
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ด ี

เทศบาลตําบลบานหมอ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 
สํานกัปลดั 

เทศบาลตําบลบ้านหมอ 
 



คํานํา 

นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

เทศบาลตําบลบานหมอ 

 

  เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบาย

ของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมือ่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  ไดกําหนดใหมีการบรหิารราชการแผนดิน

ที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเปนนโยบายสําคัญของ

รัฐบาล   และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  พุทธศักราช  ๒๕๔๖  

ซึ่งมุงเนนการพฒันาคุณภาพและ  ธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ  ทั้งน้ีเพื่อใหการบรหิารองคการเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ  และมีธรรมาภิบาล อันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ  ศรัทธา  และไววางในการ

บรหิารกจิการขององคการ  

เทศบาลตําบลบานหมอ จงึไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ซึง่ประกอบดวย

นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลองคการที่ดีดานตาง ๆ ทัง้น้ีเพื่อเปนมาตรฐานและ

แนวทางปฏิบัติ รวมทัง้เปนคานิยมรวมสําหรับองคการและบุคลากรทุกคน การกํากับดูแลองคการที่ดีพงึยึดถือ

เปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบงัคับอื่น ๆ อยางทั่วถึง 

     

       (ลงช่ือ)................................................ 

        (นายสุทธิชัย  วงษไพร) 

             นายกเทศมนตรีตําบลบานหมอ 

       วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 



ประกาศเจตนารมณ 

  เทศบาลตําบลบานหมอ เปนหนวยงานในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิม่เติม โดยมีอํานาจ

หนาที่ ดังน้ี 

  มาตรา ๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาลดังตอไปน้ี 

(๑) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 

(๒) ใหมีและบํารงุทางบกและทางนํ้า 

(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและทีส่าธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิง่

ปฏิกูล 

(๔) ปองกันและระงบัโรคติดตอ 

(๕) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 

(๖) ใหราษฎรไดรบัการศึกษาอบรม 

(๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

(๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

(๙) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 

การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใช

วิธีการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมสีวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูล

ขาวสาร ทั้งน้ี ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการน้ันและหลกัเกณฑและวิธีการที่

กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา ๕๑ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจดัทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล 

ดังตอไปน้ี 

(๑) ใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปา 

(๒) ใหมีโรงฆาสัตว 

(๓) ใหมีตลาด ทาเทียบเรอืและทาขาม 

(๔) ใหมีสสุานและฌาปนสถาน 

(๕) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 



(๖) ใหมีและบํารงุสถานทีท่ําการพิทักษรักษาคนเจบ็ไข 

(๗) ใหมีและบํารงุการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 

(๘) ใหมีและบํารงุทางระบายนํ้า 

(๙) เทศพาณิชย 

ในฐานะผูบริหารของเทศบาลตําบลบานหมอ เหน็ควรดําเนินนโยบายการกํากับดูแล

องคการที่ดีของเทศบาลตําบลบานหมอ ใหสอดคลองกับวิสยัทัศน และยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานหมอ 

เพื่อใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบานหมอ มีระบบการบรหิารจัดการที่ดี มีความชัดเจน มีมาตรฐาน

ความโปรงใสในการปฏิบัติงานและมีธรรมาภิบาลเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ อันจะเปนการเสริมสราง

ความมีศักด์ิศรีของหนวยงานภาครฐั พรอมสรางความไววางใจและศรทัธาจากผูมสีวนไดสวนเสียตลอดไป 

นโยบายกํากบัดูแลองคการที่ดีของเทศบาลตําบลบานหมอ ไดรวบรวมหลกัการนโยบาย

การปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานความโปรงใสในการทํางาน ความประพฤติที่ดีบนพื้นฐาน 

ธรรมาภิบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ตามความคาดหวังของเทศบาลตําบลบานหมอ

และผูมีสวนไดสวนเสียอันไดแก ผูบรหิาร บุคลากร ผูรบับริการ ประชาชน โดยบุคลากรทกุระดับของ      

เทศบาลตําบลบานหมอจะสามารถนํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบบัน้ีเปนแนวทางยึดถือปฏิบัติในการ

ดําเนินงาน และจะไมละเลยการปฏิบัติตามหลกัการที่ปรากฏอยูในนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบบัน้ี 

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับน้ี จะไดรับการพจิารณาทบทวน และปรับปรงุเปน

ประจําเพือ่ใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ และเพือ่เปนการแสดงถึงพันธะสัญญาระหวางเทศบาลและ

บุคลากรของเทศบาล จึงขอใหทุกคนไดลงช่ือในหนังสือรับทราบดังที่แนบมาพรอมกับคูมอืฉบับน้ีพรอมทั้งยอมรับ

เปนหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป 

 

 

 

 

 

(ลงช่ือ)................................................ 

