
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

 
 

ของ 
 

เทศบาลตําบลปาปอง 
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

 
 
 
 

 
       

 



นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

   เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕60 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พุทธศักราช 
2546 รวมท้ังใหสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งมุงเนนการพัฒนา
คุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ท้ังน้ี เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ 
  เทศบาลตําบลปาปอง จึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีอันประกอบดวย
นโยบายหลัก 4 ดานคือดานรัฐสังคม และสิ่งแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดาน
องคการ และดานผูปฏิบัติงาน รวมถึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักดานตางๆ เพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติ และคานิยมรวมสําหรับองคการและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูกับกฎ ขอบังคับอื่นๆ อยางท่ัวถึง  
 
 
 
 

                           (นายธัญญา  ภาวะเดช) 
          นายกเทศมนตรีตําบลปาปอง 

       วันท่ี  3  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 
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ประกาศเจตนารมณ 

เทศบาลตําบลปาปอง เดิมเปนตําบลเดียวกับตําบลสงาบาน โดยมีขุนปอง ประชาไพร เปนกํานัน ตอมา
ไดแยกออกมาเปนตําบลปาปอง มีฐานะเปนสภาตําบลตอมาไดรับการยกฐานะเปนองคการบรหิารสวนตําบลตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2538 และไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลเมื่อ 
วันที่ 27 ตุลาคม 2552 

มีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในการพัฒนาและการใหบริการแกประชาชน ซึ่งจําเปนตองทํางาน
รวมกัน  ฉะน้ัน เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกของขาราชการหรือพนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจาง ให
สามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผลมีความโปรงใส และเปนธรรม ในฐานะผูบริหาร
ของเทศบาลตําบลปาปอง เห็นสมควรใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี เพื่อใหการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ใหเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ อันจะ
เปนการเสริมสรางความมีศักด์ิศรขีองการเปนหนวยงานภาครัฐ  อีกทั้งสรางความมั่นใจ ศรัทธา และไววางใจจาก
ประชาชน ผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

  นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของเทศบาลตําบลปาปอง ไดรวบรวมหลักการ นโยบายการ
ปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อใหบุคลากรทุกระดับของเทศบาลตําบลปาปอง นํานโยบายการกํากับดูแล
องคกรที่ดีไปเปนแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน  และจะไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยูใน
นโยบายการกํากับดูแลองคการฉบับน้ี 

  ทั้งน้ี เทศบาลตําบลปาปอง จะไดพิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองคการที่
ดีของหนวยงานเปนประจํา เพื่อใหมีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณ  

 
 
 
 
 

                           (นายธัญญา  ภาวะเดช) 
          นายกเทศมนตรีตําบลปาปอง 

       วันท่ี  3  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 
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หมวด 1 
ขอมูลองคการ 

 
 
 

 
"เปนตําบลนาอยูอยางยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล" 
 
 
 

 
 1. ส งเส ริมพัฒ นาและบู รณ าการการบริห ารจัดการ ด านโครงสร างพื้ นฐาน  การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
 2. สรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและแกไขปญหา 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 3. สงเสริมการจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการสังคมและการรักษาศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 4. พัฒนาระบบงบประมาณ และการคลังของเทศบาลตําบลปาปองใหมีประสิทธิภาพและสามารถ
พึ่งตนเองได   
 5. พัฒนาระบบบริหารจดัการเทศบาลตําบลปาปอง ไปสูเปาหมายของหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี   
 6. บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรเทศบาลตําบลปาปองใหทํางานอยางมือ
อาชีพ   
 7. สนับสนุนการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  
 
 
 
 1. ประชาชนไดรับความสะดวกในดานการคมนาคม การขนสงผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งไดรับ
บริการดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ   
 2. ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกอใหเกิดภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ 
 3. เปนตนแบบในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
 4. ชุมชน อนุรักษฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินใหดํารงอยูได
ดวยตนเองอยางย่ังยืน   
 5. ประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึงรวดเรว็และเปนธรรม มีสุขภาวะที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ 
เด็กและเยาวชนผูสูงอายุ คนพิการและผูประสบปญหาทางสังคมไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง มีอาชีพพึ่งพาตนเอง
ได  

