
 
 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
เรื่อง  นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี
พ.ศ. 2546 รวมท้ังสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Section Management 
Quality Award : PMQA) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ท้ังนี้ 
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล อันจะทําให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 

  ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ขอประกาศ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีด ีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองจัดทํามาตรการโครงการรองรับนําไปสู่การปฏิบัติ จนเกิดผลสําเร็จท่ีเป็น
รูปธรรม สามารถติดตามและประเมินผลงานได้อย่างชัดเจน 4 ด้าน ดังนี ้

   1.นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
    นโยบายหลัก 

   1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดย
ยึดถือและปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมท่ีดีเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและสมดุล 
    แนวทางปฏิบัติ 

1.1 กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรูเ้ก่ียวกับการฟ้ืนฟู  รักษา

สิ่งแวดล้อม  และความปลอดภัยของชุมชน 
   1.3 การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

    นโยบายหลัก 
   2. มุ่งม่ันท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดี มีความสุข 

    แนวทางปฏิบัติ 
2.1  การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
2.2 จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

   2.นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    นโยบายหลัก 

   1. ส่งเสริมให้บริการท่ีมีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือให้บริการมี
ความสะดวกและรวดเร็ว 

 
 

/แนวทาง... 
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    แนวทางปฏิบัติ 
   1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้รับบริการ

ได้รับความพึงพอใจ 
   1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ

ตัดสินใจของผู้บริหารและประชาชนท่ีสนในท่ัวไป 
    นโยบายหลัก 

   2. มุ่งม่ันให้บริการ ด้วยความสจุริต โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
แนวทางปฏิบัต ิ

   2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของ
ส่วนรวม 

   2.2 ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและหน่วยงาน
ภาครัฐให้มุ่งสู่ความเชื่อม่ันในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

นโยบายหลัก 
3. ให้ความสําคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    แนวทางปฏิบัต ิ
3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของ

องค์การบริหารส่วนตําบล 
3.3 จัดทําแบบสํารวจความต้องการของผู้รับบริการและนํามาปรับปรุงงานบริการให้

ดีข้ึน 

3.นโยบายด้านองค์การ 
    นโยบายหลัก 

   1. ส่งเสริมและจัดให้ มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องภายใต ้
การกํากับดูแลและควบคุมภายในท่ีด ี
    แนวทางปฏิบัติ 

   1.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางใน 
การบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบล 

   1.2 กําหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อ 
การดําเนินงานท่ีผิดต่อธรรมาภิบาล 

   1.3 จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

   1.4 กําหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดําเนินงาน ท่ีไม่
สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
    นโยบายหลัก 

   2. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

 
 

/แนวทาง… 
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    แนวทางปฏิบัต ิ
2.1 ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ท่ีมีการกําหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือ

ในการวางแผนและครอบคลุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ 
    2.2 จัดทําแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง 
   2.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพ่ือ

อํานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยท่ัวกัน 
    นโยบายหลัก 

   3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
และผลการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
    แนวทางปฏิบัต ิ

3.1 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในรูปแบบต่างๆ 
เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

    3.2 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
อย่างสมํ่าเสมอ 

   4.นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
    นโยบายหลัก 

   1. มุ่งส่งเสริมใหผู้้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดบีนพ้ืนฐานของความเสมอภาค 
แนวทางปฏิบัติ 
1.1 จัดทํากิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
1.2 จัดทํากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

   1.3 ปรับปรุงสถานท่ีทํางานให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และส่งเสริม
การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างท่ัวถึง 

นโยบายหลัก 
   2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีระบบแลกเปลี่ยน

เรียนรูเ้พ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์การ 
    แนวทางปฏิบัต ิ

2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิด
กล้าแสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

   2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานท่ีดี  เพ่ือเสริมสร้างให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู ้

   2.3 การทํางานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking) 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2562 
 
 
       
                                                                  (นายธีระวิทย์  สุทธินุ่น) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 



  

  
  

นโยบายการกํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีกับดูแลองค์การที่ดี  

((OOrrggaanniizzaattiioonnaall  GGoovveerrnnaannccee))  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  
องค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองตะเคียนทอง  

อําเภออําเภอกาญจนดิษฐ์กาญจนดิษฐ์    จังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี  
 
 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  

หมู่ท่ี 7 ตําบลตะเคียนทองหมู่ท่ี 7 ตําบลตะเคียนทอง  
อําเภออําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  8844116600  

โทร 0โทร 0--77457745--2616 ต่อ 112616 ต่อ 11  
โทรสาร โทรสาร 00--77457745--2616 ต่อ 182616 ต่อ 18  

wwwwww..ttaakkeeaannttoonngg..ggoo..tthh  



  
  

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี  
((OOrrggaanniizzaattiioonnaall  GGoovveerrnnaannccee))  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  
  

องค์การบรหิารส่วนตําบลองค์การบรหิารส่วนตําบลตะเคียนทองตะเคียนทอง  
อําเภออําเภอกาญจนดิษฐ์กาญจนดิษฐ์    จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

  
  

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย  

  
 



