
 
 

 
 
 
 

 

นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 
 
 

ของ 
 
 

เทศบาลตําบลวังชัย 
อําเภอนํ้าพอง  จังหวัดขอนแกน 
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นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 
 

   เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พุทธศักราช2546 รวมท้ังใหสอดคลอง
กับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทําใหประชาชนเกิดความ
ม่ันใจ ศรัทธาและไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
 
  เทศบาลตําบลวังชัย จึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีอันประกอบดวยนโยบาย
หลัก 4 ดานคือดานรัฐสังคม และสิ่งแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานองคการ และดาน
ผูปฏิบัติงาน รวมถึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักดานตางๆ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ และคานิยม
รวมสําหรับองคการและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึง  
 
 
 

                      (ลงชื่อ)                      
                           (นายกิตติ  คําแกนคูณ) 

  นายกเทศบาลตําบลวังชัย 
      วันท่ี  10  เดือน มกราคม พ.ศ.2561 
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ประกาศเจตนารมณ 
 

  เทศบาลตําบลวังชัย เปนราชการบริหารสวนทองถ่ินปฏิบัติภารกิจพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๗๖  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 

 

  ในฐานะผูบริหารของเทศบาลตําบลวังชัย เห็นสมควรใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแล
องคกรท่ีดี เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล ให
เปนท่ียอมรับของทุกฝายท่ีเก่ียวของ อันจะเปนการเสริมสรางความมีศักดิ์ศรีของการเปนหนวยงานภาครัฐ  อีก
ท้ังสรางความม่ันใจ ศรัทธา และไววางใจจากประชาชน ผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

  นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของเทศบาลตําบลวังชัย ไดรวบรวมหลักการ นโยบายการ
ปฏบิัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับของเทศบาลตําบลวังชัย     นํานโยบายการกํากับดูแล
องคกรท่ีดีไปเปนแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน  และจะไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการท่ีปรากฏอยูใน
นโยบายการกํากับดูแลองคการฉบับนี้ 

 

  ท้ังนี้ เทศบาลตําบลวังชัย จะไดพิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี
ของหนวยงานเปนประจํา เพ่ือใหมีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณ  
 
 

                      (ลงชื่อ)                     
 (นายกิตติ  คําแกนคูณ) 
นายกเทศบาลตําบลวังชัย 

      วันท่ี  10  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2561 
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ใบลงนามรับทราบของผูปฏิบัติงาน 
 

เทศบาลตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน 
 
1. ขาพเจาไดรับ/ รับทราบนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี ฉบับนี้แลว 
2. ขาพเจาไดอาน และมีความเขาใจเก่ียวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเปนอยางดีพรอมท้ังมุงม่ันท่ีจะ

นําแนวทางปฏิบัติภายใตนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีดานตางๆ ซ่ึงระบุไว ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนําไป
กําหนดเปนมาตรการ/โครงการตางๆ เพ่ือสงเสริมใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลวังชัยมีธรรมาภิบาลตอไป 
จึงไดลงลายชื่อไวเปนหลักฐาน 

 
๑.นายกิตติ      คําแกนคูณ   นายกเทศมนตรีตําบลวังชัย 

 ๒.นางสาวนันทวภัส  ปติสวิะพัฒน   ปลดัเทศบาลตําบลวังชัย 
 ๓.นายวราพงษ      จันดาออน   ผูอํานวยการกองชาง 
 ๔.นางธิราวัลย        จันดาออน   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 ๕.นางสุขใจ        สิริจงวัฒนา   หัวหนาฝายปกครอง 
 ๖.นางเข็มเพชร     พูลสงวน   ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๗.นางสาวจันทิมา    เกษมสุข   หัวหนาฝายพัฒนารายได 
 ๘.นายพิเชษฐ         จันทรสมบัติ   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
 ๙.นางพัชรี หลองบุศรี   หัวหนาฝายการศึกษา 
 ๑๐.นางถิรญา         ศรีชมชืน่   เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
 ๑๑.นางสุบรรณ      จอมทอง   เจาพนักงานธุรการ 
 ๑๒.นายวิฑูร          เหลาเมืองเพีย  นิติกร 
 ๑๓.จอ.สังขทอง     จังพล    เจาพนักงานปองกันฯ 
 ๑๔.นายวัชรวิกรม      วงกลาง   นายชางโยธา 
 ๑๕.นายสุริยันต          โนตศิริ   นายชางโยธา 
 ๑๖.นางสาววิภาพร     มีม่ังค่ัง   เจาพนักงานธุรการ 
 ๑๗.นางประนอม        ปาโพธิช์ัย   เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
 ๑๘.นางสาวรัศมี         กลางหลา   นักพัฒนาชุมชน 
 ๑๙.นายณัฐพงษ         แกวบุญเรือง  เจาพนักงานธุรการ 
 ๒๐.น.ส.สิริลักษณ       ศุภเศรษฐพงษ  นักวิชาการสุขาภิบาล 
 ๒๑.นางอภิญญา          จันทรดี   พยาบาลวิชาชีพ 
 ๒๒.นางจินดา            ไผสะอาด   เจาพนักงานพัสดุ 
 ๒๓.นางพูลทรัพย        กลาหาญ   นักการ 

