
 

 

นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีด ี

องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พุทธศักราช

๒๕๔๖ รวมท้ังใหสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งมุงเนนการพัฒนา

คุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ท้ังนี้  เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจในการ

บริหารงานภาครัฐ 

  องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีอันประกอบดวยนโยบายหลัก ๔ ดานคือดานรัฐสังคม 

และส่ิงแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานองคการ และดานผูปฏิบัติงาน รวมถึงได

กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักดานตางๆ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ และคานิยมรวมสําหรับ

องคการและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอื่นๆ อยางท่ัวถึง  

                        (ลงชื่อ      

   (นายวีระชัย  กุลสวัสดิ์) 

    นายกนายกองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

    วันท่ี    1    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
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ประกาศเจตนารมณ 
 

              องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น เชื่อมโยงการบริหารราชการสวนกลางปฏิบัติภารกิจหลักภายใตมาตรา 

๕๒/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ ดังนี้ 

  นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

๑.  ดูแลใหมีการปฏิบัติ และบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือใหเกิดความสงบ

เรียบรอยและเปนธรรมในสังคม 

๒. จัดใหมีการคุมครอง ปองกัน สงเสริม และชวยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีดอย

โอกาสเพื่อใหไดรับความเปนธรรม ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอยาง

พอเพียง 

๓. จัดใหมีการบริการภาครัฐเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสมอหนา รวดเร็ว 

และมีคุณภาพ 

๔. จัดใหมีการสงเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือให

สามารถดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหมี

ขีดความสามารถพรอมท่ีจะดําเนินการตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากกระทรวง 

ทบวง กรม 

๕. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือ หนวยงานอ่ืนของ

รัฐมอบหมาย หรือท่ีมีกฎหมายกําหนด 

  ในฐานะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นสมควรใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีขององคการ

บริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือใหการปฏิบัติ

ราชการขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี

ระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเปนท่ียอมรับของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ อันจะเปน

การเสริมสราง 
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ความมีศักดิ์ศรีของการเปนหนวยงานภาครัฐ พรอมสรางความม่ันใจ ศรัทธา และไววางใจจาก

ประชาชน ผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสียตลอดไป 

  นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอ

ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทาง

ปฏิบัติ โดยบุคลากรทุกระดับขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จะสามารถนํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้ ไปเปนแนวทางยึดถือปฏิบัติ

ในการดําเนินงาน และจะไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการท่ีปรากฏอยูในนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ี

ดี ฉบับนี้ 

  องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการ

กํากับดูแลองคการท่ีดีของหนวยงานเปนประจํา ท้ังนี้ เพ่ือใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ    

จึงขอใหทุกคนไดลงชื่อในหนังสือรับทราบดังท่ีแนบมาพรอมกับคูมือฉบับนี้ พรอมท้ังยอมรับเปน

หลักการปฏิบัติราชการตลอดไป 

                                                                            
                                 (นายวีระชัย  กุลสวัสดิ์) 

  นายกองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

วันท่ี   1    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
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ใบลงนามรับทราบของผูบริหาร 
 

หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

 

๑. ขาพเจาไดรับ/ รับทราบนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี ฉบับนี้แลว 

๒. ขาพเจาไดอาน และมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีและแนวทาง

ปฏิบัติเปนอยางดี พรอมท้ังมุงมั่นท่ีจะนําแนวทางปฏิบัติภายใตนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีดาน

ตางๆ  ซึ่งระบุไวไป    ยึดถือปฏิบัติ หรือนําไปกําหนดเปนมาตรการ/โครงการตางๆ  เพ่ือสงเสริมใหการปฏิบัติงาน

เทศบาลตําบลสามเมืองมีธรรมาภิบาลตอไป 

๓. ขาพเจาไดจัดประชุมชี้แจงใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางในสังกัดไดมีความเขาใจและ

นําไปเปนแนวทางปฏิบัติอยางท่ัวถึงท้ังองคการดวยแลว 

                                      
(นายวีระชัย  กุลสวัสดิ์) 

  นายกองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

     วันท่ี  1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

 

