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หมวด 1  

ขอมูลองคการบริหารสวนตําบลพะเนา 
 

ที่ตั้งของตําบล 
ตําบลพะเนาเปนตําบลหน่ึงใน 26 ตําบล ของอําเภอเมืองนครราชสีมา ซ่ึงแยกจากตําบลมะเริง และ

ไดรับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย แยกเขตการปกครองเปนตําบลพะเนา มีผลเม่ือ วันท่ี 17 มกราคม 
2536 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยต้ังช่ือตําบลตามช่ือหมูบาน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีของหมูบาน ต้ังอยู
ศูนยกลางของตําบล ปจจุบันแบงการปกครองออกเปน 9 หมูบาน และไดรับยกฐานะ จากสภาตําบลพะเนา 
เปนองคการบริหารสวนตําบลพะเนา เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2540  

ตําบลพะเนา อยูหางจากท่ีวาการอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศตะวันออก 
เปนระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีเสนทางการคมนาคมของตําบลหลัก 2 ทาง คือ  

- ทางรถไฟ  ผานตอนกลางของตําบลในแนวตะวันออก – ตะวันตก เปนเสนทางสายนครราชสีมา 
– อุบลราชธานี           

- ถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 226 (ถนนเพชรมาตุคลา)  เปนเสนทางท่ีสําคัญท่ีสุดของตําบล 
ตัดผานหมูบาน มีเขตพ้ืนท่ีในการติดตอดังน้ี  

ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลบานโพธ์ิ 
 ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลหนองระเวียง 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลพระพุทธ 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลมะเริง 

วิสัยทัศนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพะเนา 
“พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสูการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง รวมพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดความย่ังยืน ตามหลักการ
บริหารบานเมืองท่ีดี ” 

พันธกิจ(MISSION) 
พันธกิจท่ี  1  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ให

เพียงพอเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
พันธกิจท่ี 2  สงเสริมและสนับสนุนอาชีพ กลุมอาชีพทุกดาน เพ่ือใหเศรษฐกิจโดยรวมมีความม่ันคง 

โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจท่ี 3  สงเสริมการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน และสาธารณสุขเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
พันธกิจท่ี 4  พัฒนาดานการกําจัดขยะ อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปรับปรุง

ภูมิทัศน ใหเหมาะสมและย่ังยืน 
    พันธกิจท่ี 5  พัฒนาระบบการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาค

สวน 
 
 
 
 
 



๒ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพะเนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1   การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 2   การสงเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาสังคมและการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 4   การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมใหเกิดความย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5   การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ด ี

เพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลพะเนา มีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และเกิด
ประโยชนกับทุกฝาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีจึงไดยึดหลักการท่ีสําคัญเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

1)  เพ่ือเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในหนวยงาน
และสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม 

2)  เพ่ือใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตางๆ ท้ังน้ี เพ่ือมิใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ สังคม ส่ิงแวดลอม องคการ ผูรับบริการ ผูมี
สวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงานหนวยงาน 

3)  เพ่ือสรางการยอมรับ ความนาเช่ือถือ ความไววางใจ ความม่ันใจและศรัทธาใหเกิดข้ึนกับ
ผูรับบริการ ประชาชนท่ัวไป และผูมีสวนไดสวนเสีย 
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หมวด 2 

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ด ี
 

เพ่ือแสดงความมุงม่ันตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองคการบริหารสวนตําบลพะเนา
ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดาน และแนวทางปฏิบัติภายใต
กรอบนโยบายหลักคือ  

1. ดานรัฐ สังคมและส่ิงแวดลอม  
2. ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย   
3. ดานองคการ  
4. ดานผูปฏิบัติงาน 

1. นโยบายดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม 

นโยบายหลัก 
1. สงเสริม สนับสนุนดานส่ิงแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัยตอชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติใน

เร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมท่ีดีเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนและสมดุล 

