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องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
อ าเภอประทาย      จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 
 
 
 
 



นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 
   เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.
2557 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พุทธศักราช2546 รวมท้ัง
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่ง มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภา ครัฐตาม
หลักธรรมาภบิาล ท้ังนี้ เพื่อให้การบริหารราชการ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะ ท าให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันจึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีอัน
ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้านคือด้านรัฐสังคม และส่ิงแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ 
ข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึง  
 
 
 

                      (ลงช่ือ)      
                   (นางเรืองอุไร   มาตย์นอก) 
           ผู้อ านวยการกองคลัง   รกัษาราชกาแทน 
        ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล  ปฏิบัติหนา้ท่ี 
            นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนมัน 

                                                              วนัท่ี  ๑๕  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศเจตนารมณ์ 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537   และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

  ในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน เห็นสมควรให้มีการจัดท านโยบาย
การก ากับดูแลองค์กรท่ีดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการ
เป็นหน่วยงานภาครัฐ  อีกท้ังสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
  นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้รวบรวมหลักการ 

นโยบายการปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบล น า
นโยบายการก ากับดูแลองค์กรท่ีดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน  และจะไม่ละเลยการปฏิบัติ
ตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการก ากับดูแลองค์การฉบับนี้ 

 
  ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน จะได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการก ากับ

ดูแลองค์การท่ีดีของหน่วยงานเป็นประจ า เพื่อให้มีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์  
 
 

                      (ลงช่ือ)      
                   (นางเรืองอุไร   มาตย์นอก) 
           ผู้อ านวยการกองคลัง   รกัษาราชกาแทน 
        ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล  ปฏิบัติหนา้ท่ี 
            นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนมัน 

                                                              วนัท่ี  ๑๕  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ข้าพเจ้าได้รับ/ รับทราบนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี ฉบับนี้แล้ว 
2. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดีพร้อมท้ังมุ่งมั่นท่ี

จะน าแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีด้านต่างๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือน าไป
ก าหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน     มี
ธรรมาภิบาลต่อไป จึงได้ลงลายช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางเรืองอุไร   มาตย์นอก ผู้อ านวยการกองคลัง  
2 นางประภาภรณ์   โนนม่วง หัวหน้าส านักปลัด  
3 นางพิชญาอร  พลดงนอก ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
4 นายภิวรรษ   กุลจิตติอัมพร ผู้อ านวยการกองช่าง  
๕ นายคมเพชร   สุปะมา นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  
๖ นางบัวริน  ฤทธิพิษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
๗ นางสาวปิยะพร   พิเมย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
๘ นางอติทร    กัญญาค า นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
๙ นางสาวแสงเดือน  พวงเพ็ชร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
๑๐ สิบเอกวรวุฒิ   แก้วจันทร์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
๑๑ สิบเอกณัฐพงษ์   ช านาญ เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน  
๑๒ นายยุทธนา    ทะชาดา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
๑๓ นางช่อพิกุล   จอดนอก ผช.เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๑๔ นางสาวชนิตรนันท์  สียางนอก    ผช.นักวิชาการเกษตร  
๑๕ นายวันชัย   ค าสมัย พนักงานขับรถยนต์  
๑๖ นางสาววิไลวรรณ  พิลากุล ผช.จพง.ธุรการ  
๑๗ นายฐิติพงศ์   สักลอ ผช.นักวิชาการศึกษา  
๑๘ นางสาวกนกอร   พิรักษา ผช.เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้  
๑๙ นางสุริยงค์   เอนกลาง ครู คศ.๑  
๒๐ นางสาวรังสรรค์   สอนวงษ์แก้ว ครู คศ.๑  
๒๑ นางสาวสุรินทร์ภรณ์   หงษ์ทอง ครู คศ.๑  
๒๒ นางสาวนริศรา  ชัยหงษ์ ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  
๒๓ นางสาวจุฬาลักษณ์  สารเอก ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  
๒๔ นางสาวปนิดา  เวียนไธสง ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  

 
วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิด
ประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี จึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 



1)  เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน
และสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2)  เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ท้ังนี้ เพื่อมิให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม ส่ิงแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน 

3)  เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเช่ือถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดข้ึนกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนท่ัวไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายหลัก 
1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติใน

เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมท่ีดีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนและสมดุล 

แนวทางปฏิบัติ 
1.1 ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู  รักษาส่ิงแวดล้อม  และความ

ปลอดภัยของชุมชน 
1.3  การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

นโยบายหลัก 
2. มุ่งมั่นท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดี มีความสุข 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1  การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน 
2.2 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

 
นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายหลัก 
1. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บริการมีความสะดวกและ

รวดเร็ว 

แนวทางปฏิบัติ 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 
1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป 

นโยบายหลัก 
2. มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 
2.2  ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่

