
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

เทศบาลตำบลโนนสูง 
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



๑

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราซอาณาจักรไทย พุทธคักราซ ๒๕๖๐ 
และพระราซกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธคักราข ๒๕๔๖ รวมท้ังให้ 
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตาม 
หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราขการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทำให้ 
ประซาซนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ

เทศบาลตำบลโนนสูง จึงได้จ ัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ด ี อันประกอบด้วย 
นโยบายหลัก ๔ ด้านคือ ด้านลังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มืส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ 
และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่าง  ๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ 
และค่านิยมร่วมสำหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ซ้อบังคับอ่ืนๆ 
อย่างทั่วถึง

( นายประสงค์ โพธ้ีมืศิริ ) 
นายกเทศมนตริตำบลโนนสูง



๒

ประกาศเจตนารมณ์

เทศบาลตำบลโนนสูง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีอำนาจหน้าที่ ลักษณะงาน ถูก 
กำหนดไว้โดยกฎหมายจัดตั้ง คือ พระราขบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ฟ้จจุบันแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
๑๓) พ.ศ. ๒๔๔๒ โดยมีลักษณะงานดังต่อไปนี้

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจเกี่ยวข้องดังนี้
(๑) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนี้า และทางระบายนี้า 
(๒) การสร้างและบำรุงทางบกและทางนี้าเซื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน
(๓) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น  ๆ
(๔) การสาธารณูปการ 
(๔) การควบคุมอาหาร
(๖) การจัดให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
(๗) การจัดให้มีและบำรุงทางระบายนี้า 
(๘) การจัดให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 
(๙) การจัดให้มีดลาด

ด้านส่งเส่รมคุณภาพ'ชีวิต มีภารกิจเกี่ยวข้อง ดังน้ี 
(๑) การจัดการคืกษา
(๒) การจัดให้มีโรงพยาบาล การรักษาพยาบาล การฟ้องกันและควบคุม 

โรคติดต่อ
(๓) การฟ้องกัน การบำบัดโรค และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล 
(๔) การลังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนซราและ 

ผู้ด้อยโอกาส
(๔) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ีสาธารณะ 
(๖) การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๗) การจัดให้มีการบำรุงสถานที่สำหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ 

สวนสาธารณะสวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประขมอบรมราษฎร 
(๘) การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

ด้านการจัดระเบียบขุมขบ สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ ที่เกี่ยวข้องด้งนี้ 
(๑) การส่งเสริมประซาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของ 

ประซาขน
(๒) การฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล
(๔) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประขาขนในเขต

เทศบาล



๓

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวช้องด้งนี้

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

(๒) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
(๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๔) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจกรรมไม่ว่าจะดำเนินการ 

เองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวช้องดังนี้

(๑) การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาปาไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม

(๒) การจัดตั้งและการดูแลระบบบำบัดนี้าเสียรวม 
(๓) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
(๔) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๔) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ

ด้านการศาสนา ดิลป'วัฒนธรรม จารีตประเพณิ และภูมีบีญญาท้องถ่ิน มีภารกิจทีเ่ก่ียวช้อง 
(๑) การจัดการศึกษา
(๒) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี กูมีบีญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 

ของท้องถ่ิน
(๓) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดิงามฃองท้องถิ่น
(๔) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญทางศาสนา
(๔) การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม

ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองคักรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจที่เกี่ยวช้อง ดังน้ี

(๑) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองคักรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนใน 
การพัฒนาท้องถ่ิน

(๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ชององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินอ่ืน

(๓) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน

(๔) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานชองรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน



๔

ในฐานะผู้บริหารของเทศบาลตำบลโนนสูง เห็นสมควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแล 
องค์กรท่ีดี เพื่อให้การปฏิบัติราซการของเทศบาล มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้เปีน 
ที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ อีกท้ัง 
สร้างความม่ันใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประขาขน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตำบลโนนสูง ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการ 
ปฏิบัติราขการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของเทศบาลตำบลโนนสูง นำนโยบายการกำกับดูแล 
องค์กรที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ใน 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลโนนสูง จะได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ 
ดีของหน่วยงานเป็นประจำ เพื่อให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์