หมายเหตุ สวนราชการ/จังหวัด อาจมีวิธีการอื่นท่ีเหมาะสมทีจะส่ือสารเพื่อใหบุคลากรในองคการ

ไดรับทราบนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี โดยอาจใชวิธีการส่ือสารวิธีการอ่ืน

นอกเหนือจากใบลงนามรับทราบของผูปฏิบัติงานท่ีแสดงขางตนได อยางไรก็ดี ควรเปน

วิธีการท่ีทําใหมั่นใจไดวา ผูปฏิบัติงานจะรับทราบและมีความเขาใจในนโยบายการกํากับ

ดูแลองคการท่ีดีตรงกันอยางท่ัวถึง 
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หมวด ๑ 

ขอมูลองคการ 

 
 

 

 

“สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 

 
 

๑. สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ  ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต  ไดรับ

การคุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม  มีโอกาสเขาถึง

ทรัพยากรทุกกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค  ทุกภาคสวนไดรับการเพ่ิมพลัง

ใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา  ภายใตรับริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส  

เปนธรรม 

๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม  เรียนรูตลอดชีวิต  มีทักษะและการดํารงชีวิต

อยางเหมาะสม  ในแตละชวงวัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความ

เขมแข็ง  สามารถปรับตัวรูเทาทันการเปล่ียนแปลง 

๓. พัฒนาการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรูความคิด

สรางสรรคและภูมิปญญา  สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน  ปรับ

โครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  พรอมสรางความ

เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔. สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  สนับสนุนการมีสวน

รวมของชุมชน  รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

 

วสัิยทัศน์ 
 

พนัธกจิ 
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ยุทธศาสตร สงเสริมการผลิตภาคการเกษตรและพัฒนาฝมือแรงงานใหมีคุณภาพ 

พันธกิจ     ปรับปรุงประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิตขาวหอมมะลิและพืชทางการเกษตร 

เปาประสงค ประชาชนมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตในการเกษตรและสามารถสรางรายไดลดรายจาย

ลง 

 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

 ประชาชนมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตในการเกษตรและสามารถสรางรายไดลด

รายจายลง 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยทุธ 

 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยทุธ 

๑.  สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

รอยละของประชาชนมีรายไดเฉล่ียตอคนตอป

ตามเกณฑ จปฐ. สูงขึ้น 

๒.  พัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิตามวิธีการเกษตรท่ีดี 

และเพิ่มประสิทธิภาพการแปร รูปขาวหอมมะลิ 

รอยละของครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรมี

รายไดเพิ่มขึ้น 

๓.  พัฒนาฝมือแรงงานและฝกทักษะการประกอบอาชีพ

เพื่อสรางรายได 

รอยละของครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรมี

รายไดเพิ่มขึ้น 

๔.   สงเสริมพัฒนางานดานปศุสัตวการปองกันและกําจัด

ศัตรูพืช 

รอยละของครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรมี

รายไดเพิ่มขึ้น 

๕.   พัฒนาและจัดหาแหลงน้ําภาคการเกษตรใหเพียงพอ รอยละของครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรมี

รายไดเพิ่มขึ้น 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สํานักปลัด 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
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ความเช่ือมโยง 

๑.ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพและการผลิตและการตลาดขาว

หอมมะลิสินคาภาคการเกษตรใหไดมาตรฐานและแขงขันได 

 

๒.กลุมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง : ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปร

รูป การคา พืชเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็ง 

 

ความเช่ือมโยง 

๑.ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่  ๓ การพัฒนาคนใหมีความรูมีคุณภาพชีวิตที่ดี สรางสังคม

แหงความมั่นคงปลอดภัยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

๒.กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง : ยุทธศาสตรที่ ๔ กาวสูประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพ 

 

พันธกิจ  พัฒนาฝมือแรงงานเพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน 

  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีสุขภาพดี 
 

เปาประสงค ประชาชนและเยาวชนไดรับสวัสดิการสังคมตางๆท่ีดี ทรัพยากรส่ิงแวดลอมไมเปนมลพิษ

และคุณภาพชีวิตของประชาชนดี สุขภาพแข็งแรงและหางไกลยาเสพติด 
 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

