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นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

 
   เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พุทธศักราช2546 รวมท้ังใหสอดคลองกับเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ท้ังนี้ เพ่ือใหการ
บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไววางใจใน
การบริหารงานภาครัฐ 
  เทศบาลตําบลทาขาวเปลือกจึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีอันประกอบดวยนโยบายหลัก 
4 ดานคือดานรัฐสังคม และสิ่งแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานองคการ และดานผูปฏิบัติงาน 
รวมถึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักดานตางๆ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ และคานิยมรวมสําหรับองคการและ
บุคลากรทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึง  
 
 
 
       
 

                       
 วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 
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ประกาศเจตนารมณ 
  เทศบาลตําบลทาขาวเปลือกเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน ปฏิบัติภารกิจเปนไปตามตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2552 

  ในฐานะผูบริหารของเทศบาลตําบลทาขาวเปลือก เห็นสมควรใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแล
องคกรท่ีดี เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล ใหเปนท่ี
ยอมรับของทุกฝายท่ีเก่ียวของ อันจะเปนการเสริมสรางความมีศักดิ์ศรีของการเปนหนวยงานภาครัฐ  อีกท้ังสรางความ
ม่ันใจ ศรัทธา และไววางใจจากประชาชน ผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

  นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของเทศบาลตําบลทาขาวเปลือก ไดรวบรวมหลักการ นโยบายการ
ปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับของเทศบาลตําบลทาขาวเปลือก นํานโยบายการกํากับดูแล
องคกรท่ีดีไปเปนแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน  และจะไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการท่ีปรากฏอยูในนโยบาย
การกํากับดูแลองคการฉบับนี้ 

  ท้ังนี้ เทศบาลตําบลทาขาวเปลือก จะไดพิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี
ของหนวยงานเปนประจํา เพ่ือใหมีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณ  
 
 

 
 
                          

     วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 
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หมวด 1 
ขอมูลองคการ 

 
 
 

 
“องคกรชั้นนําแหงการเรียนรูมุงสูการเปนประชาคมอาเซียน ภายใตการพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีมาตรฐาน 

การเกษตรปลอดภัย วิสาหกิจชุมชนเข็มแข็ง”  
 
 

 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสรางเครือขายการพัฒนาทุกภาคสวน 

  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย เพ่ือการบริหารงาน และการบริการประชาชน 
  3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการคาการลงทุน การบริการ และการทองเท่ียวใหมีมาตรฐาน 
   4. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
  5. พัฒนาโครงขายกระบวนการคมนาคมขนสง ระบบการบริการสาธารณ และระบบปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐาน 
  6. สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน การดําเนินชีวิต และสงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  7. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมืองและพัฒนาทองถ่ินทุกข้ันตอน 
  8. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุล และ
เกิดประสิทธิภาพอยางยั่งยืน 
  9.  พัฒนา และสรางภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมใหเขาสูประชาคมอาเซียน 
  10. พัฒนาและสงเสริมงานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ  
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 1  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทาง 
    สังคม 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา 2  การพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 3  การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 4  การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 5  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 6  การพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน 

 
 
 

 

วสัิยทัศน์ 
 

พนัธกจิ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
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คนดี   : มีคุณธรรม กลายืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง มีความโปรงใส ตรวจสอบได  
ไมเลือกปฏิบัติ 

คนเกง   : มุงผลสัมฤทธิ์ของการทํางาน ดวยความรู ความสามารถ และทํางานเปนทีม 
คนขยัน  : อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลทาขาวเปลือกมีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และเกิดประโยชน

กับทุกฝาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีจึงไดยึดหลักการท่ีสําคัญเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
1)  เพ่ือเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในหนวยงาน

และสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม 
2)  เพ่ือใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตางๆ ท้ังนี้ เพ่ือมิใหเกิดการ

แสวงหาผลประโยชนสวนตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ สังคม สิ่งแวดลอม องคการ ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวน
เสีย และผูปฏิบัติงานหนวยงาน 

3)  เพ่ือสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ ความม่ันใจและศรัทธาใหเกิดข้ึนกับ
ผูรับบริการ ประชาชนท่ัวไป และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

หมวด 2 
 นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

เพ่ือแสดงความมุงม่ันตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลตําบลทาขาวเปลือกได
กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดาน และแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบนโยบาย
หลักคือ     1) ดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม2) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  3) ดานองคการ และ 4) ดาน
ผูปฏิบัติงาน 
 
 
 
นโยบายหลัก 

1. สงเสริม สนับสนุนดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัยตอชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติใน
เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมท่ีดีเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและสมดุล 
แนวทางปฏิบัติ 

1. กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
2. ใหหนวยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเก่ียวกับการฟนฟู  รักษาสิ่งแวดลอม  และความ

ปลอดภัยของชุมชน 
3. การจัดใหมีสวนรวมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 
 

ค่านิยมหลกัขององค์การ 
 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
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นโยบายหลัก 

1.  มุงม่ันท่ีจะเปนสวนหนึ่งในการสรางสรรคสังคมท่ีดี มีความสุข 
แนวทางปฏิบัติ 

1. การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
2. จัดโครงการเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

 
 
 
นโยบายหลัก 

- สงเสริมใหบริการท่ีมีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพ่ือใหบริการมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 