๒๔.น.ส.อิสรีย            โชควลิต   พนักงานดับเพลิง 
 
 
 



 
 
 

/๒๕.นาย..... 
๔ 

 
 
๒๕.นายไพรวัลย         พลไชยมาตย  พนักงานขับรถยนต 
๒๖.นายบุญทัย           บุควนั   คนงานประจํารถขยะ 
๒๗.นายโกเมศ            คมขํา   พนักงานดับเพลิง 
๒๘.นายอุดม         บํารุงบานทุม   พนักงานดับเพลิง 

 ๒๙.น.ส.สุพัตรา       คําเหลา   พนักงานจาง สปสช. 
 ๓๐นายทองสา        พรมแพง   พนักงานจางโรงฆาสัตว 

๓๑.นายผดุง     ชุมพล   ภารโรง 
 ๓๒.นายวิโรจน      สมปุย   คนงานประจํารถขยะ 
 ๓๓.นายประดิษฐ       กระตายจันทร  ผูชวยชางทุกประเภท 
 ๓๔.นายแสงจันทร     บํารุงบานทุม  พนักงานดับเพลิง 
 ๓๕.นายชัชวาล           มิเถาวัลย   พนักงานดับเพลิง 
 ๓๖.นายอาภรณ          เกษมะณี   ผูชวยชางทุกประเภท 
 ๓๗.นายประหยัด        เหลาคําควร  คนงานประจํารถขยะ 
 ๓๘.นายบุญมา            นิตุทอน   พนักงานขับรถยนต 
 ๓๙.นายจรูญ             ศรีแสง   พนักงานดับเพลิง 
 ๔๐.นางอรวีร          จําปาจมู   ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
 ๔๑.นายเดชา         เพ้ียนสูงเนิน   ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ 
 ๔๒.น.ส.ธรีวรรณ       ชุมพล   ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 
 ๔๓.นายพัฒนพงษ      รัตนะเวทิน   ผูชวยชางไฟฟา 
 ๔๔.น.ส.ดาณิชา         กุลพิรักษ   ผูดูแลเด็ก 
 ๔๕.นางวัชรี             เหลาเมืองเพีย  ผูดูแลเด็ก 
 ๔๖.นางสุพร            ชุมพล   ผูดูแลเด็ก 
 ๔๗.น.ส.ฐิติรัตน       จันทรวิเศษ   นักการ 
 ๔๘.นายประสิทธิ      สุทธศร ี   พนักงานดับเพลิง 
 ๔๙.นายบุญสง         กองสุข   พนักงานดับเพลิง 
 ๕๐.นายยุทธนา        วชิา   พนักงานดับเพลิง 
 ๕๑.นายพุทธา          สีดานยุ   คนงาน 
 ๕๒.นายประยุทธ      ใสวาร ี   คนงาน 
 ๕๓.นายสมภาร      ทองสันเทียะ   คนงาน 
 ๕๔.นายสงกรานต    พรมสีแกว   คนงาน 

๕๕.นางศิริพร          มิเถาวลัย   คนงาน 
๕๖.นางสาวณัฏยา    บวัทอง   บุคลากร 



 ๕๗ และพนักงานเทศบาล/ลูกจางประจําและพนักงานจางในสังกัดสวนราชการกองทุกทาน 
 
 
 
 

/หมาวด.... 
 

