
 
 
                          

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 

เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 

......................................................................................................... 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีนโยบายด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงมีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริย ธรรม โดยมุ่งสร้างเสริม
คุณภาพบุคลากรพนักงานส่วนต าบลและพนักจ้างให้เคารพศักด์ิศรี คุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งเสริม
ความดี มีจิตบริการ และด าเนินชีวิตพอเพียง โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพ้ืนฐานภายใต้องค์กร     
ธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบาย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จึงขอประกาศนโยบาย
ด้านคุณธรรม ดังนี้ 

1. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิต 

2. สร้างทรรศนคติที่ดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ ดีงามของ  
องค์กร 

3. ส่งเสริมการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาน าทางชีวิต มีความขยัน ประหยัดและ  
ซ้ือสัตย์ 

4. บริหารองค์กรอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาค 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2562 
                                                                       
 
 
            (นายทวีศักด์ิ บุญกุศล)   
                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                         องค์ 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
เรื่อง นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี 
............................................................. 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ใน มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเดิมโดยพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ. 
2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 อันมุ่งม่ันต่อ
การบริหารราชการหลักตามธรรมมาภิบาลและเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารภาครัฐ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ จึงประกาศนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีส าหรับองค์กร
และบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงดังนี้ 

ข้อ 1 นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
1.1 นโยบายหลัก 
1.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดย

ยึดถือและปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและสมดุล 

แนวทางปฏิบัติ 
1.1 ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
1.2ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เก่ียวกับการฟ้ืนฟูรักษา

สิ่งแวดล้อม และ ความปลอดภัยของชุมชน 
1.3 การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
1.2 นโยบายหลัก 
1.2.1 มุ่งม่ันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข 
แนวทางปฏิบัติ 
1. การควบคุมและดูแลสุขภาพของสังคม 
2. จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมความเข็มแข็ง 

ข้อ 2 นโยบายด้านผู้รับบริการ 
2.1 นโยบายหลัก 
2.1.1 ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพ่ือให้บริการมี

ความ สะดวกและรวดเร็ว 
แนวทางปฏิบัติ 
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ที่รับบริการพึง

พอใจ 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

ของผู้บริหารและประชาชนที่สนใจ 
 

//2.2 นโยบาย….. 



   -2- 
 

2.2 นโยบายหลัก 
2.2.1 มุ่งม่ันและให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพ่ือประโยขน์สุขของประชาชน 
แนวทางปฏิบัติ 
1. ส่งเสริมการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 
2. ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงาน

 ภาครัฐให้มุ่งสู่ความเชื่อม่ันในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสใน
 การด าเนินงาน 

2.3 นโยบายหลัก 
2.3.1 ให้ความส าคัญเก่ียวกับความคิดเห็น ของผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางปฏิบัติ 
1 จัดช่องทางการท าระบบการรับฟังและบบความคิดเห็นและหลากหลาย 
2 พัฒนากระบวนการรับร้องเรียนด้วยระบบผ่านอินเตอร์เน็ตผ่านทางเวบไซต์ 
3.จัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงงานบริการให้ดี
ขึ้น 
ข้อ 3 นโยบายด้านการองค์การ 

3.1 นโยบายหลัก 
3.1.1 ส่งเสริมและจัดให้มีบริหารความเสี่ยงที่ เก่ียวกับประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
เก่ียวข้องภายใต้การก ากับดูแลและควบคุมภายในที่ดี 

แนวทางปฏิบัติ 
1.จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางการ

บริหารความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

2.ก าหนดแนวทางการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยง
ต่อการด าเนินงานที่ผิดต่อธรรมาภิบาล 

3.จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับกฎข้อบังคับของกฎหมายที่เก่ียวกับ
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

4.ก าหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนดู่ เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องต่อ
หลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล 

3.2 นโยบายหลัก 
3.2.1 สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

บริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ข้าราชการทุกระดับโดยผักดันให้ทุกหน่วยงาน
มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

แนวทางปฏิบัติ 
1.ใช้ดัชนีชีวั้ดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนเป็น

เครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการด าเนินงานและมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
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2.จัดท าแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล 

เพ่ือกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติเป็นแนวกว้าง 
3. พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดย
ทั่วกัน 

3.3 นโยบายหลัก  
3.1.1วา งร ะบ บประชา สั มพัน ธ์ ให้ ควา มส า คัญ กับกา ร เผยแพ ร่

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆให้ประชนได้
รับทราบ 

แนวทางปฏิบัติ 
1.ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ใน

รูปแบบต่างๆเช่นสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็คทรอนิกส์ 
2.เผยแพร่นโยบายกิจกรรมและผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลอย่างสม่ าเสมอ 
ข้อ 4 ด้านนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

4.1 นโยบายหลัก 
4.1.1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพที่ดี 
แนวทางปฏิบัติ  
1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเปิดจัยรับฟังข้อมูลป้อนกลับ 

กล้าคิด กล้าแสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
   2.จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานที่ดี เพ่ือเสริมสร้าง

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3. การท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking)  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม  2562 
 

 
        
  
            (นายทวีศักด์ิ บุญกุศล)   
                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 



 