ความเช่ือมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 



นโยบายหลัก 
3. ให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางปฏิบัติ 
3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของอบต. 
3.3 จัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น 
 

นโยบายด้านองค์การ 

นโยบายหลัก 
1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องภายใต้การก ากับดูแลและ
ควบคุมภายในท่ีดี 

แนวทางปฏิบัติ 
1.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียงของ

การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของอบต. 
1.2 ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับตระหนักถึงความเส่ียงต่อการด าเนินงานท่ีผิดต่อธรร

มาภิบาล 
1.3 จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรร

มาภิบาล 
1.4 ก าหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลความเส่ียงต่อการด าเนินงาน ท่ีไม่สอดคล้องต่อหลัก

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

นโยบายหลัก 
2. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

แก่ ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน ท่ีมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและ

ครอบคลุมผลการด าเนินงาน และมีการรายงานผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
2.2 จัดท าแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุ้นส่งเสริม

ให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง 
2.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์กร เพื่ออ านวยความสะดวก

ให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยท่ัวกัน 

นโยบายหลัก 
3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการ

ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 

แนวทางปฏิบัติ 
3.1 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของอบต.ในรูปแบบต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม  และผลการด าเนินงานของอบต. อย่างสม่ าเสมอ 
 



นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก 
1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

แนวทางปฏิบัติ 
1.1 จัดท ากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
1.2 จัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก 
2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิดกล้าแสดงออก และใฝ่รู้

อย่างต่อเนื่อง 
2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานท่ีดี  เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 
2.3 การท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย  

นโยบายด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
นโยบายหลัก 

๑. ด้านหลักนิติธรรม  
แนวทางปฏิบัติ 
 ๑.๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงานการอ านวยความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้องและเป็น
ธรรม 
นโยบายหลัก 

๒. ด้านหลักคุณธรรม 
แนวทางปฏิบัติ 
 ๒.๑ การเสริมสร้างความสามัคคีและลดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับเจ้าหน้าท่ีและผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
นโยบายหลัก 

๓. ด้านหลักความโปร่งใส 
แนวทางปฏิบัติ 
 ๓.๑  การเสริมสร้างความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้การท างานของ
หน่วงงานได้ 
นโยบายหลัก 

๔. ด้านการมีส่วนร่วม 
แนวทางปฏิบัติ 
 ๔.๑  การเสริมสร้างกระบวนการตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนใหญ่  ในการหาฉันทามติร่วมกันระหว่าง
ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายหลัก 

๕. ด้านความรับผิดชอบ 
แนวทางปฏิบัติ 



 ๕.๑ การเสริมสร้างให้บุคลากรในองค์กรได้เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันและกล้ายอมรับผลของ
การกระท า  พร้อมรับการตรวจสอบ 
นโยบายหลัก 

๖. ด้านหลักความคุ้มค่า 
แนวทางปฏิบัติ 
 ๖.๑ การเสริมสร้างให้หน่วยงานมีวิธีการและขั้นตอนในการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบและ
เหมาะสมกับการด าเนินงาน 
นโยบายหลัก 

๗. ด้านหลักความเสมอภาค 
แนวทางปฏิบัติ 
 ๗.๑ การส่งเสริมการใช้กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับโดยไม่เลือกปฏิบัติมีความเสมอภาคเท่าเทียมและเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย 
นโยบายหลัก 

๘. ด้านหลักความสอดคล้อง 
แนวทางปฏิบัติ 
 ๘.๑ การส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมของสังคม  
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง 
นโยบายหลัก 

๙. ด้านหลักการมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ 
แนวทางปฏิบัติ 
 ๙.๑ การส่งเสริมให้มีการน าวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เผยแพร่ให้บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นได้
ทราบ 
นโยบายหลัก 

๑๐.  ด้านหลักการควบคุมการคอรัปช่ัน 
แนวทางปฏิบัติ 
 ๑๐.๑ การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและศีลธรรมให้กับท้องถิ่นในการตระหนักภัยของการ
คอร์รัปช่ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
มัน จึงก าหนดหลักปฏิบัติท่ีส าคัญดังนี้ 

1)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ส่ือสารให้บุคลากรในองค์กรทุกคนได้รับทราบและมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีอย่างท่ัวถึง 

2)องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคน
มั่นใจว่าบุคลากรและองค์กรจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีอย่าง
เคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์กรข้อหนึ่ง ท่ีบุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น 
และปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของอบต. 
คนใด กระท าการใดท่ีขัดต่อนโยบายนี้ 

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการ
ปฏิบัติท่ีขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ีไม่
อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านงาน
บุคคล โดยข้อมูลท่ีให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ท้ังนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแล และให้
ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การท่ีดีนี้ 

4)  นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี 
5)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน จะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการ

ก ากับดูแลองค์การท่ีดีตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


