
 
 
 
 
 
 

 

 
 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
--------------------------- 

   เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พุทธศักราช2546 รวมท้ังให้
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาล ท้ังน้ี เพื่อให้การบริหารราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะท าให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีอัน
ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้านคือ ด้านรัฐสังคม และส่ิงแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ 
ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างท่ัวถึง  

 

(ลงชื่อ)          
                                               (นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 

                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
                              วันที ่1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 
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ประกาศเจตนารมณ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
--------------------------- 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เ ป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ินปฏิบัติภารกิจ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ใน
ฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เห็นสมควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแล
องค์กรท่ีดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล     มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล ให้เป็นท่ียอมรับของทุกฝุายท่ีเก่ียวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักด์ิศรีของการเป็น
หน่วยงานภาครัฐ  อีกท้ังสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

  นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้รวบรวม
หลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก น านโยบายการก ากับดูแลองค์กรท่ีดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน และจะไม่
ละเลยการปฏิบัติตามหลักการท่ีปรากฏอยู่ในนโยบายการก ากับดูแลองค์การฉบับน้ี 

 

  ท้ังน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จะได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การท่ีดีของหน่วยงานเป็นประจ า เพื่อให้มีความเหมาะสมทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์  

(ลงชื่อ)             
                                               (นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 

                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
                              วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 
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หมวด 1 
ข้อมูลองค์การ 

 
 
 

 
“หนองบัวโคกชุมชนน่าอยู่   เคียงคู่ธรรมาภิบาล 

บริหารอย่างมีส่วนร่วม ประชาชนอยู่ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 

 
 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันได้ก าหนด
อ านาจหน้าที่หลักในมาตรา66ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่  “พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้ก าหนดพันธกิจหลักที่จะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ดังนี้ 

(1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 (2) พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมแก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน
ในพ้ืนที่ 
 (3) รณรงค์ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อในพ้ืนที่ 
 (4) พัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมรองรับการช่วยเหลือ บริการผู้ประสบภัย  
 (5) ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 (6) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดให้สามารถจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
 (7) บ ารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
 (8) ส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยให้เด็ก เยาวชน ประชาชนรักการออกก าลังกายห่างไกลอบายมุข
และยาเสพติด 
 (9) ส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การอนุรักษ์ปูองกันฟ้ืนฟูดูแลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือความสมดุลของระบบนิเวศน์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 (10) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพ เสริมทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
 (11) สร้างการบริหารองค์กร การบริหารงานให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
 

พันธกิจ 
 



4 
 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5  การพัฒนาด้านการเสริมสร้างการบริหารกิจการ 
     บ้านเมืองท่ีดี 

 
 
 

คนดี   : มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ค่านิยมหลักขององค์การ 
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วัตถุประสงค์ในการจดัท านโยบายการก ากบัดูแลองค์การที่ดี 

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีผลในทางปฏิบัติอย่าง
แท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝุาย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีจึงได้ยึดหลักการท่ีส าคัญ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 

1)  เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนใน
หน่วยงานและสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2)  เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ท้ังน้ี เพื่อมิให้ เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม ส่ิงแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน 

3)  เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเช่ือถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดข้ึนกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนท่ัวไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
หมวด 2 

 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี ประกอบด้วยนโยบายหลัก 7 ด้านของผู้บริหาร
ท้องถ่ิน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ  

1)  ด้านการเมืองและการบริหาร 
2)  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
3)  ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
4)  ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
5)  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการส่งเสริมงานสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม  
6)  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
7)  ด้านเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชชนในท้องถ่ิน 
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นโยบายหลัก 
การพัฒนาการเมืองกา รบริหา ร เพื่ อใ ห้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรม นูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ท่ีได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถ่ิน ให้ความอิสระ
แก่ท้องถ่ินในการก าหนดนโยบายการบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล 
แนวทางปฏิบัติ 

1. พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ท่ีมีหลักการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี มีมาตรฐานในการบริหารงานเชิงรุกอย่างมี
ประสิทธิภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานและลูกจ้าง ซ่ึงเป็นทรัพยากรบุคคลอันส าคัญของ
ต าบลหนองบัวโคก สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตส านึกในการบริการเพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านใ ห้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคล่ือนองค์กรชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้านท่ีด าเนินกิจกรรม
และโครงการต่างๆ โดยชุมชนเพื่อชุมชนรวมท้ังการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับการ
ขับเคล่ือนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

 
 
 

 
 

นโยบายหลัก 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของต าบล เพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นการวางฐานรากการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการ
บริการ 
แนวทางปฏิบัติ 

1. พัฒนาระบบการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ การขยายเขตไฟฟูาและติดต้ัง
ไฟฟูาสาธารณะให้ท่ัวถึงทุกพื้นท่ี ประชาชนมีไฟฟูาในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม  

2. จัดส ารวจถนนทุกเส้นทางและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถรองรับการขยายตัวของหมู่บ้าน
และพื้นท่ีต่างๆ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบต าบลหนองบัวโคก และรอยต่อระหว่างท้องถ่ินให้สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก ทางเช่ือมระหว่างต าบล เพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

3. พัฒนาแหล่งน้ าท่ีต้ืนเขินให้มีคุณประโยชน์ด้วยการขุดลอกคูคลองและจัดท าฝายก้ันน้ า เพื่อเป็น
แหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

 

นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
 

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
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4.ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าให้เกิดประโยชน์เพื่อกรบริโภค อุปโภคและเพื่อการเกษตรของพี่น้อง
ประชาชนในระยะยาว และให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

5. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ต าบลให้ตรงตามความต้องการของประชาชน 

 
 
 
 
นโยบายหลัก 

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไขไปสู่
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้ประชาชนท้ังปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันสามรถท่ีจะเรียนรู้และฝึกอบรมได้
ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ และน าพาท้องถ่ินให้รอดพ้นจากวิ กฤติเศรษฐกิจ
และสังคม โดยยึดการศึกษา การสร้างงาน สร้างคน และสร้างชาติ ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
แนวทางปฏิบัติ 

1. สนับสนุนและส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีน่าอยู่ 
และพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการของเด็ก ในมิติต่างๆ อาทิ เช้น ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมส่ิงแวดล้อม และสติปัญญา 

2. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาท่ีทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์ 
3. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนท่ีมีอยู่ในเขต

ต าบลหนองบัวโคก ให้สามารถพัฒนาทางการเรียน การสอน ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
4. สนับสนุนและเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน พร้อมท้ังฟื้นฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะ เด็ก
และเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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นโยบายหลัก /แนวทางปฏิบัติ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
น ามาใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การปูองกันโรค การระงับ
โรคติดต่อโดยการประสานงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนได้มีสุขอนามัยท่ีดี 

3. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้มีโอกาสในการแสดงวามสามารถของ
ตนเอง เช่น จัดให้มีลานกีฬาหมู่บ้าน แข่งขันกีฬา จัดอบรมเยาวชน และการให้เยาชนได้มีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน 

4. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้มีความรู้ ความสามารถในการ           
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

5. จัดเตรียมความพร้อมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการจัดอบรมทบทวนวามรู้ จัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน และจัดต้ังศูนย์อ านวยการประสานงานช่วยเหลือ
ประชาชน 

 
 
 
 
นโยบายหลัก /แนวทางปฏิบัติ 

1. ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขข้ันพื้นฐาน 
ประชาชนโดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) โดมีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซ่ึงมี
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนอีกส่วนหน่ึงเพื่อเป็นทุนในการด าเนินงานใน
การดูแลสุขภาพของชุมชนอย่างท่ัวถึง ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัยของชุมชน 

2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการออกก าลังกายของประชาชน ให้มีร่างกายและสุขภาพท่ีแข็งแรง 
3. ด าเนินการควบคุมปูองกัน และระงับโรคติดต่อ ท่ีเป็นอันตรายของคนในชุมชน 
4. เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้เก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
5. สนับสนุนกิจกรรรม โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม. ผู้สูงอายุ และอ่ืนๆ 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพของ อบต.หนองบัวโคก ให้สามารถเป็นแผนพัฒนา

สุขภาพท่ีเช่ือมโยงกับแผนการพัฒนาสุขภาพ ของจังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 

นโยบายด้านสังคมและการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

นโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการส่งเสริมงานสุขภาพและสวัสดิการทางสงัคม 
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7. จัดให้มีสวัสดิการทางด้านสุขภาพอนามัย การช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสภาวะยากล าบาก เช่น การ
สนับสนุนเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ ให้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง เป็นธรรมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
นโยบายหลัก /แนวทางปฏิบัติ 

1. จัดให้มีเครื่องมือและสถานท่ีก าจัดขยะท่ีมีประสิทธิภาพ ไร้มลพิษ  
2. ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และลดมลภาวะโลกร้อน รักษาความ

สะอาดของแม่น้ า คูคลอง โดยการก าจัดวัชพืชในแม่น้ าให้เป็นแหล่งท าการประมงของประชาชน
และเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

3. ตรวจสอบแนวเขตพื้นท่ีสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
4. บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 
 
 
นโยบายหลัก /แนวทางปฏิบัติ 
 ส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้าง ทุกคน ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและจริยธรรมบริหารราชการตามหลักการมรส่วนร่วมในการสร้าง
ความสมานฉันท์ของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสามัคคี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านส่งเสริมการบริหารจดัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

นโยบายด้านเสริมสร้างความสมานฉันทแ์ละสามัคคีของประชาชนในท้องถิน่ 
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แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีของ องค์การบริหาร    

ส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงก าหนดหลักปฏิบัติท่ีส าคัญ ดังน้ี 
1)  องค์กา รบริหาร ส่วนต าบลหนองบัวโคก ส่ือสา รใ ห้บุคลากรทุกคนไ ด้รับทราบ            

และมีความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีอย่างท่ัวถึง 
2)อง ค์ กา รบ ริหา ร ส่วนต าบลหน องบัว โคก จัดระ บบบริห า รธร รมา ภิ บาล ท่ี มี        

ประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับน้ีอย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหน่ึง ท่ีบุคลากร
ทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดท่ีจะมี    
สิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของอบต. คนใด กระท าการใดท่ีขัดต่อนโยบายฉบับน้ี 

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริต
ถึงการปฏิบัติท่ีขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับน้ีต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณี
ท่ีไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารท่ีรับผิดชอบด้าน
งานบุคคล โดยข้อมูลท่ีให้น้ันให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ท้ังน้ี ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแล 
และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับน้ี 

4)  นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับน้ี จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
ทุกปี 

5)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตาม
นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีการประเมินตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 

 
 

-------------------------------------------------------- 
 

 
 

 