5 
หมวด 1 

ขอมูลองคการ 
 
 

 
 

 
“ขอนแกนเมืองนาอยู  มุงสูมหานครแหงอาเซียน”  
 
 
 
 

 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีหลัก

ใหเทศบาลตําบลมีหนาท่ี “พัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม” และเทศบาลตําบลวังชัยได
กําหนดพันธกิจหลักท่ีจะดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวดังนี้ 
 

พันธกิจท่ี 1 เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง 
 

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู  และเปนตนแบบของการพัฒนาและบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 

 

พันธกิจท่ี 3 พัฒนาใหเปนศูนยกลางของอนุภาคลุมน้ํา ท้ังดานเศรษฐกิจ การคมนาคม
และทรัพยากรมนุษย เพ่ือมุงสูมหานครแหงอาเซียน 

 
 

 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 1  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา 2  การพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 3  การบริหารจัดการ 

วสัิยทัศน์ 
 

พนัธกจิ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
 



ยุทธศาสตรการพัฒนา 4  การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 5  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 6  การพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 
 
 

 
 
 
 

คนดี   : มีคุณธรรม กลายืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง มีความโปรงใส ตรวจสอบได  
ไมเลือกปฏิบัติ 
 

คนเกง   : มุงผลสัมฤทธิ์ของการทํางาน ดวยความรู ความสามารถ และทํางานเปนทีม 
 
คนขยัน  : อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

 
วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลวังชัย มีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และเกิดประโยชนกับทุก

ฝาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีจึงไดยึดหลักการท่ีสําคัญเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
 
1)  เพ่ือเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในหนวยงาน

และสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม 
 
2)  เพ่ือใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตางๆ ท้ังนี้ เพ่ือมิใหเกิดการ

แสวงหาผลประโยชนสวนตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ สังคม สิ่งแวดลอม องคการ ผูรับบริการ ผูมีสวน
ไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงานหนวยงาน 

 
3)  เพ่ือสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ ความม่ันใจและศรัทธาใหเกิดข้ึนกับ

ผูรับบริการ ประชาชนท่ัวไป และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ค่านิยมหลกัขององค์การ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๗ 

 
 

หมวด 2 
 

 นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 
 

เพ่ือแสดงความมุงม่ันตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลตําบลวังชัย ไดกําหนด
นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดาน และแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบนโยบาย
หลักคือ 1) ดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม2) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  3) ดานองคการ และ      4) 
ดานผูปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
นโยบายหลัก 

1. สงเสริม สนับสนุนดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัยตอชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติใน
เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมท่ีดีเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและสมดุล 
 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
1.2 ใหหนวยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเก่ียวกับการฟนฟู  รักษาสิ่งแวดลอม  และความ

ปลอดภัยของชุมชน 
1.3  การจัดใหมีสวนรวมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 



 
นโยบายหลัก 

๑. มุงม่ันท่ีจะเปนสวนหนึ่งในการสรางสรรคสังคมท่ีดี มีความสุข 
 
แนวทางปฏิบัติ 

2.1  การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
2.2 จัดโครงการเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
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นโยบายหลัก 

1. สงเสริมใหบรกิารท่ีมีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพ่ือใหบริการมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลการบริการอยางตอเนื่องเพ่ือใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ 
1.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาหนวยงานเพ่ือเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหารและ

ประชาชนท่ีสนในท่ัวไป 
 
นโยบายหลัก 

๑. มุงม่ันใหบริการ ดวยความสุจริต โปรงใส เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 สงเสริมการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการของรัฐและของสวนรวม 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 



2.2  ปรับทัศนคติหรือคานิยมของการดําเนินงานของเจาหนาท่ีของรัฐและหนวยงานภาครัฐใหมุงสูความ
เชื่อม่ันในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปรงใสในการดําเนินงาน 
 
นโยบายหลัก 

3. ใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็น ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
แนวทางปฏิบัติ 

3.1 จัดชองทางระบบการรับฟงระบบความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
3.2 พัฒนากระบวนการรับขอรองเรียนดวยระบบอินเทอรเน็ตผานทางเว็บไซตของ ทต. 
3.3 จัดทําแบบสํารวจความตองการของผูรับบริการและนํามาปรับปรุงงานบริการใหดีข้ึน 
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นโยบายหลัก 

1. สงเสริมและจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ความถูกตองของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของภายใตการกํากับดูแลและควบคุมภายในท่ีดี 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 จัดใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ
การบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักของ ทต.. 

