
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 
 
 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลดัองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 
 

 



 
 

 
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ด ี

 
  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช  2546 รวมทั้งให้
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลัก   
ธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชน
เกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี อัน
ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
องค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ และค่านิยมร่วมสำหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับ
อ่ืนๆ อย่างทั่วถึง  

 
 
 

        (นางสายพิณ  เอี่ยมอุไร) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ปฏิบัติหน้าที่ 

                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 
   วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ประกาศเจตนารมณ ์
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

 

  ในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เห็นสมควรให้มีการจัดทำนโยบาย
การกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็น
หน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 

  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้รวบรวมหลักการ 
นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก ้นำ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตาม
หลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลองค์การฉบับนี้ 

 

  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จะได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกำกับ
ดูแลองค์การที่ดีของหน่วยงานเป็นประจำ เพ่ือให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์  
 

 
 

        (นางสายพิณ  เอี่ยมอุไร) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ปฏิบัติหน้าที่ 

                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 
   วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

หลักการและแนวคิดในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ด ี
 

  การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เป็นการ
ตอบสนองต่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้องค์กรมีกระบวนการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และกระตุ้นให้บุคลากรทุกคน
ร่วมกันพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยภาพรวม ดังนี้ 

  1) รัฐธรรมนูญแห่งราบอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 27 ให้มี
สภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ โดยการบริหารราชการแผ่นดิน 
เป็นด้านหนึ่งที่ต้องดำเนินการปฏิรูป 
  เป้าหมายของการปฏิรูปทั้ ง 11 ด้าน เพ่ือให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี       
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรมมี
กลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
สะดวก รวดเร็ว และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม 

  สาระสังเขป ประเด็นการปฏิรูปประเทศไทย ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูประบบ
ราชการได้นำหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในระบบราชการ โดยยึดหลักบริหารจัดการที่ดีเป็นหลักในการนำมาปกครองประเทศให้เกิดความสงบ
สุข โดยยึดหลักพ้ืนฐาน 6 ประการ 
  1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การบังคับเป็นตามกฎหมาย 
โดยคำนึงสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมของประชาชน สามารถบังคับ กับทุกคนเสมอกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม เป็นธรรมถูกต้องตามกฎหมาย โดย
คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  3.หลักความโปร่งใส หมายถึง สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในประเทศ โดยมีการ
ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  4. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับรู้  แสดงความคิดเห็น
ตัดสินใจในปัญหาสำคัญของประเทศ โดยการแสดงความคิดเห็นต่อการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ การ
ตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ การทำประชาพิจารณ์ รวมทั้งการประชามติโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
  5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจ
ปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างกันและ
ความคิดท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทำของตนเอง 
 
 



 
  6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม มีความประหยัดใช้ทรัพยากรอย่างุ้มค่า สร้างสรรค์คุณภาพสินค้า และบริการอย่างมี
คุณภาพ สามารถแข่งขันในเวทีโลก และมีการรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  2) การกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของการนำ
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนใน มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชหารแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 มุ้งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 

  “การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น 
การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 
  การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้อง
คำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมานะสมของแต่ละภารกิจ 
  เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรนี้  จะตราพระร าชกฤษฎีกากำหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 
  3) คำแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
  ตามหลักการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา โดยมุ้งเน้นสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการปกครองทุก
ระดับ เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน รวม 11 ด้าน โดยด้านที่ 10 เน้นการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและ
ท้องถิ่น ที่มีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ให้ทันสมัยโดยนำเทคโนโลยี
มาใช้ กระจายอำนาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยเร็ว ประหยัดและสะดวก ยกระดับ
สมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางมายังส่วนกลาง เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง
และโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนักใน
การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ และส่งเสริม สนับสนุนภาคีองค์กร
ภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้งข้ึนเพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 



 
หมวด 1 

 

ข้อมูลองค์กร 
 

 
 

 
 “หนองตะไก้น่าอยู่ ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือพัฒนาสู่อาเซียน”  
 
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบันได้กำหนดอำนาจหน้าที่หลักในมาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ “พัฒนาตำบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ได้กำหนดพันธกิจหลักที่จะดำเนินการ
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้ 

 
 

 
ภารกิจหลักหรือพันธกิจหลัก 

1. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ คุ้มครอง บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 
5. เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
6. ส่งเสริมการนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และลดปัญหามลภาวะ

