
 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการกํากับดูแลองค�การท่ีดี 
 
 

ของ 

 
องค�การบรหิารส�วนตําบลสามพระยา 

อําเภอชะอาํ  จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 



 
 

นโยบายการกาํกับดูแลองค�การท่ีด ี
 

   เพื่อให	เป�นไปตามเจตนารมณ�ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ
พระราชกฤษฎีกาว�าด	วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ	านเมืองที่ดี พุทธศักราช๒๕๔๖ รวมท้ังให	
สอดคล	องกับเกณฑ�คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งมุ�งเน	นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตาม         
หลักธรรมาภิบาล ท้ังน้ี เพื่อให	การบริหารราชการเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทําให	
ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว	วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
 
  องค�การบริหารส�วนตําบลสามพระยาจึงได	จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค�การที่ ดีอัน
ประกอบด	วยนโยบายหลัก ๔ ด	านคือด	านรัฐสังคม และส่ิงแวดล	อม ด	านผู	รับบริการและผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย ด	าน
องค�การ และด	านผู	ปฏิบัติงาน รวมถึงได	กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด	านต�างๆ เพื่อเป�นแนวทาง
ปฏิบัติ และค�านิยมร�วมสําหรับองค�การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป�นแนวทางปฏิบัติควบคู�กับกฎ ข	อบังคับ
อ่ืนๆ อย�างทั่วถึง  
 
 
 

                      (ลงช่ือ)          สุชาติ ทรัพย�มา 
                           (นายสุชาติ  ทรัพย�มา) 

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลสามพระยา 
   วันที่  ๕  เดือน กุมภาพันธ� พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศเจตนารมณ� 
 

  องค�การบริหารส�วนตําบลสามพระยาเป�นราชการบริหารส�วนท	อง ถ่ินปฏิบัติภารกิจ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก	ไขเพิ่มเติมจนถึงปGจจุบัน 

 

  ในฐานะผู	บริหารขององค�การบริหารส�วนตําบลสามพระยา เห็นสมควรให	มีการจัดทํานโยบาย
การกํากับดูแลองค�กรที่ดี เพื่อให	การปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส�วนตําบล มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล ให	เป�นท่ียอมรับของทุกฝJายท่ีเก่ียวข	อง อันจะเป�นการเสริมสร	างความมีศักด์ิศรีของการเป�น
หน�วยงานภาครัฐ  อีกท้ังสร	างความม่ันใจ ศรัทธา และไว	วางใจจากประชาชน ผู	รับบริการ ผู	ปฏิบัติงาน และผู	มี
ส�วนได	ส�วนเสีย 

 

  นโยบายการกํากับดูแลองค�การที่ดีขององค�การบริหารส�วนตําบลสามพระยา ได	รวบรวม
หลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพื่อให	บุคลากรทุกระดับขององค�การบริหารส�วนตําบลสาม
พระยา นํานโยบายการกํากับดูแลองค�กรที่ดีไปเป�นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน  และจะไม�ละเลยการ
ปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู�ในนโยบายการกํากับดูแลองค�การฉบับน้ี 

 

  ทั้งน้ี องค�การบริหารส�วนตําบลสามพระยา จะได	พิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบายการกํากับ
ดูแลองค�การท่ีดีของหน�วยงานเป�นประจํา เพื่อให	มีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคล	องกับสถานการณ�  
 
 

                      (ลงช่ือ)          สุชาติ ทรัพย�มา 
                           (นายสุชาติ  ทรัพย�มา) 

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลสามพระยา 
     วันท่ี  ๕  เดือน กุมภาพันธ� พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ใบลงนามรับทราบของผู*ปฏิบัติงาน 
องค�การบริหารส�วนตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 

                        *********************************************** 
๑. ข	าพเจ	าได	รับ/ รับทราบนโยบายการกํากับดูแลองค�การที่ดี ฉบับน้ีแล	ว 

๒. ข	าพเจ	าได	อ�าน และมีความเข	าใจเก่ียวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป�นอย�างดีพร	อมทั้งมุ�งมั่นท่ีจะนํา
แนวทางปฏิบัติภายใต	นโยบายการกํากับดูแลองค�การที่ดีด	านต�างๆ ซึ่งระบุไว	 ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนําไปกําหนดเป�น
มาตรการ/โครงการต�างๆ เพื่อส�งเสริมให	การปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตําบลสามพระยามีธรรมาภิบาลต�อไป   
จึงได	ลงลายช่ือไว	เป�นหลักฐาน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 
๑ นายเชิงชาย  ศรียานงค� ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  
 