แนวทางปฏิบัติ 
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลการบริการอยางตอเนื่องเพ่ือใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ 
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาหนวยงานเพ่ือเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหารและ

ประชาชนท่ีสนในท่ัวไป 
 

นโยบายหลัก 
- มุงม่ันใหบริการ ดวยความสุจริต โปรงใส เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

แนวทางปฏิบัต ิ
1. สงเสริมการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการของรัฐและของสวนรวม 
2. ปรับทัศนคติหรือคานิยมของการดําเนินงานของเจาหนาท่ีของรัฐและหนวยงานภาครัฐใหมุงสูความ

เชื่อม่ันในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปรงใสในการดําเนินงาน 
 

นโยบายหลัก 
-  ใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็น ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

แนวทางปฏิบัต ิ
1. จัดชองทางระบบการรับฟงระบบความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
2. พัฒนากระบวนการรับขอรองเรียนดวยระบบอินเทอรเน็ตผานทางเว็บไซตของเทศบาล 
3. จัดทําแบบสํารวจความตองการของผูรับบริการและนํามาปรับปรุงงานบริการใหดีข้ึน 

 
 
 
นโยบายหลัก 

- สงเสริมและจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ความถูกตองของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของภายใตการกํากับดูแลและควบคุมภายในท่ีดี 

 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

นโยบายด้านองค์การ 

 



6 
 
แนวทางปฏิบัต ิ

1. จัดใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ
การบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักของเทศบาล 

2. กําหนดแนวทางสงเสริมใหเจาหนาท่ีทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงตอการดําเนินงานท่ีผิดตอ 
ธรรมาภิบาล 

3. จัดใหมีการอบรมใหมีความรูเรื่องกฎขอบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล 

4. กําหนดใหผูบริหารและเจาหนาท่ีเปนผูดูแลความเสี่ยงตอการดําเนินงาน ท่ีไมสอดคลองตอหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 

นโยบายหลัก 
- สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธิ์      

แกขาราชการทุกระดับ โดยผลักดันใหทุกหนวยงานมุงเนนการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

แนวทางปฏิบัต ิ
1. ใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ท่ีมีการกําหนดไวอยางชัดเจนเปนเครื่องมือในการวางแผนและ

ครอบคลุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ 
2. จัดทําแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกระตุนสงเสริมให

เกิดการปฏิบัติในวงกวาง 
3. พัฒนาระบบขอมูล กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในองคการ เพ่ืออํานวยความสะดวกให

เจาหนาท่ีทุกคนในการเขาถึงขอมูลและรับทราบโดยท่ัวกัน 

นโยบายหลัก 
- วางระบบประชาสัมพันธใหความสําคัญกับการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารและผลการดําเนินงาน

ของหนวยงานตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบ 

แนวทางปฏิบัต ิ
1. ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในรูปแบบตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
2. เผยแพรนโยบาย กิจกรรม  และผลการดําเนินงานของเทศบาล อยางสมํ่าเสมอ 

 
 
 
นโยบายหลัก 

- มุงเนนสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 จัดทํากิจกรรมเพ่ือสรางเสริมสุขภาพแข็งแรงแกผูปฏิบัติงาน 
1.2 จัดทํากิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงาน 
 

 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัตงิาน 
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นโยบายหลัก 

- ใหมีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสบการณในการปฏิบัติงาน 
 

แนวทางปฏิบัต ิ
1. สรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาท่ีทุกระดับ เปดใจรับฟงขอมูลปอนกลับ กลาคิดกลาแสดงออก และใฝรู

อยางตอเนื่อง 
2. จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานท่ีดี  เพ่ือเสริมสรางใหเปนองคกรแหงการ

เรียนรู 
3. การทํางานรวมกันเปนทีมในลักษณะเครือขาย (Networking) 

แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

เ พ่ือ ใหการปฏิบั ติ ง านมีผลดีตามนโยบายการ กํา กับดูแลองคการ ท่ีดี ของเทศบาลตํ าบล                      
ทาขาวเปลือก จึงกําหนดหลักปฏิบัติท่ีสําคัญดังนี้ 

1.  เทศบาลตําบลทาขาวเปลือกสื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมีความเขาใจเก่ียวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีอยางท่ัวถึง 

2. เทศบาลตําบลทาขาวเปลือกจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหทุกคนม่ันใจวา
บุคลากรและองคการจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้อยางเครงครัด 
โดยจะถือเสมือนวาเปนขอปฏิบัติขององคการขอหนึ่ง ท่ีบุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดม่ัน และปฏิบัติใหถูกตอง
ในการทํางานประจําวัน และไมมีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของเทศบาล คนใด กระทําการใดท่ีขัดตอ
นโยบายฉบับนี้ 

3. เทศบาลตําบลทาขาวเปลือกคาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติท่ีขัด
หรือสงสัยวาจะขัดตอหลักการตางๆ ในนโยบายฉบับนี้ตอผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ีไมอาจรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาได อาจขอคําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง หรือผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานงานบุคคล โดยขอมูลท่ีใหนั้นใหถือ
ปฏิบัติเปนขอมูลลับ ท้ังนี้ ผูบังคับบัญชาเองมีหนาท่ีในการสอดสองดูแล และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ใหปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้ 

4. นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกป 
5. เทศบาลตําบลทาขาวเปลือกจะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ

ดูแลองคการท่ีดีตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวตอไปอยางเปนระบบ รวมท้ังมีการประเมินตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
 
 
 
 


