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นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีด ีประจําปี พ.ศ. 2563 

 
   เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 รวมท้ังให้
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตาม
หลักธรรมาภิบาล ท้ังนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทําให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
 

  เทศบาลตําบลเมืองงาย จึงได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี ประจําปี พ.ศ. 
2563 ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน คือ ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมสําหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างท่ัวถึง  
 
 
 

                      (ลงชื่อ)           
                           (นายยงยุทธ  สุวภาพ) 
      นายกเทศมนตรีตําบลเมืองงาย 
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วัตถุประสงค์ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเมืองงาย มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิด

ประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี จึงได้ยึดหลักการท่ีสําคัญเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
   1. เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนใน
หน่วยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ท้ังนี้ เพ่ือมิให้
เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทําให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน 

  3. เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความม่ันใจและศรัทธาให้เกิด
ข้ึนกับผู้รับบริการ ประชาชนท่ัวไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีด ี
  เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตําบลเมืองงาย   

ได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้
กรอบนโยบายหลัก คือ  

  1. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
  2. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  3. ด้านองค์การ  
  4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายหลัก  
   1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือ
และปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมท่ีดีเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและสมดุล 

 2. มุ่งม่ันท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดี มีความสุข 
 

แนวทางปฏิบัติ 
   1. กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
   2. ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เก่ียวกับการฟ้ืนฟู รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของชุมชน 
   3. การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   4. การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
   5. จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นโยบายหลัก 

  1. ส่งเสริมให้บริการท่ีมีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือให้บริการมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 
   2. มุ่งม่ันให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
   3. ให้ความสําคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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แนวทางปฏิบัติ 
   1. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความ   
พึงพอใจ 
   2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและประชาชนท่ีสนในท่ัวไป 
   3. ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 

  4. ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและหน่วยงานภาครัฐ   
ให้มุ่งสู่ความเชื่อม่ันในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
   5. จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
   6. พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล 
   7. จัดทําแบบสํารวจความต้องการของผู้รับบริการและนํามาปรับปรุงงานบริการให้ดีข้ึน 

 

นโยบายด้านองค์การ 
นโยบายหลัก 
   1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องภายใต้การกํากับดูแล
และควบคุมภายในท่ีดี 

  2. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

  3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผล
การดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

แนวทางปฏิบัติ 
   1. จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของเทศบาล 

  2. กําหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดําเนินงาน
ท่ีผิดต่อธรรมาภิบาล 

  3. จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้ เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

  4. กําหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ ดูแลความเสี่ยงต่อการดําเนินงาน ท่ีไม่
สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

  5. ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ท่ีมีการกําหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและครอบคลุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ 

  6. จัดทําแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
กระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง 

  7. พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพ่ืออํานวย
ความสะดวกให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยท่ัวกัน 

  8. ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

  9. เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม  และผลการดําเนินงานของเทศบาล อย่างสมํ่าเสมอ 
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นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
นโยบายหลัก 
    1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
   2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางปฏิบัติ 
   1. จัดทํากิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
   2. จัดทํากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
   3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิดกล้า
แสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
   4. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานท่ีดี  เพ่ือเสริมสร้างให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
   5. การทํางานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking) 
 

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 
   เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีของเทศบาลตําบล 
เมืองงาย จึงกําหนดหลักปฏิบัติท่ีสําคัญดังนี้ 

  1. เทศบาลตําบลเมืองงาย สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเก่ียวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีอย่างท่ัวถึง 
   2. เทศบาลตําบลเมืองงาย จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคน
ม่ันใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตน ตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี
ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ท่ีบุคลากรทุกระดับต้องทํา
ความเข้าใจ ยึดม่ัน และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทํางานประจําวัน และไม่มีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญาต
ให้บุคลากรของเทศบาลตําบลเมืองงายคนใด กระทําการใดท่ีขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

  3. เทศบาลตําบลเมืองงาย คาดหวังให้บุคลากรทุกคน มีการรายงานโดยสุจริตถึงการ
ปฏิบัติท่ีขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่าง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ี
ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคําปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารท่ีรับผิดชอบงาน
บุคคล โดยข้อมูลท่ีให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ท้ังนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแล และ
ให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ
ดูแลองค์การท่ีดีฉบับนี้ 
   4. นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ทุกปี 

  5. เทศบาลตําบลเมืองงาย จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการ
กํากับดูแลองค์การท่ีดีตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีการประเมินตนเองอย่าง
สมํ่าเสมอ 
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