๒ 
สํานักปลัด 
นางสาวอรทัย  แก	วศิริ 

 
หัวหน	าสํานักปลัด 

 

๓ นางสาวสุทธดา  ศิริพงศ� บุคลากร  
๔ นางสาวกันตินันท�  นกขุนทอง เจ	าหน	าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผน  
๕ นางชารินี  เสือทอง นักวิชาการประชาสัมพันธ�  
๖ นางสุกัญญา  ทรัพย�มา นักพัฒนาชุมชน  
๗ นางสาววาสนา  เงินทอง ผู	ช�วยเจ	าหน	าท่ีธุรการ  
๘ นางสาวทัศนีย�  พวงทอง นักการภารโรง  
๙ นายณัฐพล  กรุดนาค ยาม  

๑๐ นายเอ้ือม  มีแก	ว พนักงานขับรถยนต�  
๑๑ นายลําธาร  มังสา พนักงานขับรถยนต�  
๑๒ นายเลิศ  ท	วมใหญ� คนงานท่ัวไป  
๑๓ นายสมบด  มังสา คนงานท่ัวไป  

 
๑๔ 

กองคลัง 
นางสาวรจนา  ภู�มาลา 

 
ผู	อํานวยการกองคลัง 

 

๑๕ นางสาวชุลีพร  ขาวน	อย เจ	าพนักงานพัสดุ  
๑๖ นางสาววาสนา  รอดพ	น ผู	ช�วยเจ	าหน	าท่ีพัสดุ  

 
๑๗ 

กองช�าง 
นายรัตนพล  มาเกิด 

 
ผู	อํานวยการกองช�าง 

 

๑๘ นางสาวบุญยาพร  มังสา ผู	ช�วยเจ	าหน	าท่ีธุรการ  
๑๙ นายสุรินทร�  เสือทอง พนักงานผลิตนํ้าประปา  
๒๐ นายอรัญ  คุ	มสอาด ช�างไฟฟRา  
๒๑ นายอัสวี  สาบุตร พนักงานจดมาตรวัดนํ้า  

 
๒๒ 

ส�วนการศึกษาฯ 
นางสุจิตรา  จันทร�สิริรักษ� 

 
หัวหน	าส�วนการศึกษาฯ 

 



๒๓ นางขวัญเรือน  มีแก	ว  ครูผู	ดูแลเด็ก  
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง ลายมือชื่อ 
๒๔ นางสาวบุปผา  สมีหวัง ผู	ช�วยครูผู	ดูแลเด็ก  
๒๕ นางสาวมะลิ  ช�วยทุกข�เพื่อน ผู	ช�วยครูผู	ดูแลเด็ก  
๒๖ นางสาวสมหญิง  ลีวัน ผู	ช�วยครูผู	ดูแลแด็ก  
๒๗ นายวันชัย  ดํานิล คนงานท่ัวไป  
๒๘ นางบุญสม  เสือทอง คนงานท่ัวไป  
๒๙ นางสาวจริญ  คุณนาม แม�บ	าน  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมวด ๑ 