ข 
 

คํานํา 
 

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ด ี
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
   เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี
พ.ศ. 2546 รวมท้ังสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Section Management 
Quality Award : PMQA) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ท้ังนี้ 
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล อันจะทําให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง จึงได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีด ี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อันประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน คือ 1) นโยบายด้านรัฐ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 2) นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  3) นโยบายด้านองค์การ และ 4) นโยบาย 
ด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ และ
ค่านิยมร่วมสําหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่าง
ท่ัวถึง  
 
 
 
 

                         (ลงชื่อ)         
                                  (นายธีระวิทย์  สุทธินุ่น) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

             วันท่ี 4 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2562 
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ประกาศเจตนารมณ์ 

 
   องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัด 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการ
พัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าท่ี
ตอ้งทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี ้
  (1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ํา  และทางบก 
   (2) รักษาความสะอาดของถนนทางน้ํา  ทางเดิน  และท่ีสาธารณะรวมท้ังการกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  (3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (5) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
  (7) คุ้มครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (8) บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
  (9) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจําเป็นและสมควร 
  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ดังต่อไปนี ้
  (1) ให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
   (2) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  (3) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
  (4) ให้มีและบํารุงสถานท่ีประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ  และสวนสาธารณะ 
  (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
  (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  (7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (8) การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
  (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบรหิารส่วนตําบล 
  (10) ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม 
  (11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย ์
  (12) การท่องเท่ียว 
  (13) การผังเมือง 
   การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  
และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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   นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2549 กําหนดให้องค์การองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังต่อไปนี ้
   (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
   (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
   (3) การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 

(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 

   (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
   (8) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
   (9) การจัดการศึกษา 
   (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
    (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
   (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย 
   (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
   (14) การส่งเสริมกีฬา 
   (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   (16) การมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 
   (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
   (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
   (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
   (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
   (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว ์
   (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว ์
   (23) การรักษาความปลอดภัย ความเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถาน
อ่ืนๆ 
   (24) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
   (25) การผังเมือง 
   (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
   (27) การดูแลท่ีสาธารณะ 
   (28) การควบคุมอาคาร 
   (29) การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย 
   (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปอ้งกันและการรกัษาความ
ปลอดภัยในชีวิวิตและทรัพย์สิน 
   (31) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด 
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  ในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เห็นสมควรให้มีการจัดทํา
นโยบายการกํากับดูแลองค์กรท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นท่ียอมรับ
ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ  พร้อมท้ังสร้าง
ความม่ันใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป 
  นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ได้รวบรวม
หลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ โดยบุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง จะสามารถนํานโยบายการกํากับดูแลองค์กรท่ีดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน  
และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการท่ีปรากฏอยู่ในนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับนี ้

   องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองจะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับ
ดูแลองค์การท่ีดีของหน่วยงานเป็นประจํา ท้ังนี้ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ อีกท้ัง เพ่ือเป็น
การแสดงถึงพันธะสัญญาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง จึงขอให้
ทุกคนได้ลงชื่อในหนังสือรับทราบดังท่ีแนบมาพร้อมนี้ พร้อมท้ังยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป  
 
 
 

                         (ลงชื่อ)         
                                  (นายธีระวิทย์  สุทธินุ่น) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

             วันท่ี 4 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2562 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลองค์การ 

 
วิสัยทัศน ์
   “ภายใน 5 - 10 ปี  ตําบลตะเคียนทองจะต้องเป็นตําบลท่ีประชาชนอยู่ดี มีสุข โดย 
ยึดการพัฒนาคนเป็นสําคัญ การศึกษาได้มาตรฐาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติคุ้มค่า บริการสาธารณะ
ภายใต้การบริหารจัดการแบบประชาชนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมีคุณภาพ  
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” 
 

ยุทธศาสตร ์
   1. ยุทธศาสตรด์้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ 

พันธกิจ ; สนับสนุนการปลูกจิตสํานึกเฝ้าระวังและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม  รวมท้ัง  สนับสนุนการบริหารจัดการ
ระบบนิเวศน์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และปราศจากมลภาวะ 

แผนงาน ; (1)  แผนงานเคหะและชุมชน 
 (2)  แผนงานการเกษตร 

   2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
พันธกิจ ; ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี โดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชนแบบบูรณาการ  รวมท้ัง  พัฒนาบุคลากรและ         
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะสู่ประชาคมอาเซียน      
ตลอดจน  เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 
อํานวยความเป็นธรรมและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

แผนงาน ; (1)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 (3)  แผนงานเคหะและชุมชน 
 (4)  แผนงานงบกลาง 

   3.  ยุทธศาสตรด์้านสังคม 
พันธกิจ ; ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการศึกษา  การพัฒนาการบริการ

ทางด้านสาธารณสุขและสภาวะแวดล้อมท่ีถูกสุขอนามัย  รวมท้ัง  
ส่งเสริมการสวัสดิการสงัคมและการสังคมสงเคราะห์อย่างท่ัวถึง  และ
สนับสนุนชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน  
ตลอดจน  การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพ่ือให้เกิดความ
สมานฉันท์ 

แผนงาน ; (1)  แผนงานการศึกษา 
 (2)  แผนงานสาธารณสุข 
 (3)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 (4)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 (5)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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   4.  ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ํา 

พันธกิจ ; พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
และมีความท่ัวถึง 

แผนงาน ; (1)  แผนงานการเกษตร 

   5.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิ 
พันธกิจ ; เสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการวิชาการการเกษตรและ       

พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร  รวมท้ัง  สนับสนุนความร่วมมือ
เศรษฐกิจของชุมชนให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพภายใต้หลักปรัชญา  
“เศรษฐกิจพอเพียง” 

แผนงาน ; (1)  แผนงานการเกษตร 

   6.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
พันธกิจ ; พัฒนาและบริหารจัดการระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งและผังเมือง  

รวมท้ัง  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานให้มี
คุณภาพมาตรฐานและมีความท่ัวถึง 

แผนงาน ; (1)  แผนงานเคหะและชุมชน 
 (2)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

   7.  ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจ ; ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา  รวมท้ัง  การเสริมสร้างจิตสํานึก

ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์ ตลอดจน  การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ  เชิงวฒันธรรม   และเชิงนันทนาการ   

แผนงาน ; (1)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

เป้าประสงค์ 
   1. เพ่ือให้มีการบริหารจัดการระบบนิเวศน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไป
อย่างยั่งยืน  รวมท้ังเพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ปราศจากมลภาวะ และมี
การอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง 
   2. เพ่ือให้การบริหารกิจการบ้านเมืองของทุกภาคส่วน เป็นไปอย่างมีส่วนร่วมและมี 
ความสอดคล้องกันตามหลักธรรมาภิบาลและเพ่ือให้สังคมมีความเข้มแข็งและมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน รวมท้ังเพ่ือให้การพัฒนาด้านประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ 
   3. เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีความท่ัวถึง
ควบคู่กับคุณธรรม และเพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง  
เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและได้รับการส่งเสริมสวัสดิการสังคมอย่างท่ัวถึง ตลอดจนเพ่ือให้ประชาชน
และเยาวชนได้รบัการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพพลานามัย   
   4. เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรอย่างมีคุณภาพมาตรฐานและท่ัวถึง 
   5. เพ่ือให้เศรษฐกิจมีความเป็นมาตรฐานสากล และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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   6. เพ่ือให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  ผังเมือง  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
อย่างครบถ้วนมีมาตรฐานและท่ัวถึง 
   7. เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ินอันดีงาม  
รวมท้ัง  ได้รับการปลูกฝั่งจิตสํานึกความจงรักภักดีในสถาบัน  ตลอดจน  เพ่ือให้การท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ  และพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

เป้าประสงค์ท่ี  1  เพ่ือให้มีการบริหารจัดการระบบนิเวศน์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างยั่งยืน  รวมท้ัง  เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์  ปราศจากมลภาวะ          
และมีการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด      ; จํานวนท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 

เป้าประสงค์ท่ี  2  เพ่ือให้การบริหารกิจการบ้านเมืองของทุกภาคส่วน  เป็นไปอย่างมี
ส่วนร่วมและมีความสอดคล้องกันตามหลักธรรมาภิบาลและเพ่ือให้
สังคมมีความเข้มแข็งและมีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน  
รวมท้ัง  เพ่ือให้การพัฒนาด้านประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างมี  
ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด      ; จํานวนท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 

เป้าประสงค์ท่ี  3  เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ  และมีความท่ัวถึงควบคู่กับคุณธรรม  และเพ่ือให้
ประชาชนได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมท้ัง  เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและได้รับการส่งเสริม
สวัสดิการสังคมอย่างท่ัวถึง  ตลอดจน  เพ่ือใหป้ระชาชนและ
เยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพพลามัย   

ตัวชี้วัด      ; จํานวนท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 

เป้าประสงค์ท่ี  4  เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
และท่ัวถึง 

ตัวชี้วัด      ; จํานวนท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 

เป้าประสงค์ท่ี  5  เพ่ือให้เศรษฐกิจมีความเป็นมาตรฐานสากล  และเติบโตอย่างยั่งยืน  
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด      ; จํานวนท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 

เป้าประสงค์ท่ี  6  เพ่ือให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  ผังเมือง  
และโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างครบถ้วนมีมาตรฐานและท่ัวถึง 

ตัวชี้วัด      ; จํานวนท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 

เป้าประสงค์ท่ี  7  เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและ  
ประเพณีท้องถ่ินอันดีงาม  รวมท้ัง  ได้รับการปลูกฝั่งจิตสํานึก       
ความจงรักภักดีในสถาบัน  ตลอดจน  เพ่ือให้การท่องเท่ียวและ
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อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ  และ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

    ตัวชี้วัด      ; จํานวนท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 
 
ภารกิจ อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล  
           1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวข้องดังนี ้

(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
(2) ให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
(3) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
(4) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68 (3)) 
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4)) 
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)) 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6)) 
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3)) 
(3) ให้มีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา

68 (4)) 
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

(มาตรา 16 (10)) 
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย (มาตรา 16 (2)) 
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 

(5)) 
(7)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4)) 
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68 (8)) 
(3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 
(4) จัดให้มีท่ีจอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17)) 
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 

  4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6)) 
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5)) 
(3) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) 
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10)) 
(5) การท่องเท่ียว (มาตรา 68 (12)) 
(6) กิจการเก่ียวกับการพาณิช (มาตรา 68 (11)) 
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 
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  5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง 
ดังนี ้

(1) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7)) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 
  6. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน (มาตรา 
67 (8)) 

(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 

  7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจําเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9)) 

(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16)) 
(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(มาตรา 17 (3)) 
 
