
 
 

 
 
 
 

 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 
 

ของ 
 
 

เทศบาลต าบลวังชัย 
อ าเภอน  าพอง  จังหวัดขอนแก่น 



 
 
      1 

 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี

 
   เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช2546 รวมทั้งให้
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรร
มาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
 
  เทศบาลต าบลวังชัย จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีอันประกอบด้วยนโยบาย
หลัก 4 ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ และค่านิยม
ร่วมส าหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง  
 
 
 

                      (ลงชื่อ)                   
                           (นายกิตติ  ค าแกนคูณ) 

นายกเทศบาลต าบลวังชัย 
   วันที่  10  เดือน มกราคม พ.ศ.2561 
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ประกาศเจตนารมณ์ 
 

  เทศบาลต าบลวังชัย เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๗๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

 

  ในฐานะผู้บริหารของเทศบาลต าบลวังชัย เห็นสมควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแล
องค์กรที่ดี เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ  อีก
ทั้งสร้างความม่ันใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลต าบลวังชัย ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการ
ปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับของเทศบาลต าบลวังชัย     น านโยบายการก ากับดูแล
องค์กรที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน  และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ใน
นโยบายการก ากับดูแลองค์การฉบับนี้ 

 

  ทั้งนี้ เทศบาลต าบลวังชัย จะได้พิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี
ของหน่วยงานเป็นประจ า เพ่ือให้มีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์  
 
 

                      (ลงชื่อ)                   
 (นายกิตติ  ค าแก่นคูณ) 
นายกเทศบาลต าบลวังชัย 

      วันที่  10  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2561 
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ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน 
 

เทศบาลต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 
 
1. ข้าพเจ้าได้รับ/ รับทราบนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว 
2. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดีพร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะ

น าแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ ซึ่งระบุ ไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือน าไป
ก าหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลวังชัยมีธรรมาภิบาลต่อไป 
จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
๑.นายกิตติ      ค าแก่นคูณ   นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย 

 ๒.นางสาวนันท์วภัส  ปิติสวิะพัฒน์   ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย 
 ๓.นายวราพงษ์      จันดาอ่อน   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๔.นางธิราวัลย์        จันดาอ่อน   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 ๕.นางสุขใจ        สิริจงวัฒนา   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 ๖.นางเข็มเพชร     พูลสงวน   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๗.นางสาวจันทิมา    เกษมสุข   หัวหน้าฝ่ายพฒันารายได้ 
 ๘.นายพิเชษฐ์         จันทรสมบัติ   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 ๙.นางพัชรี หล่องบุศรี   หัวหน้าฝ่ายการศึกษา 
 ๑๐.นางถิรญา         ศรีชมชืน่   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 ๑๑.นางสุบรรณ      จอมทอง   เจ้าพนักงานธุรการ 
 ๑๒.นายวิฑูร          เหล่าเมืองเพีย  นิติกร 
 ๑๓.จอ.สังข์ทอง     จังพล    เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
 ๑๔.นายวัชรว์ิกรม      วงกลาง   นายช่างโยธา 
 ๑๕.นายสุริยันต์          โน๊ตศิริ   นายช่างโยธา 
 ๑๖.นางสาววิภาพร     มีมั่งค่ัง   เจ้าพนักงานธุรการ 
 ๑๗.นางประนอม        ป่าโพธิ์ชัย   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 ๑๘.นางสาวรัศมี         กลางหล้า   นักพัฒนาชุมชน 
 ๑๙.นายณัฐพงษ์         แก้วบุญเรือง  เจ้าพนักงานธุรการ 
 ๒๐.น.ส.สิริลักษณ์       ศุภเศรษฐพงษ์  นักวิชาการสุขาภิบาล 
 ๒๑.นางอภิญญา          จันทร์ดี   พยาบาลวิชาชีพ 
 ๒๒.นางจินดา            ไผ่สะอาด   เจ้าพนักงานพัสดุ 
 ๒๓.นางพูลทรัพย์        กล้าหาญ   นักการ 

๒๔.น.ส.อิสรีย์            โชควลิต   พนักงานดับเพลิง 
/๒๕.นาย..... 



๔ 
 

 
๒๕.นายไพรวัลย์         พลไชยมาตย์  พนักงานขับรถยนต์ 
๒๖.นายบุญทัย           บุควนั   คนงานประจ ารถขยะ 
๒๗.นายโกเมศ            คมข า   พนักงานดับเพลิง 
๒๘.นายอุดม         บ ารุงบ้านทุ่ม   พนักงานดับเพลิง 

 ๒๙.น.ส.สุพัตรา       ค าเหลา   พนักงานจ้าง สปสช. 
 ๓๐นายทองสา        พรมแพง   พนักงานจ้างโรงฆ่าสัตว์ 