แนวทางปฏิบัติ 
1.1 กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
1.2 ใหหนวยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเก่ียวกับการฟนฟู  รักษาส่ิงแวดลอม  และความ

ปลอดภัยของชุมชน 
1.3  การจัดใหมีสวนรวมในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

นโยบายหลัก 
2. มุงม่ันท่ีจะเปนสวนหน่ึงในการสรางสรรคสังคมท่ีดี มีความสุข 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1  การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
2.2 จัดโครงการเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

 
2. นโยบายดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

นโยบายหลัก 
1. สงเสริมใหบริการท่ีมีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพ่ือใหบริการมีความสะดวกและ

รวดเร็ว 

แนวทางปฏิบัติ 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลการบริการอยางตอเน่ืองเพ่ือใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ 
1.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาหนวยงานเพ่ือเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหาร

และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป 

นโยบายหลัก 
2. มุงม่ันใหบริการ ดวยความสุจริต โปรงใส เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
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แนวทางปฏิบัติ 
2.1 สงเสริมการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการของรัฐและของสวนรวม 
2.2  ปรับทัศนคติหรือคานิยมของการดําเนินงานของเจาหนาท่ีของรัฐและหนวยงานภาครัฐใหมุงสู

ความเช่ือม่ันในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปรงใสในการดําเนินงาน 

นโยบายหลัก 
3. ใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็น ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

แนวทางปฏิบตัิ 
3.1 จัดชองทางระบบการรับฟงระบบความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
3.2 พัฒนากระบวนการรับขอรองเรียนดวยระบบอินเทอรเน็ตผานทางเว็บไซตของอบต. 
3.3 จัดทําแบบสํารวจความตองการของผูรับบริการและนํามาปรับปรุงงานบริการใหดีข้ึน 
 
3. นโยบายดานองคการ 

นโยบายหลัก 
1. สงเสริมและจัดใหมีระบบบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานความถูกตองของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของภายใตการกํากับดูแลและ
ควบคุมภายในท่ีดี 

แนวทางปฏิบัติ 
1.1 จัดใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียงของ

การบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักของ อบต. 
1.2 กําหนดแนวทางสงเสริมใหเจาหนาท่ีทุกระดับตระหนักถึงความเส่ียงตอการดําเนินงานท่ีผิดตอ  

ธรรมาภิบาล 
1.3 จัดใหมีการอบรมใหมีความรูเร่ืองกฎขอบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และ   

ธรรมาภิบาล 
1.4 กําหนดใหผูบริหารและเจาหนาท่ีเปนผูดูแลความเส่ียงตอการดําเนินงาน ท่ีไมสอดคลองตอหลัก

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

นโยบายหลัก 
2. สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

แก ขาราชการทุกระดับ โดยผลักดันใหทุกหนวยงานมุงเนนการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 ใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน ท่ีมีการกําหนดไวอยางชัดเจนเปนเคร่ืองมือในการวางแผนและ

ครอบคลุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ 
2.2 จัดทําแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกระตุนสงเสริม

ใหเกิดการปฏิบัติในวงกวาง 
2.3 พัฒนาระบบขอมูล กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในองคกร เพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหเจาหนาท่ีทุกคนในการเขาถึงขอมูลและรับทราบโดยท่ัวกัน 
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นโยบายหลัก 
3. วางระบบประชาสัมพันธใหความสําคัญกับการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารและผลการ

ดําเนินงานของหนวยงานตาง  ๆใหประชาชนไดรับทราบ 

แนวทางปฏิบัติ 
3.1 ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานของ อบต. ในรูปแบบตาง ๆ เชน ส่ือส่ิงพิมพและส่ือ

อิเล็กทรอนิกส 
3.2 เผยแพรนโยบาย กิจกรรม  และผลการดําเนินงานของ อบต. อยางสมํ่าเสมอ 
 
4. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก 
1. มุงเนนสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

