  
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

7. จัดท ากิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ  เช่น  จัดท าแนวทางมาตรการ
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม  และสนับสนุน
การซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

8. จัดกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนของส่วนราชการ 
2. นโยบายด้านผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายหลัก 
1. มุ่งม่ันในการสร้างจิตส านึกในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. ส่งเสริม  สนับสนุนแนวความคิดใหม่ ๆ  ตลอดจนการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการให้บริการเพ่ือความสะดวกและทันสมัย 
3. มุ่งม่ันให้บริการด้วยความโปร่งใส  สุจริต  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

แนวทางปฏิบัติ 
1.    จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.   มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น  ร้องทุกข์  เช่น  ตู้รับความคิดเห็น  ศูนย์ด ารงธรรม  

เว็ปไซต์  เว็บบอร์ด 
          3.  เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  และ

ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ   
4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 

3. นโยบายองค์การ 
นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยของส านักงาน 
2. ส่งเสริม  ปลูกฝังและกระตุ้นให้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการผิดจริยธรรมจนเป็น

วัฒนธรรมองค์กร  โดยเน้นย้ าถึงผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้อง
กับหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล 

3. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในทาที่ดีกว่าเสมอ  แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ  โดยผลักดันให้ทุก
คนมุ่งเน้นพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

 
 



แนวทางปฏิบัติ 
1.    ปรบัปรุงรูปแบบการท างาน  อ านวยความสะดวก  ลดขั้นตอน  และกระบวนการท างาน  

ขยายการให้บริการประชาชน 
2.   ให้มีการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม 

          3.  ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่  
4. วางมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 
5. ส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
6. การจัดท ามาตรฐานจริยธรรมาของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

4. นโยบายด้านการปฏิบัติงาน 
นโยบายหลัก 

1. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริม  การบริหารงานโดยใช้หลักการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลต่อผู้ปฏิบัติงาน 
3. ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพแก่ผู้ปฏิบัติงานตามหลักความรู้  ความสามารถ  เป็น

ธรรมและเสมอภาค 
4. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีระบบการและเปลี่ยน  เรียนรู้  ประสบการณ์และความรู้

ในการปฏิบัติงานทุกระดับ  เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
แนวทางปฏิบัติ 

1.    จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
2.   สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการปฏิบัติงาน 

          3.   จัดให้มีการประเมินผลของบุคลากร  และจัดสรรสิ่งจูงใจ  เช่น  ศึกษาดูงาน 
          4.  แต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีการรับผิดชอบงานที่ส าคัญ 

5.  จัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่  และผู้มีประสบการณ์            
เพ่ือเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การทีด่ี 

 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล
แควอ้อม  จึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญ  ดังนี้ 
  1.  องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  จะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การทีดีอย่างทั่วถึง 
  2.  องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ  
เพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การฉบับนี้อย่างเคร่งครัด  โดยจะถือว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่ง  ที่บุคคลทุกระดับต้องท าความเข้าใจ  ยึดมั่น  
และปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างานประจ าวัน  และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ  หรืออนุญาตให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแควอ้อมคนใด  กระท าการใด ๆ  ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 
 

 
 



  3.  องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  คาดหมายให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึง
การปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่าง ๆ  ในนโยบายฉบับนี้  ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง  หรือในกรณีที่
ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้  อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหาร  โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ  
ทั้งนี้  ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล  และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  ให้ปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโบบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 
  4.  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้  จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี  
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
  5.  องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  จะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตาม
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัติที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ  รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