        (นายสุทธิชัย  วงษไพร) 

             นายกเทศมนตรีตําบลบานหมอ 

             วันที่  ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



ขอมูลเทศบาลตําบลบานหมอ 

วิสัยทัศน : 

  สิ่งแวดลอมดี  เยาวชนเดน  เนนคุณภาพชีวิต 

พันธกิจ : 

  ในอีก ๕-๑๐ ปขางหนา เทศบาลตําบลบานหมอจะเปนเมืองที่นาอยู มีภูมิทัศนสวยงาม สะอาด 

ปราศจากมลพิษ เศรษฐกจิมีความเขมแข็ง พึง่พาตนเองไดดี กาวไกลดานการศึกษา บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวนรวมในการพฒันาสาธารณูปโภค สาธารณูปการไดมาตรฐาน และเพียงพอตอ

ความตองการของประชาชน การเมืองการบรหิารโปรงใส ตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรางองคการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีตําบลบานหมอ 

รองนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี

รองนายกเทศมนตร ีเลขานุการนายกเทศมนตร ี

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

สํานักปลัดเทศบาล กองคลงั กองชาง กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอม 

กอง

การศึกษา 

กองสวัสดิการ

สังคม 

๑.ฝายอํานวยการ 

- งานการเจาหนาท่ี 

- งานธุรการ 

- งานทะเบียน

ราษฎร 

- งานวิเคราะห

นโยบายและแผน 

- งาน

ประชาสัมพันธ 

- งานนิติการ 

- งานรับเร่ืองราว

รองทุกข 

- งานตรวจสอบ

ภายใน 

๒.ฝายปองกัน

และรักษาความ

สงบ 

- งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

๑.ฝายบริหารงาน

คลัง 

- งานพัสดุและ

ทรัพยสิน 

- งานการเงินและ

บัญชี 

- งานระเบียบการ

คลัง 

- งานสถิติการคลัง 

- งานธุรการ 

๒.ฝายพัฒนารายได 

- งานพัฒนารายได 

- งานผลประโยชน

และกิจการพาณิชย 

- งานแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

- งานบริการขอมูล

แผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

๑.ฝายแบบแผน

และกอสราง 

- งานธุรการ 

- งาน

สถาปตยกรรม 

- งานผังเมือง 

- งานวิศวกรรม 

- งานออกแบบ

และเขียนแบบ 

๒.ฝายการโยธา 

- งาน

สาธารณูปโภค 

- งาน

สวนสาธารณะ 

- งานศูนย

เคร่ืองจักรกล 

- งานจัดสถานท่ี

และการไฟฟา

สาธารณะ 

๑.ฝายบริหารงาน

สาธารณสุข 

- งานธุรการ 

- งานสุขาภิบาล

อนามัยสิ่งแวดลอม 

- งานวางแผน

สาธารณสุข 

- งานรักษาความ

สะอาด 

- งานศูนยบริการ

สาธารณสุข 

- งานกําจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 

- งานเผยแพรและ

ฝกอบรม 

- งานสงเสริมสุขภาพ 

- งานปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ 

- งานสัตวแพทย 

๑.ฝายบริหารการศึกษา 

- งานธุรการ 

- งานระบบสารสนเทศ 

- งานงบประมาณ 

- งานแผนและโครงการ 

- งานการเจาหนาท่ี 

- งานการศึกษาปฐมวัย 

- งานสงเสริมคุณภาพและ

มาตรฐานหลักสูตร 

- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยฯี 

- งานการศึกษานอกระบบ

และตามอัธยาศัย 

- งานฝกและสงเสริมอาชีพ 

- งานหองสมุดฯ 

- งานกิจกรรมเด็กฯ 

- งานกีฬาและนันทนาการ 

- งานกิจการศาสนา 

- งานสงเสริมประเพณี ฯ 

- งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

- งานธุรการ 

- งานพัฒนาชมุชน 

๑.ฝายพัฒนา

ชุมชน 

 