( นายประสงค์ โพธ้ีมีศิริ ) 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

๕



หมวด ๑
^ ข้อมูลองค์การ 

วิสัยทัศน์ I

"เทศบาลตำบลโนนสูงน่าอยู่ การบริหารจัดการดี สาธารณูปโภคครบครัน เกษตรกรรมก้าวหน้า 
การศึกษาก้าวใกล ห่วงใยประซาขน1,

พระราซบัญญัติเทคบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้!ขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ได้กำหนดอำนาจหน้าที่หลัก 
ให้เทศบาลมีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พิ่น้องประซาซนในพื้นที่ และเทศบาลตำบลโนนสูงได้กำหนด 
พันธถึจหลักที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้ดังนี้

๑. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประซาซน และบ้านเมือง
๒. ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งระดับก่อนวัยเรียน อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
๓ .  ส่งเสริมการประกอบอาซีพให้กับประซาซนการใซ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมคุณภาพซีวิต ลดอบายมุข พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีการกินดี อยู่ดี
๔. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประซาซน
๖. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุข และบริการรักษาพยาบาลอย่างมี 

คุณภาพทั้งในและนอกสถานที่ แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมควรข่วยเหลือเกื้อกูล และส่งเสริมให้ประซาซน 
ดูแลรักษาสุขพอนามัยของตนเอง

๗. ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐานในขุมซนให้มีความเข้มแข็ง และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๘. เฝ็าระวังและปัองกันโรคที่เกิดขึ้นในเซตเทศบาล พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่

ประซาซน
๙. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามซองท้องถิ่น
๑๐. ส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬา และนันทนาการ
๑๑. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประซาซน และบ้านเมือง
๑๒. ส่งเสริมการคัดแยกขยะ กำจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล ศึกษาการออกแบบระบบการกำจัดขยะ 

และระบบรวบรวมและบำบัดนี้าเสีย
๑๓. ส่งเสริมให้มีจิตส0าน์กในการรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมซาติ และพัฒนาเป็นแหล่งท1องเท่ียว 
๑๔. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การซนส่งให้มีความสะดวก และพัฒนาโครงสร้างพ้ืมฐานให้ม่ันคง 
๑๔. ให้มีและพัฒนาการไฟฟ้าและการประปา

๖



ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๘ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๙

การบริหารจัดการบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาด้านการศึกษา
การพัฒนาด้านการเกษตร และการสานต่อตามแนวทางพระราซดำริ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมฃาติและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ค่านิยมหลักขององค์การ

คนดี คนเก่ง คนขยัน

: มีจิตสาธารณะ 
: กล้ายืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกต้อง 
: ไม่เลือกปฏิบัติ 
: ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ



วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโนนสูง มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยซน์กับ 
ทุกฝ่าย การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ด ีจ ีงได้ยึดหลักการที่สำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปน้ี

๑) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ซัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
และสามารถน่าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

๒) เพื่อใซัเป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการ 
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม ส่ิงแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน

๓) เพ ื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเช ื่อถ ือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ 
ผู้รับบริการ ประขาขนท่ัวไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๘



ห ม ว ด  ๒

นโยบายการกำกับดูแลองค์การท่ีดี

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราซการตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลโนนสูง ได้กำหนด 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบาย 
หลักคือ ๑) ด้านรัฐ ลังคมและสิ่งแวดล้อม ๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓) ด้านองค์การ และ 
๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิงแวดล้อม

นโยบายหลัก
๑ . ส่งเสริม สนับสนุนด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อขุมซน โดยยึดถือและปฏิบัติใน 

เรื่องความปลอดภัย อาซีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล

แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
๑ .๒ ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟืนฟู รักษาส่ิงแวดล้อม และความ 

ปลอดภัยของขุมซน
๑ .๓ การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นโยบายหลัก
๒. มุ่งม่ันท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดี มีความสุข

แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประขาซน
๒.๒ จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

๙



นโยบายหลัก
๑ . ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บริการมีความสะดวกและ