ข*อมูลองค�การ 
 

วิสัยทัศน� 
 “เศรษฐกิจดี  แหล�งนํ้าดี  สุขภาพอนามัยดี  ชีวิตความเป�นอยู�ดี  ไม�มีส่ิงแวดล	อมเป�นพิษ คือภารกิจของ
องค�การบริหารส�วนตําบลสามพระยา” 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาโครงสร	างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให	มีมาตรฐานและเพียงพอต�อความ
ต	องการของประชาชน 
 2. จัดหาแหล�งนํ้าเพื่อการเกษตรให	เพียงพอต�อความต	องการของประชาชน 
 3. ส�งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา และการสาธารณสุขให	ทั่วถึง 
 4. ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต และส�งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองแบบย่ังยืน 
 5. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการให	มีประสิทธิภาพ 
 6. ส�งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม การท�องเที่ยว และการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ 
จุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด	านโครงสร	างพื้นฐานมีมาตรฐาน และเพียงพอต�อความ
ต	องการของประชาชน 
 2. ประชาชนมีแหล�งนํ้าในการกักเก็บนํ้าท่ีเพียงพอต�อการทําการเกษตร 
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได	รับการคุ	มครองทางสังคม 
 4. ประชาชนมีอาชีพและรายได	ท่ีเพียงพอต�อการดํารงชีวิตประจําวัน 
 5. วัฒนธรรมประเพณีได	รับการสืบสาน 

6. ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล	อมมีความสมบูรณ� 
ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านแหล�งนํ้า 
2) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านเศรษฐกิจ 
3) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านโครงสร	างพื้นฐาน 
4) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสังคม 
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านสาธารณสุข 
6) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล	อม 
7) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด	านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
ค�านิยมหลักขององค�กร 

คนดี   : มีคุณธรรม กล	ายืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกต	อง มีความโปร�งใส ตรวจสอบได	  
ไม�เลือกปฏิบัติ 

คนเก�ง   : มุ�งผลสัมฤทธ์ิของการทํางาน ด	วยความรู	 ความสามารถ และทํางานเป�นทีม 
คนขยัน  : อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอย�างต�อเน่ือง 

 
วัตถุประสงค�ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค�การที่ดี 

เพื่อให	การปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตําบลสามพระยามีผลในทางปฏิบัติอย�างแท	จริง และเกิด
ประโยชน�กับทุกฝJาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค�การที ่ดีจึงได	ยึดหลักการที่สําคัญเพื่อให	บรรลุ
วัตถุประสงค�ดังต�อไปน้ี 

๑)  เพื่อเป�นนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับส�งเสริมธรรมาภิบาลให	เกิดข้ึนในหน�วยงานและ
สามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได	อย�างเป�นรูปธรรม 

๒)  เพื่อใช	เป�นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด	านต�างๆ ทั้งน้ี เพื่อมิให	เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน�ส�วนตน อันจะทําให	เกิดความสูญเสียต�อรัฐ สังคม ส่ิงแวดล	อม องค�การ ผู	รับบริการ ผู	มีส�วน
ได	ส�วนเสีย และผู	ปฏิบัติงานหน�วยงาน 

๓)  เพื่อสร	างการยอมรับ ความน�าเช่ือถือ ความไว	วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให	เกิดข้ึนกับผู	รับบริการ 
ประชาชนท่ัวไป และผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมวด ๒ 

 นโยบายการกํากับดูแลองค�การที่ดี 
 

เพื่อแสดงความมุ�งมั่นต�อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค�การบริหารส�วนตําบลสามพระยา
ได	กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค�การที่ดีประกอบด	วยนโยบายหลัก ๔ ด	าน และแนวทางปฏิบัติภายใต	กรอบ
นโยบายหลักคือ ๑) ด	านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล	อม๒) ด	านผู	รับบริการและผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย  ๓) ด	านองค�การ 
และ ๔) ด	านผู	ปฏิบัติงาน 
 
 
 
นโยบายหลัก 

๑. ส�งเสริม สนับสนุนด	านส่ิงแวดล	อม สุขภาพ และความปลอดภัยต�อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติในเรื่อง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล	อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนและสมดุล 
แนวทางปฏิบัติ 

๑.๑ กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
๑.๒ ให	หน�วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให	มีความรู	เก่ียวกับการฟ^_นฟู  รักษาส่ิงแวดล	อม  และความ

ปลอดภัยของชุมชน 
๑.๓  การจัดให	มีส�วนร�วมในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล	อม 

นโยบายหลัก 
๒. มุ�งม่ันท่ีจะเป�นส�วนหน่ึงในการสร	างสรรค�สังคมท่ีดี มีความสุข 

แนวทางปฏิบัติ 
๒.๑  การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน 
๒.๒ จัดโครงการเพื่อส�งเสริมความเข	มแข็งของสถาบันครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด*านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล*อม 
 