วิสัยทัศน์ 
 

พนัธกิจ 
 

เป้าประสงค์ 
 



4 
 

 6. ชุมชนสามารถปองกันสาธารณภัยตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดปญหายาเสพติด  
 7. เทศบาลตําบลปาปองมีการบรหิารจดัการภายใตหลกัธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
  
  
 
 
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความย่ังยืน 
๓. ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนอยางย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิญญาทองถ่ิน 
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสงัคม 
๖. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมชน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมอืงที่ดีดวยนวัตกรรมการบรหิารทีเ่หมาะสม 
 

 
 
 

คนดี   : มีคุณธรรม กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง มีความโปรงใส ตรวจสอบได  
ไมเลือกปฏิบัติ 
 

คนเกง   : มุงผลสัมฤทธ์ิของการทํางาน ดวยความรู ความสามารถ และทํางานเปนทีม 
 
คนขยัน  : อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอยางตอเน่ือง 

 
วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลปาปอง มีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และเกดิประโยชนกับทุก
ฝาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีจึงไดยึดหลักการที่สําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

1)  เพื่อเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในหนวยงาน
และสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม 

2)  เพื่อใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตางๆ ทั้งน้ี เพื่อมิใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรฐั สังคม สิ่งแวดลอม องคการ ผูรับบริการ ผูมีสวน
ไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงานหนวยงาน 

3)  เพื่อสรางการยอมรับ ความนาเช่ือถือ ความไววางใจ ความมั่นใจและศรัทธาใหเกิดข้ึนกับ
ผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ค่านิยมหลักขององค์การ 
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หมวด 2 

นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

เพื่อแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลตําบลปาปองไดกําหนด
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดาน และแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบนโยบาย
หลักคือ 1) ดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม2) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  3) ดานองคการ และ 4) 
ดานผูปฏิบัติงาน 
 
 
 

นโยบายหลัก 
1. สงเสรมิ สนับสนุนดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัยตอชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติใน

เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมที่ดีเพือ่การพฒันาที่ย่ังยืนและสมดุล 

แนวทางปฏิบัติ 
1.1 กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
1.2 ใหหนวยงานของรัฐพฒันาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกบัการฟนฟู  รักษาสิ่งแวดลอม  และความ

ปลอดภัยของชุมชน 
1.3  การจัดใหมีสวนรวมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

นโยบายหลัก 
2. มุงมั่นทีจ่ะเปนสวนหน่ึงในการสรางสรรคสงัคมที่ดี มีความสุข 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1  การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน 
2.2 จัดโครงการเพื่อสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

 
 
 

นโยบายหลัก 
1. สงเสรมิใหบรกิารทีม่ีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพื่อใหบริการมีความสะดวกและ

รวดเร็ว 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลการบริการอยางตอเน่ืองเพื่อใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ 
1.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาหนวยงานเพื่อเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหาร

และประชาชนที่สนในทั่วไป 
 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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นโยบายหลัก 

2. มุงมั่นใหบริการ ดวยความสุจริต โปรงใส เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
แนวทางปฏิบัติ 

2.1 สงเสริมการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการของรัฐและของสวนรวม 
2.2  ปรับทัศนคติหรือคานิยมของการดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานภาครัฐใหมุงสู

ความเช่ือมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปรงใสในการดําเนินงาน 

นโยบายหลัก 
3. ใหความสําคัญกบัการรับฟงความคิดเห็น ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

แนวทางปฏิบัติ 
3.1 จัดชองทางระบบการรับฟงระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย 
3.2 พัฒนากระบวนการรับขอรองเรียนดวยระบบอินเทอรเน็ตผานทางเว็บไซตของเทศบาล 
3.3 จัดทําแบบสํารวจความตองการของผูรับบริการและนํามาปรับปรุงงานบริการใหดีข้ึน 

 
 