หลักการและแนวคิด 

  การจัดทํานโยบายการกํากบัดูแลองคการที่ดีของเทศบาลตําบลบานหมอ นับเปนการสนองตอบ

ตอแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวม ดังน้ี 

๑. นโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรไีดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗  ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่ม ี      

ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

ดังน้ี 

๑.๑ ปรับปรงุระบบราชการในดานองคกรหรอืหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศภูมิภาค 

และทองถ่ิน ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอาํนาจหนาทีซ่้ําซอนหรือลักลั่นกันหรอืมีเสนทางการ

ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรบัปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบใหโปรงใส 

ชัดเจน สามารถบรกิารประชาชนไดอยางมปีระสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลงัและปรบัปรุงคาตอบแทน

บุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี การบรหิารจดัการภาครัฐแบบ

ใหม การตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะที่เปนศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแก

ผูใชบริการเพื่อสรางความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มปีระสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการ

ต้ังแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปนและตามที่กฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนินการได   

๑.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดย

รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรบัผดิชอบที่ชัดเจนข้ันตอนที่แนนอน 

ระยะเวลาดําเนินการทีร่วดเร็ว และระบบอุทธรณที่เปนธรรม โปรงใส มิใหเจาหนาทีห่ลกีเลี่ยง ประวิงเวลา หรือ

ใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนัก

ลงทุน ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรงุหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกจิการลงทุน และดานบริการ

สาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ 

๑.๓ ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมปีระสิทธิภาพ สามารถใหบรกิารเชิงรุกทั้งใน

รูปแบบการเพิม่ศูนยรับเรือ่งราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง 

ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบรกิารหลากหลายซึง่จะจัดต้ังตามที่ชุมชนตางๆ เพือ่ให

ประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการ

รวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอเิล็กทรอนิกสทีส่มบูรณแบบพัฒนาหนวยงานของรัฐ 

ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัดมีประสทิธิภาพ   และมีระบบ

บูรณาการ 

๑.๔ เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงต้ังและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกัน

การแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบรหิารงานบุคคลของ

เจาหนาที่ฝายตาง ๆ 



๑.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการ

รักษาศักด์ิศรีของความเปนขาราชการและความซือ่สัตยสุจรติ ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐทีม่ี

ประสิทธิภาพเพือ่ปองกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทกุระดับอยาง

เครงครัด ยกเลกิหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรอื

เปดชองโอกาสการทจุริต เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติและการขอรบับริการจากรัฐ ซึง่มี

ข้ันตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทัง้ของภาครัฐและประชาชน 

๑.๖ ปรับปรงุและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลมุการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบ และการมผีลประโยชนทับซอนในภาครัฐทกุระดับ โดยถือวาเรื่องน้ีเปนวาระสําคัญเรงดวน

แหงชาติและเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดาน ทัง้จะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทจุริตและ

ประพฤติมิชอบทัง้ในดานวินัยและคดี รวมทั้งใหผูใชบริการมโีอกาสประเมินระดับความนาเช่ือถือของหนวยงาน

ของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา เชน การจัดซื้อจัดจาง การ

รวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลพินิจของเจาหนาที่ การมี

ผลประโยชนขัดแยงหรอืทับซอน ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียน ให

ความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรอืคูมือในการปฏิบัติราชการ 

๑.๗ สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครอืขายตาง ๆ ที่จัดต้ังข้ึนเพื่อสอดสอง 

เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐหรอืตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุมครองพยาน

และผูเกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสทิธิภาพโดยไมถูกแทรกแซงหรือ

ขัดขวาง 

๒. การกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายการกํากบัดูแลองคการที่ดีน้ี ถือเปนสวนหน่ึงของการนํา

หลักการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเขามาประยุกตใชในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร

ราชการแผนดินของไทย ดังเจตนารมณที่ปรากฏอยางชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบญัญัติ ระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ มุงเนนใหสวนราชการใชวิธีการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

กลาวคือ 

“ การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิตอภารกิจของรฐั ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย

ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งน้ี โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน 

การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนง หรอืปฏิบัติหนาที่ตอง

คํานึงถึงหลักการตามวรรคหน่ึง 

ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงใหคํานึงถึงความรบัผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมสีวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมลู การติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของภารกจิ 



เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด

หลักเกณฑ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได” 
  

วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

  เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบานหมอ มผีลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และ       

เกิดประโยชนกบัทุกฝาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีจึงไดยึดหลักการทีส่ําคัญเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 

๑. เพื่อเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรบัสงเสริมธรรมาภิบาลให

เกิดข้ึนในหนวยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม 

๒. เพื่อใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของ                

เทศบาลตําบลบานหมอ ทั้งน้ี เพื่อมิใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตนอันจะ

ทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ สงัคม สิ่งแวดลอม องคการ ผูรบับรกิาร ผูมีสวนได

สวนเสียและผูปฏิบัติงานภายในเทศบาลตําบลบานหมอ 

๓. เพื่อสรางการยอมรบั ความนาเช่ือถือ ความมั่นใจและศรทัธาใหเกิดข้ึนกบั

ผูรบับริการ ประชาชนทั่วไป และผูมสีวนไดสวนเสีย ทัง้ภายในและภายนอก

องคการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

  เพื่อใหการปฏิบัติงานมผีลดีตามนโยบายการกํากบัดูแลองคการที่ดีของเทศบาลตําบลบานหมอ 

จึงกําหนดหลักปฏิบัติทีส่ําคัญ ดังน้ี 

๑. เทศบาลตําบลบานหมอ จะสื่อสารใหกับบุคลากรทกุคนไดรบัทราบและมีความเขาใจ

เกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอยางทั่วถึง 

๒. เทศบาลตําบลบานหมอ จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มปีระสิทธิภาพเพือ่ใหทกุคน

มั่นใจวาบุคลากรและองคกรจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ ตามนโยบาย

การกํากบัดูแลองคการที่ดีฉบับน้ีอยางเครงครัด โดยจะถือเสมือวาเปนวินัยอยางหน่ึง ที่ 

บุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดมั่น และปฏิบัติใหถูกตองในการทํางานประจําวัน 

และไมมบีุคคลใดที่จะมสีิทธิหรืออนุญาตใหบุคลากรของเทศบาลตําบลบานหมอ คนใด

กระทําการใด ๆ ที่ขัดตอนโยบายฉบับน้ี 

๓. เทศบาลตําบลบานหมอ คาดหมายใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสจุริตถึงการปฏิบัติ

ที่ขัดหรือสงสัยวาจะขัดตอหลกัการตาง ๆ ในนโยบายฉบบัน้ีตอผูบงัคับบญัชาโดยตรง หรือ

ในกรณีที่ไมอาจรายงานตอผูบังคับบัญชาได อาจขอคําปรึกษาจากผูบรหิารระดับสูง โดย

ขอมูลที่ใหน้ันใหถือปฏิบัติเปนขอมลูลบั ทั้งน้ีผูบังคับบญัชาเองก็มหีนาที่ในการสอดสอง 

ดูแล และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับช้ันใหปฏิบติัใหสอดคลองกบัแนวทาง

ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบบัน้ี 

๔. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับน้ี จะไดรับการพจิารณาปรับปรงุใหเปนปจจุบันทกุ

ปโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือหนวยงานที่ไดรบัมอบหมาย 

๕. เทศบาลตําบลบานหมอ จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการ

กํากับดูแลองคการที่ดี ตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไวตอไปอยางเปนระบบรวมทั้งมกีารประเมิน

ตนเองอยางสม่ําเสมอ 

 

 

 

 

 

 



นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

  เพื่อแสดงความมุงมั่นตอการบรหิารราชการตามแนวธรรมาภิบาล เทศบาลตําบลบานหมอได

กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีประกอบดวยนโยบายหลัก และแนวทางการปฏิบัติภายใตกรอบ

นโยบายดานรัฐ สงัคม และสิ่งแวดลอม นโยบายดานผูรบับรกิารและผูมสีวนไดสวนเสีย นโยบายดานองคกรและ

นโยบายดานผูปฏิบัติงาน ดังน้ี 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ 