 
 
 
 
นโยบายหลัก 

๑. ส�งเสริมให	บริการที่มีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม�มาใช	เพื่อให	บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 
แนวทางปฏิบัติ 

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบข	อมูลการบริการอย�างต�อเน่ืองเพื่อให	ผู	รับบริการได	รับความพึงพอใจ 
๑.๒ พัฒนาระบบฐานข	อมูลเพื่อการพัฒนาหน�วยงานเพื่อเป�นประโยชน�ต�อการตัดสินใจของผู	บริหารและ

ประชาชนท่ีสนในทั่วไป 
นโยบายหลัก 

๒. มุ�งม่ันให	บริการ ด	วยความสุจริต โปร�งใส เพื่อประโยชน�สุขของประชาชน 
แนวทางปฏิบัติ 

๒.๑ ส�งเสริมการเรียนรู	และการมีส�วนร�วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส�วนรวม 
๒.๒  ปรับทัศนคติหรือค�านิยมของการดําเนินงานของเจ	าหน	าที่ของรัฐและหน�วยงานภาครัฐให	มุ�งสู�ความ

เช่ือม่ันในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร�งใสในการดําเนินงาน 
นโยบายหลัก 

๓. ให	ความสําคัญกับการรับฟGงความคิดเห็น ของผู	รับบริการและผู	มีส�วนได	ส�วนเสีย 
แนวทางปฏิบัติ 

๓.๑ จัดช�องทางระบบการรับฟGงระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย 
๓.๒ พัฒนากระบวนการรับข	อร	องเรียนด	วยระบบอินเทอร�เน็ตผ�านทางเว็บไซต�ของอบต. 
๓.๓ จัดทําแบบสํารวจความต	องการของผู	รับบริการและนํามาปรับปรุงงานบริการให	ดีข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด*านผู*รับบริการ และผู*มีส�วนได*ส�วนเสีย 

 



 
 
 
นโยบายหลัก 

๑. ส�งเสริมและจัดให	มีระบบบริหารความเส่ียงที่เก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ความถูกต	องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวข	องภายใต	การกํากับดูแลและควบคุมภายในท่ีดี 
แนวทางปฏิบัติ 

๑.๑ จัดให	มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียงของ
การบรรลุเปRาหมายตามภารกิจหลักของอบต. 

๑.๒ กําหนดแนวทางส�งเสริมให	เจ	าหน	าท่ีทุกระดับตระหนักถึงความเส่ียงต�อการดําเนินงานที่ผิดต�อ    
ธรรมาภิบาล 

๑.๓ จัดให	มีการอบรมให	มีความรู	เรื่องกฎข	อบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และ     
ธรรมาภิบาล 

๑.๔ กําหนดให	ผู	บริหารและเจ	าหน	าที่เป�นผู	ดูแลความเส่ียงต�อการดําเนินงาน ที่ไม�สอดคล	องต�อหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

 
นโยบายหลัก 

๒. สร	างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใช	เป�นเครื่องมือในการบริหารจัดการให	เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
แก� ข	าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให	ทุกหน�วยงานมุ�งเน	นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
แนวทางปฏิบัติ 

๒.๑ ใช	ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกําหนดไว	อย�างชัดเจนเป�นเครื่องมือในการวางแผนและ
ครอบคลุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินการอย�างสม่ําเสมอ 

๒.๒ จัดทําแนวทางส�งเสริมการปฏิบัติตนเป�นแบบอย�างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุ	นส�งเสริมให	
เกิดการปฏิบัติในวงกว	าง 

๒.๓ พัฒนาระบบข	อมูล กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในองค�การ เพื่ออํานวยความสะดวก
ให	เจ	าหน	าที่ทุกคนในการเข	าถึงข	อมูลและรับทราบโดยท่ัวกัน 

 
นโยบายหลัก 

๓. วางระบบประชาสัมพันธ�ให	ความสําคัญกับการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ข�าวสารและผลการดําเนินงาน
ของหน�วยงานต�างๆ ให	ประชาชนได	รับทราบ 
แนวทางปฏิบัติ 