แนวทางปฏิบัติ 
1.1 จัดทํากิจกรรมเพ่ือสรางเสริมสุขภาพแข็งแรงแกผูปฏิบัติงาน 
1.2 จัดทํากิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก 
2. สนับสนุนใหมีระบบแลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสบการณในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 สรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาท่ีทุกระดับ เปดใจรับฟงขอมูลปอนกลับ กลาคิดกลาแสดงออก และใฝรู

อยางตอเน่ือง 
2.2 จัดใหมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการทํางานท่ีดี  เพ่ือเสริมสรางใหเปนองคกรแหงการ

เรียนรู 
2.3 การทํางานรวมกันเปนทีมในลักษณะเครือขาย  
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แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ด ี

เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบล    
พะเนา จึงกําหนดหลักปฏิบัติท่ีสําคัญดังน้ี 

1)  องคการบริหารสวนตําบลพะเนา ส่ือสารใหบุคลากรในองคกรทุกคนไดรับทราบและมีความ
เขาใจเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีอยางท่ัวถึง 

2)องคการบริหารสวนตําบลพะเนา จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหทุกคนม่ันใจ
วาบุคลากรและองคกรจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีอยาง
เครงครัด โดยจะถือเสมือนวาเปนขอปฏิบัติขององคกรขอหน่ึง ท่ีบุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดม่ัน 
และปฏิบัติใหถูกตองในการทํางานประจําวัน และไมมีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของ อบต. 
คนใด กระทําการใดท่ีขัดตอนโยบายน้ี 

3)  องคการบริหารสวนตําบลพะเนา คาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติ
ท่ีขัดหรือสงสัยวาจะขัดตอหลักการตาง ๆ ในนโยบายฉบับน้ีตอผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ีไมอาจ
รายงานตอผูบังคับบัญชาได อาจขอคําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง หรือผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานงานบุคคล 
โดยขอมูลท่ีใหน้ันใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ ท้ังน้ี ผูบังคับบัญชาเองมีหนาท่ีในการสอดสองดูแล และให
คําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับช้ันใหปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
องคการท่ีดีน้ี 

4)  นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีน้ี จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกป 
5)  องคการบริหารสวนตําบลพะเนา จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการ

กํากับดูแลองคการท่ีดีตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวตอไปอยางเปนระบบ รวมท้ังมีการประเมินตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

ใบลงลายมือช่ือรับทราบของผูปฏิบัติงาน 
องคการบริหารสวนตําบลพะเนา   อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

1. ขาพเจาไดรับ/ รับทราบนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี ฉบับน้ีแลว 
2. ขาพเจาไดอาน และมีความเขาใจเก่ียวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเปนอยางดีพรอมท้ังมุงม่ันท่ี

จะนําแนวทางปฏิบัติภายใตนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีดานตางๆ ซ่ึงระบุไว ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนําไป
กําหนดเปนมาตรการ/โครงการตางๆ   เพ่ือสงเสริมใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลพะเนา     
มีธรรมาภิบาลตอไป จึงไดลงลายช่ือไวเปนหลักฐาน 

 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1 นายพรชัย  อ่ิมหาญ ปลัด อบต.  
2 นางสาวดรุณี  แทนพุดซา ผูอํานวยการกองคลัง  
3 นายธงชัย  ทองทวี ผูอํานวยการกองชาง  
4 นายเปยมศักด์ิ  แกนจันทร หัวหนาสํานักปลัด  
5 นางสาวยมุนา  จิตตหม่ืนไวย นักวิชาการศึกษา  
6 นางคชาภรณ  ฉัตรชูเกียรติกุล นักพัฒนาชุมชน  
7 นางสาวมยุรี  เพ็ชรราม นักทรัพยากรบุคคล  
8 นางสาวนภาจรัส  บุญหลง นักวิชาการพัสดุ  
9 นางสาวปริยา  ศรีโพธ์ิ นักวิชาการเงินและบัญชี  

