
 
 
 

 
 

 
นโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ด ี

 
 
 

  
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
อําเภอบาเจาะ  จังหวดันราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

นโยบายการกํากับดูแลองคกรท่ีด ี
 

   เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พุทธศักราช2546 รวมท้ังใหสอดคลองกับ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ท้ังนี้ 
เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธา
และไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
 
  องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ จึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีอันประกอบดวย
นโยบายหลัก 4 ดานคือดานรัฐสังคม และสิ่งแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานองคการ และดาน
ผูปฏิบัติงาน รวมถึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักดานตางๆ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ และคานิยมรวม
สําหรับองคการและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึง  
 
 
 
 

                      (ลงชื่อ)                     
                                    (นายตอพา  อูแล) 

         นายกองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
              วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ประกาศเจตนารมณ 
 

  องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ินปฏิบัติภารกิจพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 

  ในฐานะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ เห็นสมควรใหมีการจัดทํานโยบายการ
กํากับดูแลองคกรท่ีดี เพ่ือใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล ใหเปนท่ียอมรับของทุกฝายท่ีเก่ียวของ อันจะเปนการเสริมสรางความมีศักดิ์ศรีของการเปนหนวยงาน
ภาครัฐ  อีกท้ังสรางความม่ันใจ ศรัทธา และไววางใจจากประชาชน ผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

  นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ไดรวบรวมหลักการ 
นโยบายการปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ นํา
นโยบายการกํากับดูแลองคกรท่ีดีไปเปนแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน  และจะไมละเลยการปฏิบัติตาม
หลักการท่ีปรากฏอยูในนโยบายการกํากับดูแลองคการฉบับนี้ 

  ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ จะไดพิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแล
องคการท่ีดีของหนวยงานเปนประจํา เพ่ือใหมีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณ  
 
 
 

                    (ลงชื่อ)                        
                                   (นายตอพา  อูแล) 

         นายกองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
            วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวด 1 
ขอมูลองคกร 

 
 
 

 
    “บริการสาธารณท่ัวถึง คุณภาพชีวิตกาวหนา วัฒนธรรม ปรเพณีงานสูสันติสุขอยางยั้งยืน” 

 
 

พันธกิจ  (Mission) 
เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีวางไว จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมุงพัฒนาในดานตาง ๆ โดยกําหนดพันธกิจหลัก 

จํานวน  5 พันธกิจ ดังนี้ 
  พันธกิจ(Mission) 

 

๑. พัฒนาการใหบริการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีจําเปน 
๒. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา  
๓. พัฒนาใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการท่ีดีข้ึน 

  4.สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  5.สงเสริมการปองกันบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอย เสริมสรางความ
เขมแข็งและสันติสุขในชุมชน 

   
 
 
 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ประกอบดวย 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
1.1   แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  

           1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิต  
2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห  
2.3 แผนงานการศึกษา 
2.4 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
2.5 แผนงานสาธารณสุข 

 2.6 แผนงานงบกลาง   
                         
 
 

วสัิยทัศน์ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

 
 



 
 

                                                                    
3. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

3.1 แผนบริหารทั่วไป 

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ทองเท่ียว 
4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
4.2 แผนงานการเกษตร 
4.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม  
5.1 แผนงานการเกษตร 
5.2 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
  

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศลิปะ วัฒนธรรม และนันทนาการ 
6.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
  7.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

                 7.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 
 

 
 

 
 
 
 

ซ่ือสัตย สุจริต  มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดม่ันมาตรฐาน  บริการดวยใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค่านิยมหลกัขององค์การ 
 



 
 

วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 
 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะมีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และเกิด
ประโยชนกับทุกฝาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ด ีจึงไดยึดหลักการท่ีสําคัญเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1)  เพ่ือเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในหนวยงานและ
สามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม 

2)  เพ่ือใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตางๆ ท้ังนี้ เพ่ือมิใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ สังคม สิ่งแวดลอม องคการ ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
และผูปฏิบัติงานหนวยงาน 

3)  เพ่ือสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ ความม่ันใจและศรัทธาใหเกิดข้ึนกับผูรับบริการ 
ประชาชนท่ัวไป และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวด 2 
 นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ด ี

 
เพ่ือแสดงความมุงม่ันตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะได

กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดาน และแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบ
นโยบายหลักคือ 1) ดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม2) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  3) ดานองคการ และ 
4) ดานผูปฏิบัติงาน 

 
 

 
 
 
นโยบายหลัก 

1. สงเสริม สนับสนุนดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัยตอชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติในเรื่อง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมท่ีดีเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและสมดุล 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
1.2 ใหหนวยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเก่ียวกับการฟนฟู  รักษาสิ่งแวดลอม  และความ

ปลอดภัยของชุมชน 
1.3  การจัดใหมีสวนรวมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 

นโยบายหลัก 
2. มุงม่ันท่ีจะเปนสวนหนึ่งในการสรางสรรคสังคมท่ีดี มีความสุข 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1  การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
2.2 จัดโครงการเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

 
 
 
 