๓.๑ ประชาสัมพันธ�ผลการปฏิบัติงานของอบต.ในรูปแบบต�างๆ เช�น ส่ือส่ิงพิมพ�และส่ืออิเล็กทรอนิกส� 
๓.๒ เผยแพร�นโยบาย กิจกรรม  และผลการดําเนินงานของอบต. อย�างสมํ่าเสมอ 

 
 
 
 
 

นโยบายด*านองค�การ 

 



 
 
 
นโยบายหลัก 

๑. มุ�งเน	นส�งเสริมให	ผู	ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
แนวทางปฏิบัติ 

๑.๑ จัดทํากิจกรรมเพื่อสร	างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก�ผู	ปฏิบัติงาน 
๑.๒ จัดทํากิจกรรมเพื่อเสริมสร	างความสัมพันธ�อันดีระหว�างผู	ปฏิบัติงาน 

 
นโยบายหลัก 

๒. สนับสนุนให	มีระบบแลกเปล่ียนเรียนรู	 เพื่อเพิ่มประสบการณ�ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางปฏิบัติ 

๒.๑ สร	างวัฒนธรรมองค�กรให	เจ	าหน	าที่ทุกระดับ เปcดใจรับฟGงข	อมูลปRอนกลับ กล	าคิดกล	าแสดงออก และใฝJรู	
อย�างต�อเน่ือง 

๒.๒ จัดให	มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู	ประสบการณ�การทํางานที่ดี  เพื่อเสริมสร	างให	เป�นองค�กรแห�งการ
เรียนรู	 

๒.๓ การทํางานร�วมกันเป�นทีมในลักษณะเครือข�าย (Networking)

นโยบายด*านผู*ปฏิบัติงาน 



 
แนวทางส�งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค�การที่ดี 

 
เพื่อให	การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองค�การท่ีดีขององค�การบริหารส�วนตําบลสามพระยา     

จึงกําหนดหลักปฏิบัติท่ีสําคัญดังน้ี 
๑)  องค�การบริหารส�วนตําบลสามพระยาส่ือสารให	บุคลากรทุกคนได	รับทราบและมีความเข	าใจเก่ียวกับนโยบาย

การกํากับดูแลองค�การท่ีดีอย�างท่ัวถึง 
๒) องค�การบริหารส�วนตําบลสามพระยาจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให	ทุกคนม่ันใจว�า

บุคลากรและองค�การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค�การท่ีดีฉบับน้ีอย�างเคร�งครัด โดย
จะถือเสมือนว�าเป�นข	อปฏิบัติขององค�การข	อหน่ึง ที่บุคลากรทุกระดับต	องทําความเข	าใจ ยึดม่ัน และปฏิบัติให	ถูกต	องในการ
ทํางานประจําวัน และไม�มีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญาตให	บุคลากรของอบต. คนใด กระทําการใดท่ีขัดต�อนโยบายฉบับน้ี 

๓)  องค�การบริหารส�วนตําบลสามพระยาคาดหวังให	บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือ
สงสัยว�าจะขัดต�อหลักการต�างๆ ในนโยบายฉบับน้ีต�อผู	บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ีไม�อาจรายงานต�อผู	บังคับบัญชาได	 
อาจขอคําปรึกษาจากผู	บริหารระดับสูง หรือผู	บริหารท่ีรับผิดชอบด	านงานบุคคล โดยข	อมูลท่ีให	น้ันให	ถือปฏิบัติเป�นข	อมูล
ลับ ทั้งน้ี ผู	บังคับบัญชาเองมีหน	าท่ีในการสอดส�องดูแล และให	คําแนะนําผู	ใต	บังคับบัญชาตามลําดับช้ันให	ปฏิบัติให	
สอดคล	องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค�การท่ีดีฉบับน้ี 

๔)  นโยบายการกํากับดูแลองค�การที่ดีฉบับน้ี จะได	รับการพิจารณาปรับปรุงให	เป�นปGจจุบันทุกปn 
๕)  องค�การบริหารส�วนตําบลสามพระยาจะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล

องค�การท่ีดีตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว	ต�อไปอย�างเป�นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย�างสม่ําเสมอ 


