
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

เทศบาลตําบลเมืองปาน
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
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เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 รวมทั้งใหสอดคลองกับเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลัก ธรรมาภิบาล ทั้งน้ี เพื่อใหการ
บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไววางใจใน
การบริหารงานภาครัฐ

เทศบาลตําบลเมืองปาน จึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอันประกอบดวยนโยบายหลัก 4
ดานคือดานรัฐสังคม และส่ิงแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานองคการ และดานผูปฏิบัติงาน รวมถึงได
กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักดานตางๆ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ และคานิยมรวมสําหรับองคการและบุคลากรทุก
คน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอ่ืนๆ อยางทั่วถึง

(ลงช่ือ)
(นายประสิทธ์ิ  จําเดิม)
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองปาน

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
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เทศบาลตําบลเมืองปาน เปนราชการบริหารสวนทองถ่ินปฏิบัติภารกิจพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน

ในฐานะผูบริหารของเทศบาลตําบลเมืองปาน เห็นสมควรใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ใหเปนที่ยอมรับของทุก
ฝายที่เก่ียวของ อันจะเปนการเสริมสรางความมีศักดิ์ศรีของการเปนหนวยงานภาครัฐ อีกทั้งสรางความม่ันใจ ศรัทธา และ
ไววางใจจากประชาชน ผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของเทศบาลตําบลเมืองปาน ไดรวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติ
ราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพื่อใหบุคลากรทุกระดับของเทศบาลตําบลเมืองปาน นํานโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดีไปเปน
แนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงานและจะไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยูในนโยบายการกํากับดูแล
องคการฉบับน้ี

ทั้งน้ี เทศบาลตําบลเมืองปาน จะไดพิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของ
หนวยงานเปนประจํา เพื่อใหมีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณ

(ลงช่ือ)
(นายประสิทธ์ิ  จําเดิม)

นายกเทศมนตรีตําบลเมืองปาน
วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประกาศเจตนารมณ
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หมวด 1
ขอมูลองคการ

วิสัยทัศน
ตําบลนาอยู เขมแขง็ ประชาชนอยูดีมีสุข

พันธกิจ

1) พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานครบถวน และทั่วถงึ
2) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยู พัฒนาใหเปนสถานที่ทองเทีย่ว

ทีส่ําคัญ
3) สรางคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการสังคม สงเสริมสขุภาพพลานามัยทีด่ี
4) สรางความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
5) สงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยู
6) สงเสริมอาชีพที่มั่นคง เพิ่มรายไดอันเปนรากฐานของเศรษฐกิจที่ดี
7) พัฒนาบริหารจัดการในองคกรใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชมุชน
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิ
5) ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร

คานิยมหลักขององคการ

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ
2. การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3. การเขาใจในองคกรและระบบงาน
4. การบริการเปนเลิศ
5. การทํางานเปนทีม
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เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเมืองปาน มีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และเกิดประโยชน
กับทุกฝาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีจึงไดยึดหลักการที่สําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้

1) เพื่อเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในหนวยงาน
และสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม

2) เพื่อใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตางๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให เกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ สังคม สิ่งแวดลอม องคการ ผูรับบริการ ผูมี
สวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงานหนวยงาน

3) เพื่อสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ ความมั่นใจและศรัทธาใหเกิดขึ้นกับ
ผูรับบริการ ประชาชนทัว่ไป และผูมีสวนไดสวนเสีย

วัตถุประสงค ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี
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เพื่อแสดงความมุงม่ันตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตําบล เมืองปาน ไดกําหนดนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดีประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดาน และแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบนโยบายหลัก ประกอบดวย

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

1. ดานรัฐ สังคมและส่ิงแวดลอม
นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ

1. สงเสริม สนับสนุนดานส่ิงแวดลอม สุขภาพ และความ
ปลอดภัยตอชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติในเรื่องความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมที่ดี เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล

1. กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
2. ใหหนวยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเก่ียวกับ
การฟนฟู รักษาส่ิงแวดลอม และความปลอดภัยของชุมชน
3. การจัดใหมีสวนรวมในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

2. มุงม่ันที่จะเปนสวนหน่ึงในการสรางสรรคสังคมที่ดี
มีความสุข

1. การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
2.จัดโครงการเพื่อสงเสริมความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว

2. ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ

1 สงเสริมใหบริการที่มีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาใชเพื่อใหบริการมีความสะดวกและรวดเร็ว

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลการบริการอยางตอเน่ือง
เพื่อใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาหนวยงานเพื่อเปน
ประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหารและประชาชนที่สนใจ
ทั่วไป

2. มุงม่ันใหบริการ ดวยความสุจริต โปรงใส เพื่อประโยชน
สุขของประชาชน

1. สงเสริมการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนใน
กิจการของรัฐและของสวนรวม
2. ปรับทัศนคติหรือค านิยมของการดํา เ นินงานของ
เจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานภาครัฐใหมุงสูความเช่ือม่ันใน
หลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน

3. ใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็น ของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

1.จัดชองทางระบบการรั บฟ งระบบความ คิด เห็นที่
หลากหลาย
2. พัฒนากระบวนการรับขอรองเรียนดวยระบบอินเตอรเน็ต
ผานทางเว็บไซตของเทศบาล
3. จัดทําแบบสํารวจความตองการของผูรับบริการและนํามา
ปรับปรุงงานบริการใหดีข้ึน

หมวด 2
นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี



7

3. ดานองคกร
นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ

1. สงเสริมและจัดใหมีระบบบริหารความเส่ียงที่เก่ียวกับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานความถูกตอง
ของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เ ก่ียวของ
ภายใตการกํากับดูแลและควบคุมภายในที่ดี

1.1 จัดใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย
หรือแนวทางในการบริหารความเ ส่ียงของการบรรลุ
เปาหมาย ตามภารกิจหลักของเทศบาล
1.2 กําหนดแนวทางสงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับตระหนัก
ถึงความเส่ียงตอการดําเนินงานที่ผิดตอธรรมาภิบาล
1.3 จัดใหมีการอบรมใหมีความรู เรื่องกฎขอบังคับของ
กฎหมายที่เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
1.4 กําหนดใหผูบริหารและเจาหนาที่เปนผูดูแลความเส่ียง
ตอการดํ า เ นินงาน ที่ ไม สอดคลองตอห ลัก คุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล

2. สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใชเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการให เ กิดผลสัมฤทธ์ิ แก
ขาราชการทุกระดับ โดยผลักดันใหทุกหนวยงานมุงเนนการ
พัฒนาตนเองตลอดเวลา

2.1 ใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกําหนดไว
อยางชัดเจนเปนเครื่องมือในการวางแผนและครอบคลุมผล
การดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินการอยาง
สมํ่าเสมอ
2.2 จัดทําแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุนสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติ
ในวงกวาง
2.3 พัฒนาระบบขอมูล กฎ ระเบียบ ที่ เ ก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานภายในองคการ เพื่ออํานวยความสะดวกให
เจาหนาที่ทุกคนในการเขาถึงขอมูลและรับทราบโดยทั่วกัน

3. วางระบบประชาสัมพันธใหความสําคัญกับการเผยแพร
ประชาสัมพันธขาวสารและผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบ

3.11 ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานของเทศบาลใน
รูปแบบตางๆ เชน ส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส
3.2 เผยแพรนโยบาย กิจกรรม  และผลการดําเนินงานของ
เทศบาล อยางสมํ่าเสมอ
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4. ดานผูปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ

1. มุงเนนสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 1.1 จัดทํากิจกรรมเพื่อสรางเสริมสุขภาพแข็งแรงแก
ผูปฏิบัติงาน
1.2 จัดทํากิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
ผูปฏิบัติงาน

2. ใหมีระบบแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อเพิ่มประสบการณใน
การปฏิบัติงาน

2.1 สรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ทุกระดับ เปดใจรับฟง
ขอมูลปอนกลับ กลาคิดกลาแสดงออก และใฝรูอยางตอเน่ือง
2.2 จัดใหมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการทํางาน
ที่ดี เพื่อเสริมสรางใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
2.3 การทํางานรวมกันเปนทีมในลักษณะเครือขาย
(Networking)

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของเทศบาลตําบลเมืองปาน จึงกําหนดหลัก
ปฏิบัติที่สําคัญดังน้ี

1) เทศบาลตําบลเมืองปาน ส่ือสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมีความเขาใจเก่ียวกับนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดีอยางทั่วถึง

2) เทศบาลตําบลเมืองปาน จัดระบบบริหารธรรมาภิบาล ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหทุกคนม่ันใจวาบุคลากรและ
องคการจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับน้ีอยางเครงครัด โดยจะถือเสมือน
วาเปนขอปฏิบัติขององคการขอหน่ึง ที่บุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดม่ัน และปฏิบัติใหถูกตองในการทํางาน
ประจําวัน และไมมีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของเทศบาล คนใด กระทําการใดที่ขัดตอนโยบายฉบับน้ี

3) เทศบาลตําบลเมืองปาน คาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยวาจะ
ขัดตอหลักการตางๆ ในนโยบายฉบับน้ีตอผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไมอาจรายงานตอผูบังคับบัญชาได อาจขอ
คําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง หรือผูบริหารที่รับผิดชอบดานงานบุคคล โดยขอมูลที่ใหน้ันใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ ทั้งน้ี
ผูบังคับบัญชาเองมีหนาที่ในการสอดสองดูแล และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับช้ันใหปฏิบัติใหสอดคลองกับ
แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับน้ี

4) นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับน้ี จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกป
5) เทศบาลตําบลเมืองปาน จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

ตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไวตอไปอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอยางสมํ่าเสมอ

แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี


