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ประกาศเจตนารมณ์ 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
ในหมวดที่ 14 มาตรา 249 – 254 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจปัญหาในพ้ืนที่ของตนเอง ซึ่งเป็นหลักประกันว่ารัฐ
ต้องส่งเสริม สนับสนุนโดยให้การกระจายอ านาจเป็นกลไกส าคัญ เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงได้มีก าหนด
ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดูแลการจัดท าบริการสาธารณะและมีอิสระในการก าหนดนโยบาย
การบริหารงานบุคคล การคลังได้ รวมถึงอ านาจหน้าที่ในการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น มีสิทธิในการจัดการศึกษา อบรมและฝึกวิชาชีพตามความ
เหมาะสมและมีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีก  
 ในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า เห็นควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแล
องค์กรที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาย่า รวมทั้งมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาย่า มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน มีมาตรฐาน มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
และมีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับอันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
พร้อมสร้างความไว้วางใจและศรัทธาจากผู้มีส่วนได้เสียตลอดไป  
 นโยบายการกับกับดูแลองค์กรที่ดีขอองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า ได้รวบรวมหลักการ นโยบาย
การปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติที่ดีบนพ้ืนฐาน   
ธรรมาภิบาลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตามความคาดหวังขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า
และผู้มีส่วนได้เสียอันได้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับบริการ ประชาชน โดยบุคลากรทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าจะสามารถน านโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีฉบับนี้เป็นแนวทาง
ยึดถือปฏิบัติในการท างาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการก ากับดูแล
องค์กรที่ดีฉบับนี้  
 นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาทบทวน และปรับปรุง เป็นประจ า 
เพ่ือให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ  
 
 

(ลงชื่อ)........................................................... 
(นายกิตติ  มานันตพงศ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 
วันที่  1  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2560 

 



ข้อมูลองค์กร 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
  คุณภาพชีวิตดี มีการศึกษา พัฒนาอาชีพ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น  
 2. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และสร้างมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น  
 3. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของท้องถิ่นให้มีความสะดวกปลอดภัยและทั่วถึง เพ่ือเชื่อมโยง
ไปสู่ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว  
 4. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรู้และปัญญาพร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น     
ชุมชนเข้มแข็ง พ่ีงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
 5. สนับสนุนด้านการศึกษาท้ังในและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 6. พัฒนาระบบบริการสุขภาพและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน  
 7. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แบบครบวงจร 
 8. อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณี วัฒนธรรมทาง
ศาสนา ให้คงอยู่สืบไป  
 9. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในท้องถิ่น  
 10. บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น  
ประเด็นยุทธศาสตร์  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีกินดี  
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

…/ค่านิยมหลัก... 
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ค่านิยมหลัก 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม   
2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
5.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการและแนวคิด 
........................................................................................................................ 

 
การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า นับเป็นการ

ตอบสนองต่อแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังนี้ 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดไว้ในหมวด 6 แนวนโยบายแห่ง
รัฐโดยให้ใช้เป็นแนวทางให้รัฐด าเนินการตรากฏหมายและสนองนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 
ดังต่อไปนี้  
 มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลัก 
ธรรรมภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  
 การจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมายและสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย  
 มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค      
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของ
รัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการ
สาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนรวมตลอดทั้ง
การพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
 รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจ หรือกระท าการ
โดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณา 
ความดีความชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ  
 รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวล
จริยธรรม ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานจริยธรรมดังกล่าว  

2. การก าหนดให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการน า
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลง
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทยอันเป็นเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 
3/1 แห่งพระราชบัญญัติ 

 
.../ระเบียบ... 
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ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ  
 การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 
 การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้องค านึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง  
 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้ 
 3. ค าแถลงนโยบายของนายกิตติ  มานันตพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม  2555 ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชน โดยยึดหลัก 5 ประการ คือ  
  1. ความซื่อสัตย์ สุจริต 
  2. ความโปร่งใส  
  3. ความเป็นธรรม  
  4. ความประหยัด  
  5. ความมีประสิทธิภาพในการท างาน  
 โดยมีเจตคติที่จะบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าให้มีเสถียรภาพ เกิดความมั่นคง นโยบาย
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่า
ทางสังคม นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการบริหาร
จัดการและบริการประชาชนเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวต าบลเขาย่าทุกคน ดังนั้น เพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าเป็นไปตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงได้ก าหนด
นโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า ดังนี้  
 นโยบายเร่งด่วน  
  1.  ปรับปรุงหรือก่อสร้างทางระบายน้ าในเขตพ้ืนที่ต าบลเขาย่าเพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม
ซ้ าซาก  
  2.  แก้ไขปัญหาถนนช ารุด ในเส้นทางคมนาคม 
  3.  ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