ค่านิยมหลักขององค์การ 
 1. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. การมีจติสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
 3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัต ิ
 6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 
โครงสร้างส่วนราชการ 
   องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 
ส่วนราชการ และ 1 หน่วย ได้แก่   
   1. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของ
องค์การบริหารส่วนตําบล และราชการท่ีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การ
บริหารส่วนตําบลโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
ตําบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล งานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 8 งานหลัก ดังนี ้
    (1) งานบริหารท่ัวไป 
   (2) งานการเจ้าหน้าท่ี 
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   (3) งานนโยบายและแผน 
   (4) งานกฎหมายและคดี 
   (5) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
    (6) งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   (7) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   (8) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2. กองคลัง  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจ่าย การรับ การนําส่งเงิน การเก็บรักษา
เงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บําเหน็จบํานาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การ
จัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทํางบทดลอง
ประจําเดือนประจําปี งานเก่ียวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและได้รับ
มอบหมาย มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 4 งานหลัก ดังนี ้
     (1) งานการเงิน 
   (2) งานบัญชี 
   (3) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   (4) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
  3. กองช่าง  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ การจัดการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การ
ก่อสร้างงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน งานก่อสร้างและซ่อมบํารุง งาน
แผนงานด้านวิศวกรรมและเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
ควบคุมการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะงานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสด ุ 
อุปกรณ์ อะไหล ่น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 4 งานหลัก ดังนี ้
    (1) งานก่อสร้าง  
    (2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    (3) งานประสานสาธารณูปโภค 
                      (4) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  4. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตําบล ท่ีสังกัดในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมท้ัง
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การ
ลงบัญช ีการจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้ และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย   



โครงสร้างองค์การ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
คนที่ 2

สภาองค์การบริหารส่วนตําบล

ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล

รองประธาน

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

สภาองค์การบริหารส่วนตําบล

10

สํานักปลัด อบต.

สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
กองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
กองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
คนที่ 1

เลขานุการ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

หน่วยตรวจสอบภายใน

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
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ส่วนที่ 2 
หลักการ แนวคิดและวัตถุประสงค์ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคก์ารทีด่ ี

หลักการ 
   การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นับเป็นการสนองตอบต่อแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังนี ้

  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  
   การกําหนดให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการนํา
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของไทย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ีปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 
  “การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ท้ังนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 

การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าท่ีต้อง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การ
ติดตามตรวจอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ 

เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได”้ 

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546   
   มุ่งเน้นให้ส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561) 
วิสัยทัศน์การพัฒนาระบบราชการ ระบบราชการไทยมุ่งเน้นพัฒนาการทํางานเพ่ือประชาชน

และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยกระดับ
ขีดสมรรถนะไปสู่ความเป็นเลิศ บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการทํางานกับทุกภาค
ส่วน สร้างความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นท่ีน่าเชื่อม่ัน ศรัทธาของประชาชน 

4. คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี  
โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 

เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
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5. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดทําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ึน เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้ส่วนราชการต่าง ๆ นําไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็น
หน่วยงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนําองค์การนั้น  เพ่ือให้ส่วนราชการมีการกํากับดูแลตนเองท่ีดี 
โดยดําเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ
ดําเนินการอย่างมีจริยธรรมรวมท้ังต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมให้บุคลการในองค์การเป็น
ท้ังคนเก่งและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว บุคลากรในองค์การต้องมีการ
ดําเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ผู้บริหารควรมีการ
กําหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
เช่น มีการดูแลผู้รับบริการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ให้เกียรติ เป็นธรรม รวมกับการรักษาปกป้องไม่ให้องค์การ
ดําเนินการในทางท่ีมีความเสี่ยงต่อศักดิ์ศรีหรือสิ่งไม่ดีใด ๆ 
 
แนวคิดนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี (Organizational Governance - OG) 
   สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานซึ่งทําหน้าท่ีส่งเสริมพัฒนาระบบราชการและส่งเสริมธรรมาภิบาล
ในภาครัฐ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นสมควรกําหนดให ้
ส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษาและองค์การมหาชน จัดทําแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
ในระดับองค์การ นอกเหนือจากประมวลจริยธรรมในระดับบุคคลซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ มีอยู่แล้ว ให้ใช้ชื่อว่า 
“นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี” หรือ “Organizational Governance (OG)” เพ่ือประกาศเจตนารมณ์
ขององค์การว่าจะดําเนินการด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีพร้อมกําหนด
นโยบายครอบคลุมองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี ้
  1.นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  รัฐ หมายถึง บ้านเมือง ประเทศชาติ และหมายรวมถึงประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก รวมท้ัง
ข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
  สังคม หมายถึง คนจํานวนหนึ่งท่ีมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบ กฎเกณฑ์ โดยมี
วัตถุประสงค์สําคัญร่วมกัน เช่น สังคมชนบท วงการ หรือสมาคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น สังคมชาวบ้าน 
  สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ท้ังทางธรรมชาติและทางสังคมท่ีอยู่รอบ ๆ มนุษย์ มีท้ังท่ี
ดีและไม่ดี เช่น โรงเรียนสร้างสวนดอกไม้ให้เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีดีแก่นักเรียน ชุมชนท่ีมีการทะเลาะวิวาทกัน หรือ
เล่นการพนันเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ดีแก่เด็ก 
  2.นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ท่ีมารับบริการจากส่วนราชการโดยตรง หรือผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ ท้ังนี้ รวมถึงผู้รับบริการท่ีเป็นส่วนราชการด้วย 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและ
ทางอ้อมจากการดําเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถ่ิน บุคลากรในส่วนราชการ ผู้ส่ง
มอบงาน รวมท้ังผู้รับบริการด้วย 
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  3.นโยบายด้านองค์การ 
  องค์การ หมายถึง ศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจการท่ีประกอบกันข้ึนเป็นหน่วยงานเดียวกัน
เพ่ือดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายหรือในตราสารจัดตั้งซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ 
เช่น องค์การของรัฐบาล หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ ท้ังนี้ ให้หมายรวมถึงทิศทางในการ
ดําเนินงาน นโยบาย โครงสร้าง กระบวนงาน ระบบ ระเบียบ และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององค์กร เช่น ระบบการควบคุมภายใน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารความ
เสี่ยง การจัดการระบบข้อมูล การขัดผลประโยชน์ทางราชการตลอดจนการรักษาจรรยาข้าราชการ 
  4.นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
  ผู้ปฏิบัติ หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบัติงานภายในองค์การทุกประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีด ี
   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง มีผลในทางปฏิบัติอย่าง
แท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีจึงได้ยึดหลักการท่ีสําคัญ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้
  1. เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนใน
หน่วยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ท้ังนี้ เพ่ือมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทําให้เกิดความสูญเสีย
ต่อรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะเคียนทอง 
  3. เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความม่ันใจและศรัทธาให้เกิดข้ึนกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนท่ัวไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
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ส่วนที่ 3 
 นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ด ี

 
   เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทองได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทาง
ปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ 1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 
1.นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   นโยบายหลัก 

  1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและ
ปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมท่ีดีเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและสมดุล 
   แนวทางปฏิบัติ 

1.1 กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เก่ียวกับการฟ้ืนฟู  รักษาสิ่งแวดล้อม  

และความปลอดภัยของชุมชน 
  1.3 การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

   นโยบายหลัก 
  2. มุ่งม่ันท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดี มีความสุข 

   แนวทางปฏิบัติ 
2.1  การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
2.2 จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

 
2.นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
   นโยบายหลัก 

  1. ส่งเสริมให้บรกิารท่ีมีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยสีมัยใหม่มาใช้เพ่ือให้บริการมีความสะดวก
และรวดเร็ว 
   แนวทางปฏิบัติ 

  1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความ 
พึงพอใจ 

  1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บรหิารและประชาชนท่ีสนในท่ัวไป 
   นโยบายหลัก 

  2. มุ่งม่ันให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
แนวทางปฏิบัต ิ

  2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 
  2.2 ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้

มุ่งสู่ความเชื่อม่ันในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
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นโยบายหลัก 
3. ให้ความสําคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

   แนวทางปฏิบัต ิ
3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การ

บริหารส่วนตําบล 
3.3 จัดทําแบบสํารวจความต้องการของผู้รับบริการและนํามาปรับปรุงงานบริการให้ดีข้ึน 

 
3.นโยบายด้านองค์การ 
   นโยบายหลัก 

  1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องภายใต้การกํากับดูแลและ
ควบคุมภายในท่ีด ี
   แนวทางปฏิบัติ 

  1.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบล 

  1.2 กําหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดําเนินงานท่ี
ผิดต่อธรรมาภิบาล 

  1.3 จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

  1.4 กําหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดําเนินงาน ท่ีไม่สอดคล้อง
ต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
   นโยบายหลัก 

  2. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์แก่ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
   แนวทางปฏิบัต ิ

2.1 ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ท่ีมีการกําหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและครอบคลุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ 

  2.2 จัดทําแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกระตุ้น
สง่เสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง 

  2.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพ่ืออํานวย
ความสะดวกให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยท่ัวกัน 
   นโยบายหลัก 

  3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
   แนวทางปฏิบัต ิ

3.1 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
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  3.2 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม  และผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล อย่าง
สมํ่าเสมอ 
 
4.นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
   นโยบายหลัก 

  1. มุ่งส่งเสริมใหผู้้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดบีนพ้ืนฐานของความเสมอภาค 
แนวทางปฏิบัติ 
1.1 จัดทํากิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
1.2 จัดทํากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

  1.3 ปรับปรุงสถานท่ีทํางานให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และส่งเสริมการจัด
สวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างท่ัวถึง 

นโยบายหลัก 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ

เพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์การ 
   แนวทางปฏิบัต ิ

2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิดกล้าแสดงออก 
และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

  2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานท่ีดี  เพ่ือเสริมสร้างให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู ้

  2.3 การทํางานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking) 
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บัญชีรายละเอียดมาตรการ/โครงการเพื่อรองรับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีไปสู่การปฏิบัต ิ
 

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองได้กําหนดโครงการและมาตรการเพื่อรองรับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ที่มี
ความสําคัญและจะดําเนินการในระยะ 1 - 2 ปีนี ้(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  ดังนี ้
 

1.นโยบายด้านรัฐ  สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ลักษณะของมาตรการ/โครงการ 
หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน 
โดยยึดถือและปฏิบัติ ในเรื่องความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 
แวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
สมดุล 
 

1.1 กําหนดมาตรการประหยัด
พลังงาน 
1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
ฟื้นฟู รักษาสิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัยของชุมชน 
1.3 การจัดให้มีส่วนร่วมในการ
รักษาคุณภาพสิง่แวดล้อม 

1.โครงการพนักงานร่วมใจแยกขยะ 
รีไซเคิลลดภาวะโลกร้อน 

แยกขยะรีไซเคิล ได้แก่ พลาสติก  กระดาษ  และ
ขวดแก้ว 

สํานักปลัด อบต. 

