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นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
เทศบาลต าบลดอนทราย 

  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 รวมทั้งให้
สอดคล้องกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗  ได้ก าหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่ง
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล  ทั้งนี้  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ  ศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ 

  เทศบาลต าบลดอนทราย  จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีอันประกอบด้วย
นโยบายหลัก 4 ด้าน  คือ  ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม  ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียด้านองค์กรและ   
ด้านผู้ปฏิบัติงาน  รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและ
ค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากรทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่าง
ทั่วถึง 
 
 
 
                                         (ลงชื่อ)       

(นายมานพ  ช่วยมณี) 
นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศเจตนารมณ์ 
 
   เทศบาลต าบลดอนทราย เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 
   มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 
    (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
    (๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า  
    (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
    (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  
    (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  
    (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
    (๘) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
    (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  
   การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
   มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
    (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์  
    (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
    (๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
    (๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  
    (๖) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้  
    (๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
    (๘) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า  
    (๙) เทศพาณิชย์  
   ในฐานะผู้บริหารของเทศบาลต าบลดอนทราย เห็นควรด าเนินนโยบายการก ากับดูแลองค์การ
ที่ดีของเทศบาลต าบลดอนทราย ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลดอนทราย 
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลดอนทราย มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน มี
มาตรฐาน ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและมีธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง อันจะเป็นการ
เสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความไว้วางใจและศรัทธาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดไป 



   นโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลต าบลดอนทราย ได้รวบรวมหลักการนโยบายการ
ปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานความโปร่งใสในการท างาน ความประพฤติท่ีดีบนพื้นฐาน    
ธรรมาภิบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ตามความคาดหวังของเทศบาลต าบล        
ดอนทราย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับบริการ ประชาชน โดยบุคลากรทุกระดับ
ของเทศบาลต าบลดอนทราย จะสามารถน านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติ
ในการด าเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี
ฉบับนี้ 
 
  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงเป็น
ประจ าเพ่ือให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ สอดคล้องกับสถานการณ์  
 
 
 
                                         (ลงชื่อ)       

(นายมานพ  ช่วยมณี) 
นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลเทศบาลต าบลดอนทราย 
 
วิสัยทัศน์ : 

 “บูรณาการรากหญ้า พัฒนาการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน”  

พันธกิจ 
          1.  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง และมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2.  การพัฒนาขีดความสามารถภาคเกษตรเพ่ือเป็นแหล่งผลิตข้าว ปศุสัตว์ และพืชผล
ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ 
  3.  การพัฒนาชุมชนน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 4.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 5.  พัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่ดี ตลอดจนความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

  6.  มีการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หลักการและแนวคิด 
  
  การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีของเทศบาลต าบลดอนทราย นับเป็นการสนองตอบต่อ
แนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวม ดังนี้ 
  ๑. นโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล ดังนี้ 
   ๑.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศภูมิภาค
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทาง
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้
โปร่งใสชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลาง และการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ 
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถ
ด าเนินการได ้
   ๑.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา 
หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ



นักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจการลงทุน และด้าน
บริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
   ๑.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้ง
ในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว ( One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบพัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
   ๑.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป้องกัน การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 
   ๑.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกิดควร 
หรือเปิดช่องโอกาสทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐและประชาชน 
   ๑.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
ของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 
การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 
การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียน 
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
   ๑.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่
ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
  ๒. การก าหนดให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการน าหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในกรเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ท่ีปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
กล่าวคือ 
  “การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก



หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 
  การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้องค านึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ 
  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรนี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 
 

วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี 
 
   เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลดอนทราย มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิด
ประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
   ๑. เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนใน
หน่วยงานและสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   ๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลต าบล  
ดอนทราย ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม 
สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานภายในเทศบาลต าบลดอนทราย 
   ๓. เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความม่ันใจและศรัทธาให้เกิดข้ึนกับผู้รับบริการ 
ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
 
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 
   เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลต าบล      
ดอนทราย จึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 
   ๑. เทศบาลต าบลดอนทราย จะสื่อสารให้กับบุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 
   ๒. เทศบาลต าบลดอนทราย จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคน
มั่นใจว่าบุคคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ ตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ 
ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างานประจ าวันและไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิหรืออนุญาตให้บุคลากรของ
เทศบาลต าบลดอนทราย คนใดกระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 
   ๓. เทศบาลต าบลดอนทราย คาดหมายให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการ
ปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่าง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่
อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็น



ข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
ให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 
   ๔. นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุก
ปีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
   ๕. เทศบาลต าบลดอนทราย จะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดี ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบรวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี 
 
  เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล เทศบาลต าบลดอนทราย ได้ก าหนด
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวทาการปฏิบัติภายใต้กรอบ นโยบายของ
รัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย นโยบายด้านองค์กรและนโยบายด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ 
๑. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
๑.๑ อนุรักษ์ พัฒนา สร้างจิตส านึก
และตระหนักทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดท าแนวทาง มาตรการเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึง
ความส าคัญของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกจิตส านึกและ
ตระหนักถึงความส าคัญของสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

๑.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

ก าหนดมาตรการและการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

๒. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒.๑ มุ่งม่ันในการสร้างจิตส านึกใน
การให้บริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

เน้นย้ าและให้ความส าคัญต่อการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่
ผู้รับบริการผ่านทางระบบ
สารสนเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลต าบลดอน
ทราย 

๒.๒ สร้างกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ 

จัดให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการบริการส าหรับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วม
แสดงความคิดเห็น 

โครงการศูนย์บริการประชาชน 
(ศูนย์ร้องเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 



๓. นโยบายด้านองค์การ 
๓.๑ ส่งเสริมปลูกฝังให้ตระหนักถึง
ความเสี่ยงโดยเน้นย้ าผลกระทบที่
เกิดจากการด าเนินงานที่ไม่
สอดคล้องกับหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่อง
กฎบังคับของกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลตามโอกาสที่เหมาะสม 
- พัฒนาจิตส านึกและส่งเสริมด้าน
คุณธรรม 

โครงการเสริมสร้างความรู้
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
รวมถึงประสิทธิภาพการท างาน 
ของพนักงานเทศบาลต าบล    
ดอนทราย 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ 
๔. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
๔.๑ ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

จัดให้มีการอบรมและพัฒนา
ข้าราชการทุกระดับ โดย
ข้าราชการจะได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถ
อย่างทั่วถึง 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล 

๔.๒ ส่งเสริมให้มีระบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์
และความรู้ในเรื่องการปฏิบัติงาน 
แนวทางปฏิบัติ 

จัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการ
ด าเนินการ การพัฒนาฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบาลต าบลดอนทราย 
หน่วยงาน / ส านัก / กอง 

 
๑. ข้าพเจ้าได้รับ/รับทราบนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว 
๒. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางการ

ปฏิบัติที่ดีเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะน าแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การ
ที่ดีด้านต่าง ๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติไว้เป็นหลักปฏิบัติราชการเพ่ือด าเนินงานที่มีมาตรฐาน
ทางด้านธรรมาภิบาลต่อไป 

 
      

                                         (ลงชื่อ)       
(นายมานพ  ช่วยมณี) 

นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