๑. นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม 

๑.๑ อนุรักษ พัฒนา สรางจิตสํานึก 

และตระหนักทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม 

 

๑.๑.๑ จัดทําแนวทาง มาตรการ

เพื่อสงเสรมิใหผูปฏิบัติงาน

ตระหนักถึงความสําคัญของสงัคม

และสิง่แวดลอม 

โครงการปลูกจิตสํานึกและ

ตระหนักถึงความสําคัญของสงัคม

และสิง่แวดลอม 

๑.๒ ปองกันและแกไขปญหา

สิ่งแวดลอม 

 

๑.๒.๑ กําหนดมาตรการและการ

ปองกันและแกไขปญหา

สิ่งแวดลอม 

๒. นโยบายดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

๒.๑ มุงมั่นในการสรางจิตสํานึกใน

การใหบริการที่ตอบสนองความ

ตองการของผูรับบรกิารและผูมี

สวนไดสวนเสีย 

๒.๑.๑เนนยํ้าและใหความสําคัญตอ

การเปดเผยขอมลูขาวสารตาง ๆ 

แกผูรบับริการผานทางระบบ

สารสนเทศโดยไมเลือกปฏิบัติ 

เพื่อใหเกิดความโปรงใส  

โครงการสํารวจความพงึพอใจของ

ประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเทศบาลตําบล   

บานหมอ 

๒.๒ สรางกระบวนการรับฟงความ

คิดเห็นของผูรบับริการและผูมสีวน

ไดสวนเสียผานชองทางตาง ๆ 

 

๒.๒.๑จัดใหมีกระบวนการรบัขอ

รองเรียนเกี่ยวกับการบริการ 

สําหรับผูรบับริการและผูมสีวนได

สวนเสียและใหผูมสีวนไดสวนเสีย

ไดรวมแสดงความคิดเห็น 

โครงการศูนยบริการประชาชน

(ศูนยรองเรียน) 

๓. นโยบายดานองคกร 

๓.๑ สงเสริมปลูกฝงใหตระหนักถึง

ความเสี่ยงโดยเนนยํ้าผลกระทบที่

เกิดจากการดําเนินงานที่ไม

สอดคลองกบัหลักคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

 

๓.๑.๑ จัดใหมกีารอบรมใหความรู

เรื่องกฎบังคับของกฎหมายที่

เกี่ยวของกบัคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล ตามโอกาสที่

เหมาะสม 

๓.๑.๒ พัฒนาจิตสํานึกและ

สงเสริมดานคุณธรรม 

โครงการเสรมิสรางความรู

มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 

รวมถึงประสิทธิภาพการทํางาน

ของพนักงานเทศบาลตําบล     

บานหมอ 



 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ 

๔. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน 

 ๔.๑ ใหความสําคัญกับการพฒันา

ทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ

และตอเน่ือง 

๔.๑.๑ จัดใหมกีารอบรมและ

พัฒนาขาราชการทุกระดับ โดย

ขาราชการจะไดรับการพฒันา

สงเสริมใหมีความรูความสามารถ

อยางทั่วถึง 

โครงการฝกอบรมใหความรู

เกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรม และ

ธรรมาภิบาล 

๔.๒ สงเสริมใหมีระบบการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ

และความรูในเรื่องการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ 

 

๔.๒.๑จัดใหมีเวทีในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูผาน

ประสบการณจากการดําเนินการ 

การพัฒนาฝกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบาลตําบลบานหมอ 

หนวยงาน/สํานัก/กอง 
 

๑. ขาพเจาไดรบั/รบัทราบนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ฉบับน้ีแลว 

๒. ขาพเจาไดอาน และมีความเขาใจเกี่ยวกบันโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีและแนว

ทางการปฏิบัติที่ดีเปนอยางดี พรอมทั้งมุงมั่นที่จะนําแนวทางปฏิบัติภายใตนโยบายการ

กํากับดูแลองคการที่ดีดานตาง ๆ ซึ่งระบุไว ไปยึดถือปฏิบัติไวเปนหลักปฏิบัติราชการเพื่อ

ดําเนินงานที่มมีาตรฐานทางดานธรรมาภิบาลตอไป 

 

 

 

(ลงช่ือ)................................................. 

