
 

 

 

 

 

 

 

     นโยบายการก ากับดูแลองคก์ารทีด่ ี

 

  ของ 
 
 
 

   องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 
   อ าเภอชุนยวม   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 



      1 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี 
 

   เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช2546 รวมทั้งให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ 
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ  จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีอันประกอบด้วย
นโยบายหลัก 4 ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และ
ด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และค่านิยม
ร่วมส าหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง  
 
 
 
 

                      (ลงช่ือ)                  
                           (นายบุญส่ง  เจรญิเด่นสุริน) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 
         วันที่  7  เดือน มกราคม พ.ศ.2563 
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ประกาศเจตนารมณ์ 
 

   องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อูคอ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ินปฏิบัติภารกิจพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปจัจบุัน 

 

  ในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ  เห็นสมควรให้มีการจัดท านโยบายการ
ก ากับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็น
หน่วยงานภาครัฐ  อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

 

  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ  ได้รวบรวมหลักการ 
นโยบายการปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ                
น านโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน  และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตาม
หลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการก ากับดูแลองค์การฉบับนี้ 

 

  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จะได้พิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีของหน่วยงานเป็นประจ า เพื่อให้มีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์  
 
 
 

                      (ลงช่ือ)                 
                           (นายบุญส่ง  เจรญิเด่นสุริน) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 
         วันที่  7  เดือน มกราคม พ.ศ.2563 
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ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน 
องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อูคอ  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
1. ข้าพเจ้าได้รับ/ รับทราบนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว 
2. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดีพร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะน า

แนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือน าไปก าหนดเป็น
มาตรการ/โครงการต่างๆ   เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์มีธรรมาภิบาลต่อไป 
จึงได้ลงลายช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายบุญสง่            เจริญเด่นสรุิน นายก อบต.แม่อูคอ  

2 นายสมเพชร          มิ่งมรกต รองนายก อบต.  

3 นายสุชาติ             มนุษย์พัฒนา รองนายก อบต.  

4 นายชัยยา             แสงเฮ่อ เลขานายก อบต.  

5 นายสมรันดร์        ใจจิตเปี่ยม ประธานสภา  

6 นายสมศักดิ ์          ธรรมธวัชสกุล รองประธานสภา  

7 นายระพีพันธ์        รักอยู่ป่า   สมาชิกสภา ม.๑  

8 นายสมชัย           กิจกรรุง่โรจน ์ สมาชิกสภา ม.1  

9 นายสาทร           สันติวัฒนไชย สมาชิกสภา ม.2  

10 นางชลาพร            ฐิติบัญชา สมาชิกสภา ม.๓  

11 นายพีรศักดิ์           มนุษย์พัฒนา สมาชิกสภา ม.4  

12 นางประภาพร        สุขฤดี สมาชิกสภา ม.4  

13 นายบุญช่วย          เย็นประชาศิร ิ สมาชิกสภา ม.๕  

14 นายประคอง         กุลพินิจ สมาชิกสภา ม.๕  
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
16 นายมานะ             เพชรพัฒนา สมาชิกสภา ม.๖  

17 นายทรงกลด         อุ่นนุช ผอ.กองช่าง รก.ปลัด อบต.แม่อูคอ  

18 ว่าที่ ร.ต.หญงิ ฌาญาณี  โกสุม หัวหน้าส านักปลัด  

19 นางทานตะวัน       นันทา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  

20 นายคณิศร           ไพรเสรี   นักรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

21 นางสาวประภาวิณี  เป็งนาค นักพัฒนาชุมชน  

22 นางสาวศรีพรรณ    โสมนัสบวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  

23 นางสาวยุพาพร   กลมดเีลิศ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน   
 

24 นางสาวอัญชลี       กรอบเงินดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงิาน  

25 นางสาวณัฐฐา       กรอบเงินดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน  

26 นางสาวศิริพร         กรสิริกลุ นักวิชาการพัสดปุฏิบัติการ  

27 นายจันทรกั         ธนานนท์ปรีชากุล นายช่างโยธาปฎิบัติงาน  

28 นางสาวณัฐปภัสร์    ศูนย์รวมใจ เจ้าพนักงานพฒันาชุมชนปฏิบัติงาน  

29 นางสาวพลอย       ศรีคุ้มเกล้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ  

30 นางสาวศรีอรุณ        มิ่งมรกต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการส านักปลัด  

31 นายสุดท้าย            ไพรนาคทอง พนักงานขับรถ  

32 นางจันทร์เพญ็        กอนพเคราะห ์ ผดด.  