2.การรณรงค์ให้พนักงานใช้ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้กระเป๋าผ้า
แทนกระเป๋าเอกสารในการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ 

สํานักปลัด อบต. 

3.มาตรการประหยัดกระดาษ กําหนดมาตรการในการประหยัดการใช้กระดาษ 
เช่น การใช้กระดาษที่ใช้แล้ว (กระดาษหน้าเดียว) 
ในการพิมพ์ร่างบันทึกข้อความ, วาระการประชุม, 
รายงานการประชุม  เป็นต้น 

สํานกัปลัด อบต. 

2 .มุ่ ง มั่น ที่จะเป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
สร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข 

2.1  การควบคุมและเพื่อดูแล
สุขภาพของประชาชน 
2.2 จัดโครงการเพื่อส่งเสริม
ความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 
 

4.มาตรการประหยัดพลังงาน กํ าหนดมาตรการในการใช้พลั งงาน ไฟ ฟ้ า 
เครื่องใช้ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
เช่น การกําหนดเวลาในการปิด-เปิด  ปิดเมื่อเลิก
ใช้งานเป็นต้น 

สํานักปลัด อบต. 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ลักษณะของมาตรการ/โครงการ 
หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

  

5.การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญตาม
ประเพณี  วันสําคัญทางศาสนา วัน
สําคัญของหน่วยงาน ฯลฯ 

การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในหน่วยงานเข้า
ร่วมกิจกรรมในวันสําคัญตามประเพณี  วันสําคัญ
ทางศาสนา  วันสําคัญของหน่วยงาน เช่น การ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้วยการร่วมกันการ
วัดฟังธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  
วันเข้าพรรษา การร่วมประเพณีชักพระจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  (วันออกพรรษา)  การเข้าร่วม
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย  เป็นต้น 

สํานักปลัด อบต. 

  
6.การบริจาคกระดาษจากหน่วยงาน
ในสังกัดเพื่อนําไปจัดทําอักษรสําหรับ 
ผู้พิการทางสายตา 

การขอรับบริจาคกระดาษที่ใช้แล้วและไม่มีรอย
ยับ รอยเจาะ จากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดเพื่อ
นําไปจัดทําอักษรสําหรับผู้พิการทางสายตา 

สํานักปลัด อบต. 

  
7 .ก ารบ ริ จ าคปฏิ ทิ น ตั้ ง โต๊ ะ จ าก
หน่วยงานในสังกัดเพื่อนําไปจัดทํา
อักษรสําหรับผู้พิการทางสายตา 

การขอรับบริจาคปฏิ ทินตั้ งโต๊ะที่ ใช้แล้วจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดเพื่อนําไปจัดทําอักษร
สําหรับผู้พิการทางสายตา 

สํานักปลัด อบต. 
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2.นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ลักษณะของมาตรการ/โครงการ 
หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดย
นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้
บริการมีความสะดวกและรวดเรว็ 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้ รับบริการได้รับความ 
พึงพอใจ 
1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาหน่วยงานเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและประชาชนที่สนใน
ทั่วไป 

1.จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ เสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอ
ความ คิด เห็ น จากประชาชนหรือ
หน่วยงาน 

การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
เสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นจาก
ป ร ะ ช า ช น ห รื อ ห น่ ว ย ง า น  โด ย แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯ เพื่อ
รับแจ้ งเรื่อ งร้องเรียน  ร้องทุก ข์  เสนอแนะ 
สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน
หรือหน่วยงาน 

สํานักปลัด อบต. 

2.ก า ร กํ าห น ด ม าต รก า ร ใน ก า ร
ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

การสร้างระบบและดําเนินการเพื่อให้ผู้รับบริการ
และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อขอรับ
บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตํ า บ ล ต ะ เ คี ย น ท อ ง  ต า ม ที่ กํ า ห น ด ใน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

สํานักปลัด อบต. 

2. มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต 
โป ร่ ง ใส  เ พื่ อ ป ร ะ โย ช น์ สุ ข ข อ ง
ประชาชน 

2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกิจการ
ของรัฐและของส่วนรวม 
2.2 ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของ
การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่
ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน 
 

3.การรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ 

การรักษามาตรการฐานระยะเวลาในการให ้
บริการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราช- 
บัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (คู่มือ
ประชาชน) และกระทรวงมหาดไทย กําหนด 

สํานักปลัด อบต. 
กองคลัง 
กองช่าง 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ลักษณะของมาตรการ/โครงการ 
หน่วยงาน 
ผูร้ับผิดชอบ 

3. ให้ความสําคัญกับการรับฟังความ
คิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 

3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟัง
ระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย 
3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อ
ร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ต
ผ่านทางเว็บ ไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 
3 .3  จัด ทํ าแบบสํ ารวจความ
ต้องการของผู้ รับบริการและ
นํามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น 
 

4.จัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะเคียนทอง 

จัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ 
เพื่อรับเรื่องและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ การให้ข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษา 
รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ
ของประชาชน 

สํานักปลัด อบต. 