10 นางสาวณภัทร  อยูมงคล นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
11 นางนิตยา  เกิดศักด์ิ ณ แวงนอย นักจัดการงานท่ัวไป  
12 นางสาวพิชญสุกานต  ศรีนาเมือง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  
13 นายธุรกิจ  พะนา นายชางโยธา  
14 นางเย็นฤดี  ศิริบูรณ เจาพนักงานธุรการ  
15 นางวิมลศิริ  เชาวมะเริง นักวิชาการคลัง  
16 นางมัลจนา  นาคเพชร เจาพนักงานจัดเก็บรายได  
17 นางธนพร  โรงกลาง ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี  
18 นางจุฑามาศ  ฤทธ์ิแขก ผช.จพง.ธุรการ  
19 นางสรัญชพัทร  เกียรติธนบดี นักการภารโรง  
20 นายชัยวัฒน  ขุดโพธ์ิ ยาม  
21 นายศราวุธ  แตงกระโทก พนักงานขับรถยนต  
22 นายประกิจ  ตอยหม่ืนไวย พนักงานขับรถยนต(รถบรรทุกขยะ)  
23 นายประจวบ  ตอยหม่ืนไวย คนงานประจํารถขยะ  
24 นายนิรันดร  เจียนมะเริง คนงานประจํารถขยะ  
25 นายเสถียร  พงษไพร คนงานประจํารถขยะ  
26 นางสุธาทิพย  อิสริยวงศปรีดี ผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  
27 นายพันศร  สงสัย คนงานท่ัวไป  

 
 
 
 



๘ 

 

 
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ด ี

ประจําปงบประมาณ ๒๕60 
 
 

 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลพะเนา 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 



๙ 
 

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ด ี
 
   เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.
2557 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พุทธศักราช 2546 
รวมท้ังใหสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ท้ังน้ี เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะ
ทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
 
  องคการบริหารสวนตําบลพะเนา จึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีอัน
ประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดานคือดานรัฐสังคม และส่ิงแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ดานองคการ และดานผูปฏิบัติงาน รวมถึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักดานตางๆ เพ่ือเปน
แนวทางปฏิบัติ และคานิยมรวมสําหรับองคการและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ 
ขอบังคับอ่ืน  ๆอยางท่ัวถึง  
 
 
 

                      (ลงช่ือ)             
                           (นายสิรวิชญ  ไทยมะณี) 
                  นายกองคการบริหารสวนตําบลพะเนา 

      วันท่ี  4  เดือน มกราคม พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 
 

ประกาศเจตนารมณ 
 

  องคการบริหารสวนตําบลพะเนา ปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 

  ในฐานะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลพะเนา เห็นสมควรใหมีการจัดทํานโยบายการ
กํากับดูแลองคกรท่ีดี เพ่ือใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล ใหเปนท่ียอมรับของทุกฝายท่ีเก่ียวของ อันจะเปนการเสริมสรางความมีศักด์ิศรีของการ
เปนหนวยงานภาครัฐ  อีกท้ังสรางความม่ันใจ ศรัทธา และไววางใจจากประชาชน ผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน 
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
  นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลพะเนา ไดรวบรวมหลักการ 

นโยบายการปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับขององคการบริหารสวนตําบล นํา
นโยบายการกํากับดูแลองคกรท่ีดีไปเปนแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน  และจะไมละเลยการปฏิบัติ
ตามหลักการท่ีปรากฏอยูในนโยบายการกํากับดูแลองคการฉบับน้ี 

 
  ท้ังน้ี องคการบริหารสวนตําบลพะเนา จะไดพิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกํากับ

ดูแลองคการท่ีดีของหนวยงานเปนประจํา เพ่ือใหมีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณ  
 
 

                      (ลงช่ือ)          สิรวิชญ  ไทยมะณี 
                           (นายสิรวิชญ  ไทยมะณี) 
                   นายกองคการบริหารสวนตําบลพะเนา 

       วันท่ี  4  เดือน มกราคม พ.ศ.2560 
 