ต่างๆ 
7. พัฒนระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้มาตรฐานและทั่วถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
 

พันธกิจ 
 



 
 
 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
2. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
2. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน
 แนวทางการพัฒนา 

1. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียในชุมชนและท้องถิ่น 
2. การจัดการ การบำรุงรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการดิน ป่าไม้และ การเพ่ิมพ้ืนที่ป่า

ไม้ทรพัยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวิภาพ 
3. การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัด

พลังงาน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

1. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษา
ในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

2. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน 

3. การพัฒนาสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
4. การส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอก ขุดสระ พัฒนา

แหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์ 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 



 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. การจัดการด้านการศึกษา 
  2. การสนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม
      ประเพณี   
  3. สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ           
                ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
  4. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติด
      เชื้อ HIV 
  5. การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และส่งเสริมสนับสนุนกีฬา 
      นานาชาติ 
  6. การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาลป้องกันและควบคุ้มโรคติดต่อ/โรค
      ระบาด โรคทั่วไปและการฟื้นฟูสุขภาพประชาชน 
  7. การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด และการบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 
 

คนดี   : มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

คนเก่ง   : มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน ด้วยความรู้ ความสามารถ และทำงานเป็นทีม 
 
คนขยัน  : อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่านิยมหลักขององค์การ 
 



 
 

วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ด ี
 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 
และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่สำคัญเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 
 1) เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นใน

หน่วยงานและสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน 

 
 3) เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ

ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวด 2 
 

 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ด ี
 

 เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบล    
หนองตะไก้ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติ
ภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ 1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) 
ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
นโยบายหลัก 

 1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและ
ปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล 
แนวทางปฏิบัติ 

 1.1 กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
 1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟ้ืนฟู  รักษาสิ่งแวดล้อม  และ

ความปลอดภัยของชุมชน 
 1.3 การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

นโยบายหลัก 
 2. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข 

แนวทางปฏิบัติ 
 2.1 การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
 2.2 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
 



 
 
 
 
นโยบายหลัก 

 1. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 
แนวทางปฏิบัติ 

 1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 
 1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ

ผู้บริหารและประชาชนที่สนในทั่วไป 
 
นโยบายหลัก 

 2. มุ่งม่ันให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
แนวทางปฏิบัติ 

 2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 
 2.2 ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้

มุ่งสู่ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
 
นโยบายหลัก 

 3. ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางปฏิบัติ 

 3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย 
 3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต. 
 3.3 จัดทำแบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและนำมาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น 

 
 
 
 
นโยบายหลัก 

 1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลและควบคุม
ภายในที่ด ี

 
 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

นโยบายด้านองค์การ 
 



 
แนวทางปฏิบัติ 

 1.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของ อบต. 

 1.2 กำหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดำเนินงานที่ผิด
ต่อธรรมาภิบาล 

 1.3 จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

 1.4 กำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน ที่ไม่สอดคล้องต่อ
หลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 
นโยบายหลกั 

 2. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ แก่ ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
แนวทางปฏิบัติ 

 2.1 ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและครอบคลุมผลการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ 

 2.2 จัดทำแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกระตุ้น
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง 

 2.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน 

 
นโยบายหลัก 

 3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
แนวทางปฏิบัติ 

 3.1 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของ อบต.ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 3.2 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม  และผลการดำเนินงานของ อบต. อย่างสม่ำเสมอ 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
นโยบายหลัก 

 1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
แนวทางปฏิบัติ 

 1.1 จัดทำกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 1.2 จัดทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

 
นโยบายหลัก 

 2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางปฏิบัติ 

 2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิดกล้า
แสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

 2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่ดี เพ่ือเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

 2.3 การทำงานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking)

นโยบายด้านผูป้ฏิบัติงาน 



 
 

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 
 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบล    
หนองตะไก ้จึงกำหนดหลักปฏิบัติที่สำคัญดังนี้ 

 
 1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจ

เกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 
 
 2) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคน

มั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่าง
เคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทำความเข้าใจ ยึดมั่น และ
ปฏิบัติให้ถูกต้องในการทำงานประจำวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของ  อบต. คนใด 
กระทำการใดทีข่ัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

 
 3) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการ

ปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคำปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล โดย
ข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คำแนะนำ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

 
 4) นโยบายการกำกับดูแลองค์การทีด่ีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี 

 
 5) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จะกำหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย

การกำกับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
 

 
 
 
 
 

 