33 นางอัมพร              มนุษย์พัฒนา ผดด.  

34 นางศศิมา              รุ่งเรือง ผดด.  
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หมวด 1 
ข้อมูลองค์การ 

 
 
 

 
“ คุณภาพชีวิตดี  ประชาชนมีการศึกษา  ส่งเสริมภูมปิัญญาวัฒนธรรมประเพณี  มีทรพัยากรธรรมชาติทีอุ่ดม

สมบรูณ์  เป็นศูนย์การท่องเที่ยว  และบริหารจัดการด้วยหลกัธรรมาภิบาล ”  
 
 
 

 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันได้

ก าหนดอ านาจหน้าที่หลักในมาตรา 66 ให้องค์การบริหารสว่นต าบลมีหน้าที่ “พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ  ได้ก าหนดพันธกิจหลักที่จะด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
 
   1.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ตลอดจนส่งเสริมการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี นวัตกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  2.ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  3.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ทั้งทางด้านการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
  4.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และจัดบริการด้านสาธารณสุข 
  6.พัฒนา ส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งพัฒนา สงเคราะห์ สตรี เด็ก 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในชุมชน 
  7.จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ถนน 
สะพาน ไฟฟ้า โทรศัพท์ และจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
  8.จัดให้มีการบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร และพัฒนา
ระบบประปา ที่กักเก็บน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
  9.ส่งเสริม อนุรักษ์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ 
  10.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างส านึกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชน 
  11.พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาคนและสงัคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4  การพัฒนาด้านการอนรุักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม  
      จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5  การพัฒนาด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6  การพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7  การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

 
 
 
 

คนด ี   : มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
ไม่เลือกปฏิบัติ 

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

 
วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี 

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ  มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิด
ประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที ่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1)  เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและ
สามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2)  เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรฐั สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน 

3)  เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเช่ือถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดข้ึนกับผู้รับบริการ 
ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

ค่านิยมหลักขององคก์าร 



 
 

7 
หมวด 2 

 
 นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี 

 
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ            

ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบ
นโยบายหลักคือ 1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  3) ด้านองค์การ และ 
4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
นโยบายหลัก 

1. ส่งเสรมิ สนบัสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติในเรือ่ง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพฒันาบุคลากรให้มีความรูเ้กี่ยวกบัการฟื้นฟู  รักษาสิ่งแวดล้อม  และความ

ปลอดภัยของชุมชน 
1.3  การจัดใหม้ีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

นโยบายหลัก 
2. มุ่งมั่นทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สงัคมที่ดี มีความสุข 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1  การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน 
2.2 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

 
 
 
 
 
นโยบายหลัก 

1. ส่งเสรมิใหบ้รกิารทีม่ีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยสีมัยใหมม่าใช้เพื่อใหบ้ริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 



1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและ
ประชาชนที่สนในทั่วไป 
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นโยบายหลัก 

2. มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
แนวทางปฏิบัติ 

2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 
2.2  ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่ความ

เช่ือมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 
นโยบายหลัก 

3. ให้ความส าคัญกบัการรับฟงัความคิดเห็น ของผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางปฏิบัติ 

3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย 
3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของ  อบต. 
3.3 จัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงงานบริการให้ดีข้ึน 

 
 
 
 
นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การก ากับดูแลและควบคุมภายในที่ดี 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการ
บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของ  อบต. 

