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องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 



 
 

       
นโยบายการก ากบัดแูลองคก์รทีด่ ี

 
   เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พุทธศักราช2546 รวมท้ังให้
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาล ท้ังนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะท าให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีอันประกอบด้วย
นโยบายหลัก  4  ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ 
และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ 
และค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ 
อย่างท่ัวถึง  
 
 

 
 

ลงชื่อ  
        (นายนพวิชัย  ศรีไหม) 

                ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
                                           วันท่ี  11  เดือน มกราคม พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศเจตนารมณ ์
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

  ในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  เห็นสมควรให้มีการจัดท านโยบายการ
ก ากับดูแลองค์กรท่ีดี  เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการ
เป็นหน่วยงานภาครัฐ  อีกท้ังสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  ได้รวบรวมหลักการ 
นโยบายการปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  น า
นโยบายการก ากับดูแลองค์กรท่ีดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน  และจะไม่ละเลยการปฏิบัติ
ตามหลักการท่ีปรากฏอยู่ในนโยบายการก ากับดูแลองค์การฉบับนี้ 

  ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน จะได้พิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแล
องค์การท่ีดีของหน่วยงานเป็นประจ า เพื่อให้มีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์  

 
 
 

ลงชื่อ  
                                (นายนพวิชัย  ศรีไหม) 

    ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน                                              
                                                                 วันท่ี  11  เดือน มกราคม พ.ศ.2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ใบลงนามรบัทราบของผูป้ฏิบตังิาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

1. ข้าพเจ้าได้รับ/ รับทราบนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี ฉบับนี้แล้ว 
2. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดีพร้อมท้ังมุ่งมั่นท่ี

จะน าแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีด้านต่างๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือน าไป
ก าหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน         
มีธรรมาภิบาลต่อไป  จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
ล าดบั ชือ่-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ 

1. นางสาวพิริยา   โสมนัสกุล ปลัด อบต.  
2. นายคงฤทธ์ิ   กองท า รองปลัด อบต.  
3. นายสุริยา   วงศ์อ ามาตย์ หัวหน้าส านักปลัด  
4. นายอมรเทพ   ดวงจันทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง  
5. นางสาวจิตติมา   ค าด่าน ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
6. นายบรรจงเวศ   เดชวิทยาคูณ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
7. นายกมล   แพ่งพนม นักวิชาการเงินและบัญชี  
8. นายกิติวัฒน์   นรดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
9. นางสาวอัชฌาพร   พันธ์โสรี นักจัดการงานท่ัวไป  

10. นางสาวยุคล   มงคลเคหา เจ้าพนักงานธุรการ  
11. นางฑิฆัมพร   ครองมิตร นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
12. นางสาวราวรรณ   วงค์กลาง เจ้าพนักงานพัสดุ  
13. นางสาวเบญญาภา   ยอดครุฑ นักวิชาการศึกษา  
14. นายสมพงษ์   ทองสุทธิ์ นายช่างโยธา  
15. นางวรัญญา   อัปมะนัง เจ้าพนักงานพัสดุ  
16. นางสาวประภาพร   หล้าธรรม นักพัฒนาชุมชน  
17. นางธิดา   สันโสภา ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ. 1)  
18. นางภารณี   จันทะนาม ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ. 1)  
19. นางพันทิพย์พา   พงษ์จันโอ ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)  

 
 



 
 

หมวด 1 
ขอ้มลูองคก์าร 

 
 
 

 
“องค์การบริหารส่วนต าบลด่านน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  ส่งเสริมสินค้าการเกษตร  สนับสนุนการศึกษาและ

กีฬา  สืบสานประเพณี  สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน”  
 
 
 

 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบันได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีหลักในมาตรา  66  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ี “พัฒนาต าบลท้ังใน
ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม”  และองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  ได้ก าหนดพันธกิจหลักที่จะ
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ดังนี้ 

พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาต าบลด่านเป็นหมู่บ้านน่าอยู ่

พันธกิจท่ี 2 การคมนาคมสู่ไร่นาสะดวกและรวดเร็ว 

พันธกิจท่ี 3 พัฒนาการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอน 

พันธกิจท่ี 4 ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

พันธกจิท่ี 5 ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมี 

พันธกิจท่ี 6 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน 

พันธกิจท่ี 7 ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างงานในหมู่บ้านเพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 