5.เพิ่มช่องทาง 
- การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
เสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความ
คิดเห็นจากประชาชนหรือหน่วยงาน 
- ศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทอง 
- การแจ้งข้อมูลการทุจริต คอร์รัปชั่น 
เรื่องราวร้องทุกข์ 
- กระดาน เสวนาหรือแสดงความ
คิดเห็น (Web Board) 
ทางเว็บไซต์ของ อบต.ตะเคียนทอง 

การเพิ่มช่องทางการติดต่อกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทองทางเว็บไซต์ อบต.ตะเคียนทอง 
www.takeantong.go.th แ ล ะ ท า ง ไป ร ษ ณี ย์
อิ เล็ กทรอ นิก ส์  office@takeantong.go.th ใน
เรื่อง 
- การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เสนอแนะ 
สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน
หรือหน่วยงาน 
- ศูน ย์ ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วน ตําบล
ตะเคียนทอง 
- การแจ้งข้อมูลการทุจริต คอร์รัปชั่น เรื่องราวร้อง
ทุกข ์
- กระดานเสวนาหรือแสดงความคิดเห็น (Web 
Board) 

สํานักปลัด อบต. 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ลักษณะของมาตรการ/โครงการ 
หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

  

6 .จัด ทํ าประกาศเจตนารมณ์ การ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น 

การจัดทําประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้พนักงานมี
เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้าง
องค์กรแห่งความใสสะอาดภายใต้หลักการของ
กฎหมาย  ความซื่อสัตย์  สุจริต  เป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และมาตรฐาน
จริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง  ในการป้ องกันและต่อต้ านการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

สํานักปลัด อบต. 

7.จัดทําวารสารองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทอง 

การจัดพิมพ์วารสารองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทองเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
และผลการดํ า เนิ น งาน ให้ ป ระชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบ 

สํานักปลัด อบต. 
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3.นโยบายด้านองค์การ 
 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ลักษณะของมาตรการ/โครงการ 
หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานความ
ถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การ
กํากับดูแลและควบคุมภายในที่ดี 

1 .1  จั ด ให้ มี คณ ะกรรมการ
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย
หรือแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
1.2 กําหนดแนวทางส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึง
ความเสี่ยงต่อการดําเนินงานที่ผิด
ต่อธรรมาภิบาล 
1.3 จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้
เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล 
1 .4  กําหนดให้ ผู้ บ ริห ารและ
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อ
การดําเนินงาน ที่ไม่สอดคล้องต่อ
หลัก คุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล 

1.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์  เป็นต้น 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ 

สํานักปลัด อบต. 
กองคลัง 
กองช่าง 

2.จัดซื้อโปรแกรมสําเร็จรูป การจัดซื้อโปรแกรมสําเร็จรูป เช่น ระบบงานสาร
บรรณ ระบบบริหารงานบุคคล  เป็นต้น เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการ  

สํานักปลัด อบต. 
กองคลัง 
กองช่าง 

3.จัดทํานโยบายคุณธรรมจริยธรรม การจัดทําประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทอง ให้เคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความ
เป็นมนุษย์ ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการ และดําเนิน
ชีวิตพอเพียง โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็น
พื้นฐาน ภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล 

สํานักปลัด อบต. 
 

4.จั ด ทํ า ข้ อบั ง คั บ ว่ าด้ ว ย จ ร รย า
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง 

การจัดทําข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาขาราชการ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เพื่อเป็น
กรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของ
ข้าราชการ  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  
ธํารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ  
อันจะทําให้ได้รับการยอมรับ  เชื่อถือและศรัทธา
จากประชาชนทั่วไป 

สํานักปลัด อบต. 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ลักษณะของมาตรการ/โครงการ 
หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

2 . สร้างระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์แก่
ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุก
หน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา 
 

2.1 ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน 
(KPI) ที่ มี การ กํ าหนดไว้อย่ าง
ชั ด เจน เป็ น เค รื่ อ ง มื อ ใน ก าร
วางแผนและครอบคลุมผลการ
ดําเนินงาน และมีการรายงานผล
การดําเนินการอย่างสม่ําเสมอ 
2.2 จัดทําแนวทางส่งเสริมการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุ้น
ส่งเสริมให้ เกิดการปฏิบัติในวง
กว้าง 
 2 .3  พัฒนาระบบข้อมูล กฎ 
ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ภายในองค์การ เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการ
เข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่ว
กัน 

5 .โค รงก าร เส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ รรม
จริยธรรมของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะเคียนทอง 

การจัดให้ข้าการการฝ่ายการเมือง พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทองได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม ณ 
สถานปฏิบัติธรรม การอบบรมโดยเชิญวิทยากรที่
ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม มาบรรยายให้
ความรู้และสร้างจิตสํานึก เพื่อพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและมีจิต ใจ ที่ มี คุณ ธรรมและ
จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาลในตัวบุคลากร 

สํานักปลัด อบต. 