.../3. ปรับปรุงและ... 
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  4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า  
  5. พัฒนาระบบการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ 
  6. จัดสวัสดิการสังคม ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
  7. ส่งเสริมกิจการเด็กและเยาวชน กีฬา นันทนาการ  
  8. ปรับระบบบริหารราชการโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายดังนี้ 
   8.1 เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
   8.2 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจองค์กร  
   8.3 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กร  
   8.4 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
   8.5 ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์  
   8.6 ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ  
   8.7 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 4. ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ถ.) ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการประจ า เพ่ือให้ข้าราชการ
และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลักการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ
ของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
 1. มาตรฐานทางจริยธรรม 
 2. กลไกและระบบในการด าเนินการ เพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. ขั้นตอนการลงโทษ 
วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่ามีผลในทางปฏิบัติที่แท้จริง และเกิด
ประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี จึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
 1. เพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. เพ่ือเป็นกรอบด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและค่านิยมขององค์กร  
 3. เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าเป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจจาก
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม 



นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 
ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบ
นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย นโยบายด้านองค์การ
และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้  
นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 นโยบายหลัก   
                   -มุ่งม่ันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์สังคมท่ีดีมีความสุข  
 แนวทางปฏิบัติ  
  -ก าหนดมาตรฐานการสนับสนุนช่วยเหลือในกิจการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชน  
นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย  
 นโยบายหลัก 
  -สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ 
 แนวทางปฏิบัติ 
  -จัดให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการส าหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
เสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็น  
นโยบายด้านองค์กร  
 นโยบายหลัก 
  -ส่งเสริมปลูกฝังให้ตระถึงความเสี่ยงโดยเน้นย้ าถึงผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานที่ไม่
สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  
 แนวทางปฏิบัติ 
  -จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่อง กฎ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตามโอกาสที่เหมาะสม 
นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  
 นโยบายหลัก 
  -ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 แนวทางปฏิบัติ  
  -จัดให้มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการทุกระดับโดยข้าราชการจะได้รับการ
พัฒนา ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง  
  -พัฒนาจิตส านึกและส่งเสริมด้านคุณธรรม 



แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลที่ดี 
…………………………………………………………………………………………………………………  

 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เขาย่า จึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญ ดังนี้  
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าจะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีอย่างทั่วถึง 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าจะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคน
มั่นใจว่าบุคลากรและองค์กรจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ ตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์กรที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่บุคลากรทุกระดับจะต้องท าความ
เข้าใจ ยึดมั่นและปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างานประจ าวันและไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิหรืออนุญาตให้
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าคนใดกระท าการใดๆที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้  
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าคาดหมายให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการ
ปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าขัดต่อหลักการต่างๆในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือนโยบายที่ไม่
อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหาร หรือส านักงานปลัดอบต.(งานการเจ้าหน้าที่)
โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแล และให้
ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์กรที่ดีฉบับนี้ 
 4. นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี จะได้รับการพิจารณา ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปีโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  
 5. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่าจะก าหนดแนวทางวัดและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
การก ากับดูแลองค์กรที่ดี ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบรวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
นโยบายการการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 
......................................................................................................................  

 
     เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
และ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รวมทั้งให้
สอดคล้องกับการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด เกณฑ์คุณภาพการจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานความโปร่งใส และ
มีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ทบทวน ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ซึ่ง
ประกอบด้วยนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
มาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์องค์กรหรือบุคลากรทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฏ ข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึง 

 

 

 

                      (ลงชื่อ)........................................................ 
(นายกิตติ  มานันพงศ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 
     วันที่  1 เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2560 