พันธกิจท่ี 8 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอ 

พันธกิจท่ี 9 ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเท่ียว 
 
 

วสัิยทัศน์ 
 

พนัธกจิ 
 



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 การพัฒนาผังเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล  และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 
 
 
 

คนดี   : มีคุณธรรมกล้ายืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
ไม่เลือกปฏิบัติ 

คนเก่ง   : มุ่งผลสัมฤทธ์ิของการท างาน ด้วยความรู้ ความสามารถ และท างานเป็นทีม 

คนขยัน  : อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
 

ค่านิยมหลกัขององค์การ 
 



 
 
 

                

วตัถปุระสงคใ์นการจัดท านโยบายการก ากับดแูลองคก์ารทีด่ี 

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  และเกิด
ประโยชน์กับทุกฝ่ายการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีจึงได้ยึดหลักการท่ีส าคัญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้

1)  เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
และสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

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

3)  เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนท่ัวไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                     
หมวด 2 

 นโยบายการก ากบัดแูลองคก์ารทีด่ี 
 

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน    
ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4  ด้าน  และแนวทางปฏิบัติภายใต้
กรอบนโยบายหลักคือ  1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม  2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย          
3) ด้านองค์การ และ  4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

นโยบายหลัก 
1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติใน

เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมท่ีดีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนและสมดุล 
แนวทางปฏบิตัิ 

1.1 ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู  รักษาสิ่งแวดล้อม  และความ

ปลอดภัยของชุมชน 
1.3  การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

นโยบายหลกั 
2. มุ่งมั่นท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดี มีความสุข 

แนวทางปฏบิตัิ 
2.1  การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน 
2.2 จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริมให้บริการท่ีมีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บริการมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 

แนวทางปฏบิตัิ 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อใหผู้้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 
1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

และประชาชนท่ีสนในท่ัวไป 

นโยบายหลัก 
2. มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 
2.2  ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่

ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

นโยบายหลัก 
3. ให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางปฏิบัติ 
3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของ  อบต. 
3.3 จัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 



 
 
 
 
นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องภายใต้การก ากับดูแลและ
ควบคุมภายในท่ีดี 
แนวทางปฏบิตัิ 

1.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ
การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของ  อบต. 

1.2 ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการด าเนินงานท่ีผิดต่อ
ธรรมาภิบาล 

1.3 จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล 

1.4 ก าหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการด าเนินงาน ท่ีไม่สอดคล้องต่อหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

นโยบายหลัก 
2. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

แก่ ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
แนวทางปฏิบัติ 

2.1 ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ท่ีมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและ
ครอบคลุมผลการด าเนินงาน และมีการรายงานผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 

2.2 จัดท าแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อกระตุ้นส่งเสริม
ให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง 

2.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยท่ัวกัน 

นโยบายหลัก 
3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการ

ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
แนวทางปฏิบัติ 

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

นโยบายด้านองค์การ 
 



 
            

 
 
 
นโยบายหลัก 

1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
แนวทางปฏบิตัิ 

1.1 จัดท ากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
1.2 จัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน                

นโยบายหลัก 
2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลปอ้นกลับ กล้าคิดกล้าแสดงออก และใฝ่รู้

อย่างต่อเนื่อง 
2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานท่ีดี  เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู ้
2.3 การท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัตงิาน 



 
 
 

แนวทางสง่เสรมิและผลกัดนัการปฏบิัตติามนโยบายการก ากับดแูลองคก์ารทีด่ี 

            เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
จึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 

1)  องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีอย่างท่ัวถึง 

2)  องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจ
ว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับนี้
อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ท่ีบุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ 
ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของ
อบต. คนใด กระท าการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติท่ี
ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ีไม่อาจ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารท่ีรับผิดชอบด้านงานบุคคล 
โดยข้อมูลท่ีให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ท้ังนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแล และให้
ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การท่ีดีฉบับนี ้

4)  นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี 
5)  องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  จะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการ

ก ากับดูแลองค์การท่ีดีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 