นโยบายหลัก 

1. สงเสริมใหบริการท่ีมีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพ่ือใหบริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลการบริการอยางตอเนื่องเพ่ือใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 



 
 

1.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาหนวยงานเพ่ือเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหารและ
ประชาชนท่ีสนในท่ัวไป 
นโยบายหลัก 

2. มุงม่ันใหบริการ ดวยความสุจริต โปรงใส เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
แนวทางปฏิบัต ิ

2.1 สงเสริมการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการของรัฐและของสวนรวม 
2.2  ปรับทัศนคติหรือคานิยมของการดําเนินงานของเจาหนาท่ีของรัฐและหนวยงานภาครัฐใหมุงสูความ

เชื่อม่ันในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปรงใสในการดําเนินงาน 
 
นโยบายหลัก 

3. ใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็น ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
แนวทางปฏิบัต ิ

3.1 จัดชองทางระบบการรับฟงระบบความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
3.2 พัฒนากระบวนการรับขอรองเรียนดวยระบบอินเทอรเน็ตผานทางเว็บไซตของอบต. 
3.3 จัดทําแบบสํารวจความตองการของผูรับบริการและนํามาปรับปรุงงานบริการใหดีข้ึน 

 
 

 
 
 
นโยบายหลัก 

1. สงเสริมและจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ความถูกตองของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของภายใตการกํากับดูแลและควบคุมภายในท่ีดี 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 จัดใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการ
บรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักของอบต. 

1.2 กําหนดแนวทางสงเสริมใหเจาหนาท่ีทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงตอการดําเนินงานท่ีผิดตอธรรมาภิ
บาล 

1.3 จัดใหมีการอบรมใหมีความรูเรื่องกฎขอบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาล 

1.4 กําหนดใหผูบริหารและเจาหนาท่ีเปนผูดูแลความเสี่ยงตอการดําเนินงาน ท่ีไมสอดคลองตอหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 
 
 

นโยบายหลัก 

นโยบายด้านองค์การ 

 



 
 

2. สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ แก 
ขาราชการทุกระดับ โดยผลักดันใหทุกหนวยงานมุงเนนการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
แนวทางปฏิบัต ิ

2.1 ใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ท่ีมีการกําหนดไวอยางชัดเจนเปนเครื่องมือในการวางแผนและ
ครอบคลุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ 

2.2 จัดทําแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกระตุนสงเสริมใหเกิด
การปฏิบัติในวงกวาง 

2.3 พัฒนาระบบขอมูล กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในองคการ เพ่ืออํานวยความสะดวกให
เจาหนาท่ีทุกคนในการเขาถึงขอมูลและรับทราบโดยท่ัวกัน 

 
นโยบายหลัก 

3. วางระบบประชาสัมพันธใหความสําคัญกับการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารและผลการดําเนินงานของ
หนวยงานตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบ 
แนวทางปฏิบัต ิ

3.1 ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานของอบต.ในรูปแบบตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
3.2 เผยแพรนโยบาย กิจกรรม  และผลการดําเนินงานของอบต. อยางสมํ่าเสมอ 

 
 
 
 
 
นโยบายหลัก 

1. มุงเนนสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 จัดทํากิจกรรมเพ่ือสรางเสริมสุขภาพแข็งแรงแกผูปฏิบัติงาน 
1.2 จัดทํากิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงาน 
 

นโยบายหลัก 
2. สนับสนุนใหมีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสบการณในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัต ิ
2.1 สรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาท่ีทุกระดับ เปดใจรับฟงขอมูลปอนกลับ กลาคิดกลาแสดงออก และใฝรูอยาง

ตอเนื่อง 
2.2 จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานท่ีดี  เพ่ือเสริมสรางใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
2.3 การทํางานรวมกันเปนทีมในลักษณะเครือขาย (Networking) 
 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัตงิาน 



 
 

แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการทีด่ี 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
จึงกําหนดหลักปฏิบัติท่ีสําคัญดังนี้ 

1)  องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ สื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมีความเขาใจเก่ียวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีอยางท่ัวถึง 

2) องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหทุกคนม่ันใจวา
บุคลากรและองคการจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้อยาง
เครงครัด โดยจะถือเสมือนวาเปนขอปฏิบัติขององคการขอหนึ่ง ท่ีบุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดม่ัน และ
ปฏิบัติใหถูกตองในการทํางานประจําวัน และไมมีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของอบต. คนใด 
กระทําการใดท่ีขัดตอนโยบายฉบับนี้ 

3)  องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ คาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติท่ีขัด
หรือสงสัยวาจะขัดตอหลักการตางๆ ในนโยบายฉบับนี้ตอผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ีไมอาจรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาได อาจขอคําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง หรือผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานงานบุคคล โดยขอมูลท่ีใหนั้น
ใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ ท้ังนี้ ผูบังคับบัญชาเองมีหนาท่ีในการสอดสองดูแล และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นใหปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้ 

4)  นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกป 
5)  องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ

ดูแลองคการท่ีดีตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวตอไปอยางเปนระบบ รวมท้ังมีการประเมินตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
 

 
 

 