           (นายสุทธิชัย  วงษไพร) 

      นายกเทศมนตรีตําบลบานหมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบลงนามรบัทราบของผูปฏิบตัิงาน 

เทศบาลตําบลบานหมอ 

๑. ขาพเจาไดรับ/รับทราบนโยบายการกํากับดูแลองคการทีดี่ ฉบับน้ีแลว 

๒. ขาพเจาไดอาน และมีความเขาใจเกี่ยวกบันโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีและแนวทางการปฏิบัติที่ดีเปน

อยางดี พรอมทั้งมุงมั่นที่จะนําแนวทางปฏิบัติภายใตนโยบายการกํากบัดูแลองคการที่ดีดานตาง ๆ ซึ่งระบุไว    

ไปยึดถือปฏิบัติไวเปนหลักปฏิบัติราชการเพื่อดําเนินงานที่มมีาตรฐานทางดานธรรมาภิบาลตอไป 

ลําดับที ่ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑ นางชุติมา  สุภสุข ปลัดเทศบาล  

๒ นางสาวอนุช พรหมออน รองปลัดเทศบาล  

๓ นายพุฒิศักด์ิ  คชฤทธ์ิ หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ  

๔ นางสาวกรวิกา ขันทองดี หัวหนาฝายอํานวยการ  

๕ นางอังคณา รุงคลาย นักประชาสัมพันธ  

๖ นางอัจฉรา พนมสวย เจาพนักงานธุรการ  

๗ นายสุเทพ สิงหะ เจาพนักงานทะเบียน  

๘ นางสาวจิตถนอม กลอมนอย ผูอํานวยการกองคลงั  

๙ นายเนติรุจ  จันทรงาม หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง  

๑๐ นางสาวเพญ็นภา พาทองคํา นักวิชาการเงินและบญัชี  

๑๑ นางสาวภรลภัส สุขโม นักวิชาการคลัง  

๑๒ นางสาวสมทรง ศรีสวัสด์ิ เจาพนักงานพสัดุ  

๑๓ นางอรุณี  มุนนี เจาพนักงานธุรการ  

๑๔ นายณรงค บัวแพ หัวหนาฝายการโยธา  

๑๕ นายวัฒนชัย บัวศร ี นายชางโยธา  

๑๖ นายสัญชัย  แตงเจริญ นายชางศิลป  

๑๗ นางสาริณี ออนสัมฤทธ์ิ เจาพนักงานธุรการ  

๑๘ นายธนเดช สุทธิวัฒนาการ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  

๑๙ นางสาวชมพู สมหวาน เจาพนักงานธุรการ  

๒๐ นางพัชราภรณ กองวาจา ผอ.กองการศึกษา  

๒๑ นางจารุณี เนตรหาญ เจาพนักงานธุรการ  

๒๒ นางบุบผา ประภาพงษ นักพัฒนาชุมชน  

๒๓ นางอรอมุา ภาโนมัย เจาพนักงานธุรการ  

๒๔ นางธนธรณ  ปรีดี คร ู  

๒๕ นางสุวรักษ พฤกษชัตหริัญรักษ คร ู  



 

ลําดับที ่ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๒๖ นางนฤมล  คชเวช คร ู  