1.2 ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่ผิดต่อ      
ธรรมาภิบาล 

1.3 จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ      
ธรรมาภิบาล 

1.4 ก าหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการด าเนินงาน ที่ไม่สอดคล้องต่อหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 
นโยบายหลัก 

2. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ แก่ 
ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
แนวทางปฏิบัติ 

นโยบายด้านองคก์าร 



2.1 ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและ
ครอบคลุมผลการด าเนินงาน และมีการรายงานผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
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2.2 จัดท าแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้

เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง 
2.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่ออ านวยความสะดวกให้

เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน 
 

นโยบายหลัก 
3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการด าเนินงาน

ของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
แนวทางปฏิบัติ 

3.1 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของ อบต.ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 เผยแพร่นโยบาย กจิกรรม  และผลการด าเนินงานของ อบต. อย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
นโยบายหลัก 

1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 จัดท ากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
1.2 จัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

 
นโยบายหลัก 

2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางปฏิบัติ 

2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิดกล้าแสดงออก และใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์การท างานที่ดี  เพื่อเสริมสรา้งใหเ้ปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2.3 การท างานร่วมกันเป็นทมีในลกัษณะเครือข่าย (Networking)

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
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แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ         
จึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 

1)  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

2)องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่า
บุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด 
โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้
ถูกต้องในการท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของ อบต. คนใด กระท าการใดที่
ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัด
หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้น
ให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าผู้ใต้ บังคับบัญชา
ตามล าดับช้ันให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

4)  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี 
5)  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอจะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับ

ดูแลองค์การที่ดีตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 
                        …………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

         ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 
        ว่าด้วยจรรยาขา้ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 

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

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ  ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  โดยมีหน้าที่
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การด าเนินการด้านการเงิน การคลัง  งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้  การ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน วางมาตรฐานการด าเนินงาน 
จัดการบริการสาธารณะ  การศึกษาของท้องถ่ิน  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ฉะนั้น เพื่อ
เป็นการสร้างจติส านึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และ
เป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 
 

  องค์การบริหารสว่นต าบลแมอู่คอ  จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบรหิารส่วนต าบล    
แม่อูคอ  เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ  อันจะท าให้ได้รับ
การยอมรับ  เช่ือถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้ 
 

ข้อ 1 ความซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
1.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุริต 
1.2  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด  และโปร่งใส  เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดแกท่าง

ราชการ 
1.3  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้  ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็น

ส าคัญ 
1.4 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง และมุง่มั่น แก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 
 

ข้อ 2  การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
2.1  ให้บริการแก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วย

ความเต็มใจ 
2.2  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดอ้ย่างถูกต้อง  รวดเร็ว และครบถ้วน 
ข้อ 3  การมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน 
3.1  ปฏิบัติหน้าที่โดยมุง่ประสิทธิภาพ  ประสทิธิผลของงาน เพื่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 
3.2  ขยัน  อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัตหิน้าที่ให้ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
3.3  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี  มีน้ าใจ  เพื่อใหบ้รรลภุารกิจของหน่วยงาน 
3.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อ 4  การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม 
4.1  ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจรงิ เหตผุลเพื่อความยุติธรรม 
4.2  ไม่มีอคติในการปฏิบัตหิน้าที ่
 

ข้อ  5  การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1  วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย  พร้อมทีจ่ะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
5.2  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  มีเหตุผล  และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
5.3  ปฏิบัติตามหลกัศาสนา  รู้จกัพึ่งตนเอง  และ ลด ละ เลิกอบายมุข 
 

ข้อ 6  การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
6.1  ยึดมั่นในผลประโยชนส์่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
6.2  กล้าหาญ และยืนหยัดในสิง่ที่ถูกต้อง 
6.3  ปฏิบัติตนตามหลกัคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการ 
 

ข้อ  7  ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
7.1เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
7.2  พร้อมรบัการตรวจสอบ  และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
 

ให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน และน าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง  เลื่อนข้ัน
เงินเดือน  หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนาตนเอง 

 

ทั้งนี้ให้ข้าราชการปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    8   เดือนมกราคม  พ.ศ.2563 
 

                 
      (นายบุญส่ง  เจริญเด่นสุริน) 

          นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อูคอ 
 
 
 
 
 
 
 
 