 รอยละของประชาชนและเยาวชนไดรับสวัสดิการสังคมตางๆท่ีดี ทรัพยากรส่ิงแวดลอมไมเปน

มลพิษและคุณภาพชีวิตของประชาชนดี สุขภาพแข็งแรงและหางไกลยาเสพติด 
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กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยทุธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยทุธ 

๑.  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชรา ผูพิการ 

ผูดอยโอกาสทางสังคมใหไดรับสวัสดิการท่ีดี 

ประชาชนไดรับสวัสดิการตางๆเสมอภาคกนั 

๒.  สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ประชาชนและเยาวชนท่ีมีชีวิตคุณภาพดีและ

หางไกลยาเสพติด 

๓.  สงเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชน 

ประชาชนและเยาวชนท่ีมีชีวิตคุณภาพดีและ

หางไกลยาเสพติด 

๔.  อนุรักษฟนฟูและจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเปนระบบ 

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมอยูในสภาพท่ีดี 

  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 สํานักปลัด 

 

ความเช่ือมโยง 

๑.ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาคนใหมีความรู มีคุณภาพชีวิตที่ดี สรางสังคม

แหงความมั่นคงปลอดภัยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

๒.ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให

เขมแข็งและยั่งยืน 

๓.กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง : ยุทธศาสตรที่ ๒ การสงเสริมการคา การบริการ การ

ลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

ประเด็นยุทธศาสตร 
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ยุทธศาสตร พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคอยางเพียงพอ 

 

พันธกิจ  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานเพียงพอตอ

ความตองการของประชาชน 

เปาประสงค การคมนาคมในการสัญจรไปมาสะดวกและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหเพียงพอและ

ท่ัวถึง 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

     รอยละของการคมนาคมในการสัญจรไปมาสะดวกและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให

เพียงพอและท่ัวถึง 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยทุธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยทุธ 

๑.   พัฒนาระบบการคมนาคมใหประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

รอยละของครัวเรือนไดรับบริการดาน

โครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปน 

๒.   พัฒนาระบบไฟฟาใหมีแสงสวางเพียงพอและท่ัวถึง รอยละของครัวเรือนไดรับบริการดาน

โครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปน 

๓.   พัฒนาระบบประปาเพื่อใหประชาชนไดอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ 

รอยละของครัวเรือนไดรับบริการดาน

โครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปน 

๔.   พัฒนาระบบการจราจรใหประชาชนไดรับความ

ปลอดภัย 

รอยละของประชาชนมีบานเรือนแบบอยู

รวมกันโดยสงบสุขและเขมแข็ง 

  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองชาง 
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ความเช่ือมโยง 

๑.ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหารจัดการน้ําเพ่ือ

สนับสนุนการผลิตการคา การทองเที่ยวและการลงทุนในการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคม

อาเซียน 

๒.กลุมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง : ยุทธศาสตรที่ ๒ การสงเสริมการคา การบริการ การ

ลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรพัฒนาองคกรและบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

พันธกิจ  พัฒนาองคกรใหไดมาตรฐานการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค การคมนาคมในการสัญจรไปมาสะดวกและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหเพียงพอและ

ท่ัวถึง 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

     การคมนาคมในการสัญจรไปมาสะดวกและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหเพียงพอและท่ัวถึง 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยทุธ 

 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยทุธ 

๑.  สงเสริมประชาธิปไตยและสงเสริมใหประชาชนมีสวน

รวมในการพัฒนาทองถิ่น 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

๒.  พัฒนาระบบราชการและบุคลากรเพื่อบริการ

ประชาชนใหมีประสิทธิภาพ 

รอยละของการใชทรัพยากรและงบประมาณของ 

เทศบาลอยางคุมคา 

๓.  พัฒนาอาคาร สถานท่ี และสภาพภูมิทัศน เทศบาล

ตําบลโพนสูง 

รอยละของการใชทรัพยากรและงบประมาณของ 

เทศบาลอยางคุมคา 

  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 สํานักปลัด  กองคลัง  กองชาง   
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ความเช่ือมโยง 

๑.ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๔ ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการการ

อํานวยความเปนธรรมภาครัฐเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 

๒.กลุมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง : ยุทธศาสตรที่ ๔ การกาวสูประชาคมอาเซียน  