รวดเร็ว

แนวทางปฎิบ้ติ
๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 
๑.๒ พัฒนาระบบฐานช้อมูลเพื่อการพัฒนาหน่วยงานเพื่อเป็นประโยซนํต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 

และประซาซนท่ีสนในท่ัวไป

นโยบายหลัก
๒. มุ่งม่ันให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพ่ือประโยซนํสุขของประซาซน 

แนวทางปฏิบ้ติ
๒.๑ ส่งเสริมการเรียนรัและการมีส่วนร่วมของประซาซนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 
๒.๒ ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่ 

ความเฃ่ือม่ันในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

นโยบายหลัก
๓. ให้ความสำคัญกับการรับพึงความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางปฏิบ้ติ
๓.๑ จัดซ่องทางระบบการรับพึงระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย
๓.๒ พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์ฌ็ตผ่านทางเว็บไซต์
๓.๓ จัดทำแบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและนำมาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น
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นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก

๑. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมภายในที่ดี

แนวทางปฏิงต
๑.๑ จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดขอบในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ 

การบรรลุเบีาหมายตามภารกิจหลัก
๑ . ๒ กำหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดำเนินงานที่ผิดต่อ 

ธรรมาภิบาล
๑.๓ จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ 

ธรรมาภิบาล
๑ . ๔ กำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน ที่ไม่สอดคล้องต่อหลัก 

คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

นโยบายหลัก
๒. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใข้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ๋ 

แก่ ข้าราขการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา

แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ ใข้ดัขนิวัดผลการปฏิบัติงาน (เ^!) ที่มีการกำหนดไว้อย่างขัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและ 

ครอบคลุมผลการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการดำเนินการอย่างสมํ่าเสมอ
๒.๒ จัดทำแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกระตุ้นส่งเสริมให้ 

เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง
๒.๓ พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่ออำนวยความสะดวก 

ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน

นโยบายหลัก
๓. วางระบบประขาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ประขาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการดำเนินงาน 

ของหน่วยงานต่างๆ ให้ประขาขนไต้รับทราบ

แนวทางปฏิบัติ
๓ . ๑ ประขาส ัมพ ันธ ์ผลการปฏ ิบ ัต ิงานของเทศบาลในรูปแบบต ่างๆ เข่น สี่อสี่งพิมพ์และสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการดำเนินงานของเทศบาลอย่างสมํ่าเสมอ

๑๑



นโยบายด้านผู้ปฏิบ้ตงาบ

นโยบายหลัก
๑. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบ้ตงานมีคุณภาพซีวิตท่ีดี 

แนวทางปฏิบ้ต
๑.๑ จัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
๑ .๒ จัดทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

นโยบายหลัก
๒. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เปีดใจรับฟ้งข้อมูลฟ้อนกลับ กล้าคิดกล้าแสดงออก และใฝ่รู้ 

อย่างต่อเน่ือง
๒.๒ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้
๒.๓ การทำงานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (ผ6*ผ0โเปก5)



แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิปีตตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การท่ีดี

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตำบลโนนสูง จึง 
กำหนดหลักปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

๑) เทศบาลตำบลโนนสูง สื่อสารให้บุคลากรทุกคนไคัรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย 
การกำกับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง

๒) เทศบาลตำบลโนนสูง จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่า 
บุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่าง 
เคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทำความเข้าใจ ยึดมั่น 
และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทำงานประจำวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของเทศบาล 
คนใด กระทำการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้

๓) เทศบาลตำบลโนนสูง คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือ 
สงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญขาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อ 
ผู้บังคับบัญขาไต้ อาจขอคำปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดขอบต้านงานบุคคล โดยข้อมูลที่ 
ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั่งนี้ ผู้บ ังคับบัญชาเอง มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คำแนะนำ
ผู้ใต้บังคับบัญขาตามลำดับขั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 
ฉบับนี้

๔) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะไต้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปีจจุบันทุกปี

๔) เทศบาลตำบลโนนสูง จะกำหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล 
องค์การที่ดีตามตัวขี้วัดที่กำหนดใวัต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั่งมีการประเมินตนเองอย่างสมํ่าเสมอ

*******************************************


