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นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 

   เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช  2546 รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจใน
การบริหารงานภาครัฐ 
  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีอันประกอบด้วยนโยบายหลัก 
4 ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากร
ทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง  
 
 
 

                      (ลงชื่อ)         
                         (นายสุบนิ  งอนสวัน) 

      นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์กระสังข์ 
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ประกาศเจตนารมณ์ 
 

  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 

  ในฐานะผู้บริหารของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  เห็นสมควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์กร
ที่ดี เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  ให้เป็นที่ยอมรับของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ  อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา 
และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการ
ปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  น านโยบายการก ากับดูแลองค์กร
ที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน  และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การฉบับนี ้

  ทั้งนี้ เทศบาลโพธิ์กระสังข์จะได้พิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของ
หน่วยงานเป็นประจ า เพ่ือให้มีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์  
 
 

                         (ลงชื่อ)     
   (นายสุบิน  งอนสวัน) 

     นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์กระสังข์   
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หมวด 1 
ข้อมูลองค์การ 

 
 
 

 
“เมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  วัฒนธรรมล้ าค่า   
สาธารณสุขก้าวหน้า  การศึกษาดี  การกีฬาเด่น   
เน้นเกษตรอินทรีย์  มีอาชีพเสริม  เพ่ิมการมีส่วนร่วม”  
 
 

 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน 

  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพ่ือการบริหารงาน และการบริการประชาชน 
  3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้าการลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 
   4. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
  5. พัฒนาโครงข่ายกระบวนการคมนาคมขนส่ง ระบบการบริการสาธารณ และระบบป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน 
  6. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การด าเนินชีวิต และส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน 
  8. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล และ
เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
  9.  พัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  10. พัฒนาและส่งเสริมงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ  
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก าจัดขยะ 
                                          มูลฝอย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

วสัิยทัศน์ 
 

พนัธกจิ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
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คนดี   : มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
ไม่เลือกปฏิบัติ 

คนเก่ง   : มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการท างาน ด้วยความรู้ ความสามารถ และท างานเป็นทีม 
คนขยัน  : อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์

กับทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1)  เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและ

สามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน 

3)  เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความม่ันใจและศรัทธาให้เกิดข้ึนกับผู้รับบริการ 
ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่านิยมหลกัขององค์การ 
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หมวด 2 
 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ได้ก าหนด
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ     
1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติในเรื่อง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล 
แนวทางปฏิบัติ 

1. ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
2. ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู  รักษาสิ่งแวดล้อม  และความ

ปลอดภัยของชุมชน 
3. การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

นโยบายหลัก 
1.  มุ่งม่ันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข 

แนวทางปฏิบัติ 
1. การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
2. จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

 
 
 
นโยบายหลัก 

- ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 

แนวทางปฏิบัติ 
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและ

ประชาชนที่สนในทั่วไป 

นโยบายหลัก 
- มุ่งม่ันให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

แนวทางปฏิบัติ 
1. ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 

 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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2. ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่ความ

เชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

นโยบายหลัก 
-  ให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางปฏิบัติ 
1. จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย 
2. พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล 
3. จัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น 

 
 
 
นโยบายหลัก 

- ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องภายใต้การก ากับดูแลและควบคุมภายในที่ดี 

แนวทางปฏิบัติ 
1. จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการ

บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของเทศบาล 
2. ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่ผิดต่อธรรมาภิ

บาล 
3. จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ

บาล 
4. ก าหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการด าเนินงาน ที่ไม่สอดคล้องต่อหลัก

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

นโยบายหลัก 
- สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์      

แก่ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

แนวทางปฏิบัติ 
1. ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและ

ครอบคลุมผลการด าเนินงาน และมีการรายงานผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
2. จัดท าแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เกิด

การปฏิบัติในวงกว้าง 
3. พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้

เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน 

 

นโยบายด้านองค์การ 
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นโยบายหลัก 
- วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการด าเนินงานของ

หน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 

แนวทางปฏิบัติ 
1. ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2. เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม  และผลการด าเนินงานของเทศบาล อย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
นโยบายหลัก 

- มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 จัดท ากิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
1.2 จัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก 
- ให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 
แนวทางปฏิบัติ 

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิดกล้าแสดงออก และใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

2. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานที่ดี  เพ่ือเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3. การท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking) 

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

เพ่ื อ ให้ การปฏิ บั ติ งานมี ผลดี ต ามน โยบายการก ากับ ดู แลองค์ ก ารที่ ดี ขอ งเท ศบาลต าบ ล                      
ต าบลโพธิ์กระสังข์  จึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 

1.  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

2. เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่า
บุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดย
จะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการ
ท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของเทศบาล คนใด กระท าการใดที่ขัดต่อนโยบาย
ฉบับนี้ 

3. เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือ
สงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ีไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ 
อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูล 

 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัตงิาน 
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ลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

4. นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี 
5. เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  จะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล

องค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 