6.การจัดระบบการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

การกําหนดแนวทางในการจัด ทํ า คู่ มือการ
ปฏิบัติงาน และผลักดันให้มีการจัดทําคู่มือฯ ให้
ครอบคลุมกระบวนงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทอง 

สํานักปลัด อบต. 
กองคลัง 
กองช่าง 

7.การจัดทําแผนการจัดการความรู้
และดําเนินการตามแผนการจัดการ
ความรู ้

รวบ รวมองค์ความรู้  เพื่ อจั ด ให้ เป็ น ระบบ 
หมวดหมู่ และมีช่องทางให้บุคลากรเข้าถึงองค์
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนําไป
พัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง 
โดยคํานึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง 

สํานักปลัด อบต. 
กองคลัง 
กองช่าง 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ ลักษณะของมาตรการ/โครงการ 
หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

3 . ว า งระบ บ ป ระช าสั ม พั น ธ์ ให้
ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร เผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้
ประชาชนได้รับทราบ 
 

3 .1  ป ระช าสั ม พั น ธ์ ผ ล ก าร
ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในรูปแบบต่างๆ เช่น 
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
3.2 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม  
แล ะผ ล ก ารดํ า เนิ น งาน ขอ ง
องค์การบริหารส่วนตําบล อย่าง
สม่ําเสมอ 
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4.นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 

นโยบายหลัก แนวทางปฏบิัติ มาตรการ/โครงการ ลักษณะของมาตรการ/โครงการ 
หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. มุ่งส่งเสริมใหผู้้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาค 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 จัดทํากิจกรรมเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
1.2 จัดทํากิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ค ว าม สั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะห ว่ า ง
ผู้ปฏิบัติงาน 
1.3 ปรับปรุงสถานที่ทํางานให้มี
สภ าพแวดล้ อม ที่ เอื้ อต่ อการ
ปฏิบัติงาน และส่งเสริมการจัด
สวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่าง
ทั่วถึง 

1.การส่ งข้าราชการฝ่ ายการเมือง 
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 

การส่งข้าราชการฝ่ายการเมือง พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ  ทั้ งที่จัด เอง และหน่วยงาน
ภายนอกจัดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุ ค ล าก รขอ งอ ง ค์ ก า รบ ริ ห ารส่ วน ตํ าบ ล
ตะเคียนทอง 

สํานักปลัด อบต. 

2.การประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ประจําเดือน 

การประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล และ
พนั ก งานจ้ า ง  องค์การบ ริห ารส่ วนตํ าบล
ตะเคียนทอง  ประจําเดือนอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง  เพื่อถ่ายทอดนโยบายแนวทางการ
ปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 

สํานักปลัด อบต. 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ส่ วน ร่วม ในการตัดสิน ใจ  มี ระบบ
แ ล ก เป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาองค์การ 
 

2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ ทุกระดับ เปิดใจรับฟัง
ข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิดกล้าแสดงออก 
และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
2 .2  จั ด ให้ มี เว ที แลก เปลี่ ย น
เรียนรู้ประสบการณ์การทํางานที่
ดี เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู ้
2.3 การทํางานร่วมกันเป็นทีมใน
ลักษณะเครือข่าย (Networking) 

3 .โค ร งก า ร พั ฒ น าแ ล ะ ติ ด ต าม
ป ระ เมิ น ผ ล ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ข อ ง
พนักงานส่วนตําบลบรรจุใหม่และรับ
โอน 

การฝึกอบรมพนักงานส่วนตําบลที่ได้รับการบรรจุ
ใหม่และพนักงานส่วนตําบลที่รับโอนมาสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เพื่อเป็น
การติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตําบลดังกล่าว และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และแนวคิดใหม่ ๆ ในการปฏิบัติราชการ  โดย
ดําเนินการเองและหรือโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สุราษฎร์ธานี  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(ครูผู้ดูแลเด็ก)  เป็นต้น 

สํานักปลัด อบต. 
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ส่วนที่ 4 
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การทีด่ ี

 
   เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทอง จึงกําหนดหลักปฏิบัติท่ีสําคัญดังนี ้

  1. องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความ
เข้าใจเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีอย่างท่ัวถึง 

  2. องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้ทุกคนม่ันใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
องค์การท่ีดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ท่ีบุคลากรทุกระดับต้อง
ทําความเข้าใจ ยึดม่ัน และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทํางานประจําวัน และไม่มีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญาต
ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล คนใด กระทําการใดท่ีขัดต่อนโยบายฉบับนี ้

  3. องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริต
ถึงการปฏิบัติท่ีขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่าง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณี
ท่ีไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคําปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารท่ีรับผิดชอบด้านงาน
บุคคล โดยข้อมูลท่ีให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ท้ังนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแล และให้
คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
องค์การท่ีดีฉบับนี ้

  4. นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุก
ป ีท้ังนี้ตามความเหมาะสมและจําเป็น 

  5. องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองจะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตาม
นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีการประเมินตนเอง
อย่างสมํ่าเสมอ 

 6. หากผู้ใดมีข้อสงสัยเก่ียวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคําแนะนําเก่ียวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับนี ้สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล โทร. 0-7745-2616 ต่อ 11 
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