 

 

 

 

ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ ทุกคน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแก

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

(๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 

(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน  

ทับซอน 

(๕) การยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

(๘) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนา

ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

 

 

 

 

 

ค่านิยมหลกัขององค์การ 
 



โครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

กรอบโครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 
 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง) 

กองคลงั 
ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

 
 

กองชาง 
 ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

 

๑.  งานบริหารงานท่ัวไป 
2.  งานบริหารงานบุคคล 
3.  งานนโยบายและแผน 
4.  งานกฎหมายและคดี 
5.  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
7.  งานพัฒนาชุมชน 

8.  งานกิจการสภา อบต. 
9.  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และ 

     วัฒนธรรม 

 
 

 

   

สํานักปลัด อบต. 
หัวหนาสํานักปลัด 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
 

๑.  งานการเงิน 

๒.  งานการบัญชี 

๓.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

๔.  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

 

 

๑.  งานกอสราง 

๒.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

๓.  งานประสานสาธารณูปโภค 

๔.  งานผังเมือง 

 

 

 



 

 

การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 

อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยานับเปนการสนองตอบตอแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวม

ดังนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๔ หนาท่ีของชนชาวไทย 

มาตรา ๗๔  กําหนดให  “บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวย” และ

มาตรา ๗๔ กําหนดให “บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ   มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน

สวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ีและในการปฏิบัติการอื่นท่ีเกี่ยวของกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่ง

ตองวางตนเปนกลางทางการเมือง….” และมาตรา ๗๘  (๔) และ (๕ ) รัฐตองดําเนินการตาม

แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี้ 

(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ

เจาหนาท่ีของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดิน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเปนแนวทาง

ในการปฏิบัตริาชการ 

(๕)  จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน เพ่ือใหการจัดทําและการใหบริการ

สาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม

ของประชาชน 

๒. การกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของการนํา

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาลเขามาประยุกตใชในการเปล่ียนแปลงระบบการ

บริหารราชการแผนดินของไทย อันเปนไปตามเจตนารมณท่ีปรากฏอยางชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุงเนนใหสวนราชการใชวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ กลาวคือ 

“การบริหารราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การ

อํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ท้ังนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน 
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 การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาท่ีตอง

คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

 ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การ

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ 

 เพ่ือประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด

หลักเกณฑ และวิธีการ 

รัฐบาลของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาเม่ือวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ เร่ืองนโยบายการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี มุงเนนพัฒนาระบบงานใหมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

สงเสริมใหใชหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ และพัฒนาสมรรถนะของขาราชการ

และเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อใหมี ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการสง

มอบบริการสาธารณะ โดยจะเนนการ พัฒนาขาราชการในตําแหนงท่ีมีความสําคัญตอยุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศ และสรางผูนํา การเปล่ียนแปลงในระบบราชการ รวมท้ังวางมาตรการสําหรับ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรมตามผลงาน เพ่ือใหเกิดขวัญกํา ลังใจและ

แรงจูงใจ ในการพัฒนาผลงาน 

๔. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปจจุบัน โดยไดจัดทําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อ

สงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการตางๆ นําไปใชในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการใหเปนหนวยงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทํางาน

เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ การนําองคการ

นั้น ดังภาพแสดงขางลางนี้ สวนหนึ่งไดใหความสําคัญกับการนําองคกร (หัวขอ๑.๑) เพื่อใหสวนราชการ

มีการกํากับดูแลตนเองท่ีดีโดยดําเนินการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มีความรับผิดชอบ ปกปอง

ผลประโยชนของประเทศชาติ และ (หัวขอ ๑.๒) ดําเนินการอยางมีจริยธรรมรวมท้ังตองมีความ

รับผิดชอบตอสังคม  ดวยการสงเสริมใหบุคลากรในองคการเปนท้ังคนเกงและคนดี มีจริยธรรมและ  

ธรรมาภิบาล ประพฤติตนตอเพ่ือนรวมงานดวยความเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช

ทรัพยากรขององคการอยางมีความรับผิดชอบแลว บุคลากรในองคการตองมีการดําเนินงานอยางมี

จริยธรรมและธรรมาภิบาลตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ  ผูบริหารควรมีการกําหนดกรอบ

ในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองคการวาเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม  
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วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีด ี

 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และเกิดประโยชนกับทุกฝาย  การจัดทํานโยบาย

การกํากับดูแลองคการท่ีดีจึงไดยึดหลักการท่ีสําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

๑)  เพ่ือเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นใน

หนวยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม 

๒)  เพ่ือใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตางๆ ของกรม/จังหวัด 

ท้ังนี้ เพ่ือมิใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ 

สังคม ส่ิงแวดลอม องคการ ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงานภายในกรม/

จังหวัด 

๓)  เพ่ือสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ ความม่ันใจและศรัทธาใหเกิดขึ้นกับ

ผูรับบริการ ประชาชนท่ัวไป และผูมีสวนไดสวนเสีย 
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หมวด ๒ 

 นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีด ี
 

เพ่ือแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล องคการบริหารสวนตําบล

พระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการ

ท่ีดีประกอบดวยนโยบายหลัก  ๔  ดาน และแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบนโยบายหลักคือ ๑)  ดานรัฐ 

สังคมและส่ิงแวดลอม ๒)  ดานผู รับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  ๓)  ดานองคการ และ ๔ )         

ดานผูปฏิบัติงาน  

 

 

 
 

นโยบายหลัก 

๑.  สงเสริม สนับสนุนดานส่ิงแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัยตอชุมชน   โดยยึดถือและ

ปฏิบัติในเร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมท่ีดีเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนและสมดุล 

แนวทางปฏิบัต ิ

๑.๑  กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 

๑.๒  ใหหนวยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับการฟนฟู  รักษาส่ิงแวดลอม  และ

ความปลอดภัยของชุมชน 

๑.๓  การจัดใหมีสวนรวมในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 

นโยบายหลัก 

๒.  มุงมั่นท่ีจะเปนสวนหนึ่งในการสรางสรรคสังคมท่ีดี มีความสุข 

แนวทางปฏิบัต ิ

๒.๑  การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน 

๒.๒  จัดโครงการเพื่อสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

 

 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
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นโยบายหลัก 

๑.  สงเสริมใหบริการท่ีมีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช  เพื่อใหบริการมีความสะดวก

และรวดเร็ว 

แนวทางปฏิบัต ิ

๑.๑  พัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลการบริการอยางตอเนื่อง  เพื่อใหผูรับบริการไดรับความ

พึงพอใจ 

๑.๒  พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  เพ่ือเปนประโยชนตอการตัดสินใจของ

ผูบริหารและประชาชนท่ีสนในท่ัวไป 

 

นโยบายหลัก 

๒.  มุงมั่นใหบริการ ดวยความสุจริต โปรงใส เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

แนวทางปฏิบัต ิ

๒.๑  สงเสริมการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการของรัฐและของสวนรวม 

๒.๒  ปรับทัศนคติหรือคานิยมของการดําเนินงานของเจาหนาท่ีของรัฐและหนวยงานภาครัฐให

มุงสูความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปรงใสในการดําเนินงาน 

 

นโยบายหลัก 

๓.  ใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็น ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

แนวทางปฏิบัต ิ

๓.๑  จัดชองทางระบบการรับฟงระบบความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 

๓.๒  พัฒนากระบวนการรับขอรองเรียนดวยระบบอินเทอรเน็ตผานทางเว็บไซตของจังหวัด 

๓.๓  จัดทําแบบสํารวจความตองการของผูรับบริการและนํามาปรับปรุงงานบริการใหดีขึ้น 

 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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นโยบายหลัก 

๑.  สงเสริมและจัดใหมีระบบบริหารความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานความถูกตองของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของภายใตการกํากับดูแล

และควบคุมภายในท่ีดี 

แนวทางปฏิบัต ิ

๑.๑  จัดใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ

เส่ียงของการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักของจังหวัด 

๑.๒  กําหนดแนวทางสงเสริมใหเจาหนาท่ีทุกระดับตระหนักถึงความเส่ียงตอการดําเนินงานท่ี