๒๗ นายสมชาย พึ่งพินิจ พนักงานขับรถยนต  

๒๘ นางทองพรม แขวงมาศ ภารโรง  

๒๙ นางนิภาภรณ  เช่ียวชาญ เจาพนักงานธุรการ  

๓๐ นายมาโนช  เฉลิมวัฒน จนท.ทะเบียนทรพัยสิน  

๓๑ นายฉลวย ทาทอง พนักงานขับรถ  

๓๒ นางสาวประนิญา เปยมปรีชาชัย ผูชวย จพง.ธุรการ  

๓๓ นางอุษณีย   รัตนนสาล ี ครูผูดูแลเด็ก  

๓๔ นายสุรินทร  อุนกระมล พนักงานดับเพลิง  

๓๕ นายบุญเรือน  เถาหลา พนักงานดับเพลิง  

๓๖ นายสําเรงิ  อุนกระมล พนักงานขับรถยนต  

๓๗ นางณัฐรุจา เครือสาร คนงานทั่วไป  

๓๘ นางสาวบุญชวย คงเจรญิถ่ิน พนักงานรกัษาความสะอาด  

๓๙ นางสมจิต  ทองสุข พนักงานรกัษาความสะอาด  

๔๐ นางสมรัก  เอี่ยมสอาด พนักงานรกัษาความสะอาด  

๔๑ นายธารา  ฤทธ์ิรุทัย คนงานประจํารถขยะ  

๔๒ นายวีระ  สังขะบุษย คนงานประจํารถขยะ  

๔๓ นายพดล  เผือกทอง คนงานประจํารถขยะ  

๔๔ นายทํานอง บัติทมิ พนักงานรกัษาความสะอาด  

๔๕ นายสุนีย หลวงปากดี พนักงานรกัษาความสะอาด  

๔๖ นายอนันต  ฟกเนียม คนงานทั่วไป  

๔๗ น.ส.สมหมาย มีชอบ จางเหมาบริการทําความสะอาด  

๔๘ น.ส.กนกพร ชางจีน จางเหมาบริการทําความสะอาด  

๔๙ นายณัติวุธ หมายมั่นสมสุข จางเหมาบริการขับรถยนต  

๕๐ นายวุฑฒิ วงศหมากเห็บ จางเหมาบริการขับรถยนต  

๕๑ นายนิพนธ สุดสวาท จางเหมาปฏิบัติงานปองกันฯ  

๕๒ นายพงศกร ทองประเสริฐ จางเหมาปฏิบัติงานปองกันฯ  

๕๓ นายกฤษณะ  พึ่งพินิจ จางเหมาปฏิบัติงานปองกันฯ  

๕๔ นายสุวิจักขณ  ศรีทา จางเหมาปฏิบัติงานปองกันฯ  

๕๕ นายประเสริฐ มีเภตรา จางเหมาปฏิบัติงานปองกันฯ  

๕๖ นายชลอ  อุนกระมล จางเหมาปฏิบัติงานปองกันฯ  



๕๗ นางสําลี  วรรณา จางเหมาดูแลสวนสาธารณะ  

๕๘ น.ส.อุไร  วรรณา จางเหมาดูแลสวนสาธารณะ  

๕๙ นางรําพวน เหวาคํา จางเหมาดูแลสวนสาธารณะ  

๖๐ นางถวิล  ภูทอง จางเหมาดูแลสวนสาธารณะ  

๖๑ นายวิระ  อาจหาญ จางเหมาดูแลสวนสาธารณะ  

๖๒ นางประทุม เช่ืองวงษ จางเหมาดูแลสวนสาธารณะ  

๖๓ นายรพีพงษ  สังขะบุษย จางเหมาปฏิบัติงานชาง  

๖๔ นายสุรศักด์ิ  ศรีประไพกลุ จางเหมาปฏิบัติงานชาง  

๖๕ นายประกจิ  บุญมา จางเหมาปฏิบัติงานชาง  

๖๖ นายนที  บุญริ้ว จางเหมาปฏิบัติงานชาง  

๖๗ นายธีระ  ลินิฐฎา จางเหมาปฏิบัติงานชาง  

๖๘ นายศุภฦกษ  หมื่นงาม จางเหมาปฏิบัติงานชาง  

๖๙ นางนงนุช เทศสวัสด์ิ จางเหมาดูแลสวนสาธารณะ  

๗๐ น.ส.สายชล แกวทิพย จางเหมาดูแลสวนสาธารณะ  

๗๑ นายสมนึก คําสงิห จางเหมาปฏิบัติงานชาง  

๗๒ นายณรงค ทองสุข จางเหมาปฏิบัติงานชาง  

๗๓ นายดวง แกวนิล จางเหมารักษาความสะอาด  

๗๔ นางสมใจ  มโนสา จางเหมารักษาความสะอาด  

๗๕ นายเชน  มีชอบ จางเหมารักษาความสะอาด  

๗๖ นางทองอยู บัติทิม จางเหมารักษาความสะอาด  

๗๗ นางมาลี  ฤทธ์ิรุทัย จางเหมารักษาความสะอาด  

๗๘ นายภานุวัฒน  สาคร จางเหมารักษาความสะอาด  

๗๙ น.ส.กาญจนา  ขันคํา แมบานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

๘๐ นางมะลิวัลย ทองบุญ แมบานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

๘๑ นางวิภารัตน พันธุวัฒน แมบาน หองสมุด  

 

 

 