นโยบายหลัก 

1. สงเสริมและจัดใหมรีะบบบริหารความเสี่ยงที่เกีย่วกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ความถูกตองของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของภายใตการกํากับดูแลและควบคุมภายในที่ดี 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 จัดใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ
การบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักของเทศบาล 

1.2 กําหนดแนวทางสงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงตอการดําเนินงานที่ผิดตอ   
ธรรมาภิบาล 

1.3 จัดใหมีการอบรมใหมีความรูเรื่องกฎขอบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม        
และธรรมาภิบาล 

1.4 กําหนดใหผูบริหารและเจาหนาที่เปนผูดูแลความเสี่ยงตอการดําเนินงาน ที่ไมสอดคลองตอหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

นโยบายหลัก 
2. สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

แก ขาราชการทุกระดับ โดยผลักดันใหทุกหนวยงานมุงเนนการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
แนวทางปฏิบัติ 

2.1 ใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกําหนดไวอยางชัดเจนเปนเครื่องมือในการวางแผนและ
ครอบคลุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ 

2.2 จัดทําแนวทางสงเสรมิการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุนสงเสริมให
เกิดการปฏิบัติในวงกวาง 

 

นโยบายด้านองค์การ 
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2.3 พัฒนาระบบขอมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองคการ เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหเจาหนาที่ทุกคนในการเขาถึงขอมูลและรับทราบโดยทั่วกัน 

นโยบายหลัก 
3. วางระบบประชาสัมพนัธใหความสําคัญกับการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารและผลการดําเนินงาน

ของหนวยงานตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบ 
แนวทางปฏิบัติ 

3.1 ประชาสัมพันธผลการปฏิบั ติงานของเทศบาลในรูปแบบตางๆ เชน สื่อสิ่ งพิมพและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

3.2 เผยแพรนโยบาย กจิกรรม  และผลการดําเนินงานของเทศบาลอยางสม่ําเสมอ 
 
 
 
 
นโยบายหลัก 

1. มุงเนนสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 จัดทํากิจกรรมเพื่อสรางเสริมสุขภาพแข็งแรงแกผูปฏิบัติงาน 
1.2 จัดทํากิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก 
2. สนับสนุนใหมีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อเพิ่มประสบการณในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 สรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ทุกระดับ เปดใจรับฟงขอมูลปอนกลับ กลาคิดกลาแสดงออก และใฝรู

อยางตอเน่ือง 
2.2 จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานที่ดี  เพื่อเสริมสรางใหเปนองคกรแหงการ

เรียนรู 
2.3 การทํางานรวมกันเปนทมีในลกัษณะเครือขาย (Networking)

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
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แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของเทศบาลตําบลปาปอง จึงกําหนดหลัก
ปฏิบัติที่สําคัญดังน้ี 

1)  เทศบาลตําบลปาปอง สื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีอยางทั่วถึง 

2) เทศบาลตําบลปาปอง จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหทุกคนมั่นใจวาบุคลากรและ
องคการจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับน้ีอยางเครงครัด โดยจะถือเสมือน
วาเปนขอปฏิบัติขององคการขอหน่ึง ที่บุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดมั่น และปฏิบัติใหถูกตองในการทํางาน
ประจําวัน และไมมีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของเทศบาล คนใด กระทําการใดที่ขัดตอนโยบายฉบับน้ี 

3)  เทศบาลตําบลปาปอง คาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยวาจะขัด
ตอหลักการตางๆ ในนโยบายฉบับน้ีตอผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไมอาจรายงานตอผูบังคับบัญชาได อาจขอ
คําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง หรือผูบริหารที่รับผิดชอบดานงานบุคคล โดยขอมูลที่ใหน้ันใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ ทั้งน้ี 
ผูบังคับบัญชาเองมีหนาที่ในการสอดสองดูแล และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับช้ันใหปฏิบัติใหสอดคลองกับ
แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับน้ี 

4)  นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับน้ี จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกป 
5)  เทศบาลตําบลปาปอง จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

ตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไวตอไปอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ 