ผิดตอธรรมาภิบาล 

๑.๓  จัดใหมีการอบรมใหมีความรูเร่ืองกฎ  ขอบังคับของกฎหมาย  ท่ีเกี่ยวกับคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

๑.๔  กําหนดใหผูบริหารและเจาหนาท่ีในหนวยงานตางๆ ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

พระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนผูดูแลความเส่ียงตอการดําเนินงาน   

ท่ีไมสอดคลองตอหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

นโยบายหลัก 

๒.  สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการให

เกิดผลสัมฤทธ์ิ  แกขาราชการทุกระดับ โดยผลักดันใหทุกหนวยงานมุงเนนการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

แนวทางปฏิบัต ิ

๒.๑  ใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ท่ีมีการกําหนดไวอยางชัดเจนเปนเคร่ืองมือในการ

วางแผนและครอบคลุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ 

๒.๒  จัดทําแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกระตุน

สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติในวงกวาง 

๒.๓  พัฒนาระบบขอมูล กฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองคการ เพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหเจาหนาท่ีทุกคนในการเขาถึงขอมูลและรับทราบโดยท่ัวกัน 

 

นโยบายด้านองค์การ 
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นโยบายหลัก 

๓.  วางระบบประชาสัมพันธใหความสําคัญกับการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารและผลการ

ดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบ 

แนวทางปฏิบัต ิ

๓.๑  ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอ    

ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในรูปแบบตางๆ เชน ส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส 

๓.๒  เผยแพรนโยบาย กิจกรรม  และผลการดําเนินงานของจังหวัดอยางสม่ําเสมอ 

 

 

 

 

นโยบายหลัก 

๑. มุงเนนสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

แนวทางปฏิบัต ิ

๑.๑ จัดทํากิจกรรมเพื่อสรางเสริมสุขภาพแข็งแรงแกผูปฏิบัติงาน 

๑.๒ จัดทํากิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงาน 

 

นโยบายหลัก 

๒. สนับสนุนใหมีระบบแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อเพิ่มประสบการณในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัต ิ

๒.๑ สรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาท่ีทุกระดับ เปดใจรับฟงขอมูลปอนกลับ   กลาคิด  กลา

แสดงออก และใฝรูอยางตอเนื่อง 

๒.๒ จัดใหมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการทํางานท่ีดี  เพ่ือเสริมสรางใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู 

๒.๓ การทํางานรวมกันเปนทีมในลักษณะเครือขาย (Networking) 

 

 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัตงิาน  
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แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีขององคการบริหาร      

สวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงกําหนดหลักปฏิบัติท่ีสําคัญ

ดังนี้ 

๑)  องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่ือสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแล

องคการท่ีดีอยางท่ัวถึง 

๒) องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      

จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหทุกคนม่ันใจวาบุคลากรและองคการ

จะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้อยาง

เครงครัด โดยจะถือเสมือนวาเปนขอปฏิบัติขององคการขอหนึ่ง ท่ีบุคลากรทุกระดับตอง

ทําความเขาใจ ยึดมั่น และปฏิบัติใหถูกตองในการทํางานประจําวัน และไมมีบุคคลใดท่ีจะ

มีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอ      

ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนใด กระทําการใดท่ีขัดตอนโยบายฉบับนี้ 

๓)  องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติท่ีขัดหรือสงสัยวาจะขัดตอ

หลักการตางๆ ในนโยบายฉบับนี้ตอผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ีไมอาจรายงานตอ

ผูบังคับบัญชาได อาจขอคําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง หรือผูบริหารท่ีรับผิดชอบดาน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (CHRO) โดยขอมูลท่ีใหนั้นใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ ท้ังนี้ 

ผูบังคับบัญชาเองมีหนาท่ีในการสอดสองดูแล และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับ

ชั้นใหปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี ้

๔)  นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุก

ป โดยคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (Steering Team) 
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๕) องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีตาม

ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวตอไปอยางเปนระบบ รวมท้ังมีการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ 

 ๖)  หากผูใดมีขอสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือตองการคําแนะนําเกี่ยวกับ           

      นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้ สามารถติดตอหรือสอบถามไดท่ีสํานักงานปลัด   

      องคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

      โทร ๐๓๕-200655            
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