๓๑.นายผดุง     ชุมพล   ภารโรง 
 ๓๒.นายวิโรจน ์      สมปุย   คนงานประจ ารถขยะ 
 ๓๓.นายประดิษฐ์       กระต่ายจันทร์  ผู้ช่วยช่างทุกประเภท 
 ๓๔.นายแสงจันทร์     บ ารุงบา้นทุ่ม  พนักงานดับเพลิง 
 ๓๕.นายชัชวาล           มิเถาวัลย์   พนักงานดับเพลิง 
 ๓๖.นายอาภรณ์          เกษมะณี   ผู้ช่วยช่างทุกประเภท 
 ๓๗.นายประหยัด        เหลาค าควร  คนงานประจ ารถขยะ 
 ๓๘.นายบุญมา            นิตุทอน   พนักงานขับรถยนต์ 
 ๓๙.นายจรูญ             ศรีแสง   พนักงานดับเพลิง 
 ๔๐.นางอรวีร์          จ าปาจมู   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 ๔๑.นายเดชา         เพี้ยนสูงเนิน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
 ๔๒.น.ส.ธรีวรรณ์       ชุมพล   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
 ๔๓.นายพัฒนพงษ์      รัตนะเวทิน   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 ๔๔.น.ส.ดาณิชา         กุลพิรักษ์   ผู้ดูแลเด็ก 
 ๔๕.นางวัชรี             เหล่าเมืองเพีย  ผู้ดูแลเด็ก 
 ๔๖.นางสุพร            ชุมพล   ผู้ดูแลเด็ก 
 ๔๗.น.ส.ฐิติรัตน์       จันทร์วิเศษ   นักการ 
 ๔๘.นายประสิทธิ      สุทธศรี   พนักงานดับเพลิง 
 ๔๙.นายบุญส่ง         กองสุข   พนักงานดับเพลิง 
 ๕๐.นายยุทธนา        วชิา   พนักงานดับเพลิง 
 ๕๑.นายพุทธา          สีดานยุ   คนงาน 
 ๕๒.นายประยุทธ      ใสวารี   คนงาน 
 ๕๓.นายสมภาร      ทองสันเทียะ   คนงาน 
 ๕๔.นายสงกรานต์    พรมสีแก้ว   คนงาน 

๕๕.นางศิริพร          มิเถาวลัย์   คนงาน 
๕๖.นางสาวณัฏยา    บวัทอง   บุคลากร 

 ๕๗ และพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างในสังกัดส่วนราชการกองทุกท่าน 
 
 

/หมาวด.... 
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หมวด 1 
ข้อมูลองค์การ 

 
 

 
 

 
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน”  
 
 
 
 

 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่หลัก

ให้เทศบาลต าบลมีหน้าที่ “พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม” และเทศบาลต าบลวังชัยได้
ก าหนดพันธกิจหลักที่จะด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
 

พันธกิจที่ 1 เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่  และเป็นต้นแบบของการพัฒนาและบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 

 

พันธกิจที่ 3 พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มน้ า ทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม
และทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือมุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน 

 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3  การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6  การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
 
 
 

วสัิยทัศน์ 
 

พนัธกจิ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
 



 
 

๖ 
 
 

 
 
 
 

คนดี   : มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

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

 
วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลวังชัย มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุก

ฝ่าย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 
1)  เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน

และสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
2)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน 

 
3)  เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ

ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่านิยมหลกัขององค์การ 
 



๗ 
 
 

หมวด 2 
 

 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 

เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลต าบลวังชัย ได้ก าหนด
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบาย
หลักคือ 1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  3) ด้านองค์การ และ      
4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติใน
เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล 
 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟ้ืนฟู  รักษาสิ่งแวดล้อม  และความ

ปลอดภัยของชุมชน 
1.3  การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

 
นโยบายหลัก 

๑. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข 
 
แนวทางปฏิบัติ 

2.1  การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
2.2 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
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นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือให้บริการมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 
1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

และประชาชนที่สนในทั่วไป 
 
นโยบายหลัก 

๑. มุ่งมัน่ให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 
2.2  ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่

ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 
นโยบายหลัก 

3. ให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางปฏิบัติ 

3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย 
3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของ ทต. 
3.3 จัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องภายใต้การก ากับดูแลและควบคุมภายในที่ดี 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ
การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของ ทต.. 

1.2 ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่ผิดต่อธรร
มาภิบาล 

1.3 จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาล 

1.4 ก าหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการด าเนินงาน ที่ไม่สอดคล้องต่อหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 
นโยบายหลัก 

2. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
แก่ ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
แนวทางปฏิบัติ 

2.1 ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและ
ครอบคลุมผลการด าเนินงาน และมีการรายงานผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 

2.2 จัดท าแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกระตุ้นส่งเสริมให้
เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง 

2.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน 

 
นโยบายหลัก 

3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
แนวทางปฏิบัติ 

3.1 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของ ทต.ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม  และผลการด าเนินงานของ ทต. อย่างสม่ าเสมอ 
 
 

นโยบายด้านองค์การ 
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นโยบายหลัก 

1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 จัดท ากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
1.2 จัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

 
นโยบายหลัก 

2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางปฏิบัติ 

2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิดกล้าแสดงออก และใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง 

2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานที่ดี  เพ่ือเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

2.3 การท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking) 
 

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลต าบลวังชัย จึงก าหนด

หลักปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 
1)  เทศบาลต าบลวังชัย สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการ

ก ากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 
2)เทศบาลต าบลวังชัย จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากร

และองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด 
โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติ
ให้ถูกต้องในการท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของ ทต. คนใด กระท า
การใดท่ีขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

3)  เทศบาลต าบลวังชัย คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัย
ว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อ
ผู้บังคบับัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้
นั้นให้ถือปฏิบัติ เป็นข้อมูลลับ ทั้ งนี้  ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ ในการสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน า
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี
ฉบับนี้ 

4)  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี 
5)  เทศบาลต าบลวังชัย จะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล

องค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัตงิาน 



 
 
 



 