1.2 กําหนดแนวทางสงเสริมใหเจาหนาท่ีทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงตอการดําเนินงานท่ีผิดตอธรร
มาภิบาล 

1.3 จัดใหมีการอบรมใหมีความรูเรื่องกฎขอบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาล 

นโยบายด้านองค์การ 

 



1.4 กําหนดใหผูบริหารและเจาหนาท่ีเปนผูดูแลความเสี่ยงตอการดําเนินงาน ท่ีไมสอดคลองตอหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 
นโยบายหลัก 

2. สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
แก ขาราชการทุกระดับ โดยผลักดันใหทุกหนวยงานมุงเนนการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
แนวทางปฏิบัติ 

2.1 ใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ท่ีมีการกําหนดไวอยางชัดเจนเปนเครื่องมือในการวางแผนและ
ครอบคลุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ 

2.2 จัดทําแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกระตุนสงเสริมให
เกิดการปฏิบัติในวงกวาง 

2.3 พัฒนาระบบขอมูล กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในองคการ เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหเจาหนาท่ีทุกคนในการเขาถึงขอมูลและรับทราบโดยท่ัวกัน 

 
นโยบายหลัก 

3. วางระบบประชาสัมพันธใหความสําคัญกับการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารและผลการดําเนินงาน
ของหนวยงานตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบ 
แนวทางปฏิบัติ 

3.1 ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานของ ทต.ในรูปแบบตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
3.2 เผยแพรนโยบาย กิจกรรม  และผลการดําเนินงานของ ทต. อยางสมํ่าเสมอ 
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นโยบายหลัก 

1. มุงเนนสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 จัดทํากิจกรรมเพ่ือสรางเสริมสุขภาพแข็งแรงแกผูปฏิบัติงาน 
1.2 จัดทํากิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงาน 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัตงิาน 



 
นโยบายหลัก 

2. สนับสนุนใหมีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสบการณในการปฏิบัติงาน 
แนวทางปฏิบัติ 

2.1 สรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาท่ีทุกระดับ เปดใจรับฟงขอมูลปอนกลับ กลาคิดกลาแสดงออก และใฝรู
อยางตอเนื่อง 

2.2 จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานท่ีดี  เพ่ือเสริมสรางใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู 

2.3 การทํางานรวมกันเปนทีมในลักษณะเครือขาย (Networking) 
 

แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของเทศบาลตําบลวังชัย จึงกําหนด

หลักปฏิบัติท่ีสําคัญดังนี้ 
1)  เทศบาลตําบลวังชัย สื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมีความเขาใจเก่ียวกับนโยบายการ

กํากับดูแลองคการท่ีดีอยางท่ัวถึง 
2)เทศบาลตําบลวังชัย จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหทุกคนม่ันใจวาบุคลากร

และองคการจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้อยางเครงครัด 
โดยจะถือเสมือนวาเปนขอปฏิบัติขององคการขอหนึ่ง ท่ีบุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดม่ัน และปฏิบัติ
ใหถูกตองในการทํางานประจําวัน และไมมีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของ ทต. คนใด กระทํา
การใดท่ีขัดตอนโยบายฉบับนี้ 

3)  เทศบาลตําบลวังชัย คาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติท่ีขัดหรือสงสัย
วาจะขัดตอหลักการตางๆ ในนโยบายฉบับนี้ตอผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ีไมอาจรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาได อาจขอคําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง หรือผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานงานบุคคล โดยขอมูลท่ีให
นั้นใหถือปฏิบัติ เปนขอมูลลับ ท้ังนี้  ผูบังคับบัญชาเองมีหนาท่ีในการสอดสองดูแล และให คําแนะนํา
ผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้นใหปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี
ฉบับนี ้

4)  นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกป 
5)  เทศบาลตําบลวังชัย จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล

องคการท่ีดีตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวตอไปอยางเปนระบบ รวมท้ังมีการประเมินตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
 

 
 



 


