
                                                    ประกาศเทศบาลต าบลพปิูน 
เร่ือง   นโยบายคุณธรรมจริยธรรมในการท างานของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 

..................................................... 

เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง ของ
เทศบาลต าบลพิปูน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างานเป็นอย่างมีจิตส านึก ถูกวิธี เป็นขั้นตอน มีประสิทธิภาพ 
และเป็นท่ียอมรับของผู้อื่นในสังคม จึงก าหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน   ดังนี้ 

1. มีความซื่อสัตย์ ในการท างานจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ี และงานท่ีเราได้รับ
มอบหมาย 

2. ปฎิบัติงานด้วยความจริงใจ และไม่คดโกงหรือหลอกลวงผู้อื่น จึงจะได้รับความไว้วางใจ
จากผู้ร่วมงาน 

3. มีความเสียสละ ในการท างานร่วมกับผู้อื่น ต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักการให้และการแบ่งบัน ช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 

4. มีความยุติธรรม ในการท างาน  จะต้องไม่ล าเอียงหรือถือส่ิงใดส่ิงหนึ่งตามท่ีเช่ือต้องมี
ความเป็นกลาง ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก ไม่มีอคติกับเรื่องต่างๆ ท่ีได้ยินหรือรับฟังจึงจะต้องท่ีน่านับถือของ
ผู้ร่วมงาน 

5. มีความประหยัด ในการท างานต้องรู้จักอดออม ไม่ฟุ่มเฟือย ต้องค านึงถึงความคุ้มค่าใน
การใช้ทรัพยากร โดยการน าส่ิงท่ีเหลือใช้หรือส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์แล้วมาดัดแปลงซ่อมแซม และแก้ไข เพื่อการท าส่ิง
ท่ีไม่มีคุณค่าให้มีคุณค่ามากขึ้น 

6. มีความขยันและอดทนในการท างาน  จะต้องมีความมุ่งมั่นต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
เพื่องานนั้นบรรลุเป้าหมาย  ตามท่ีได้ต้ังไว้ เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคในการท างานให้น าปัญหาหรืออุปสรรคนั้น
มาปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

7. มีความรับผิดชอบ ในการท างานจะต้องมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย
ผู้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงาน  สังคม และส่ิงแวดล้อม  

8. มีความตรงต่อเวลา เป็นวินัยพื้นฐานในการท างาน และต้องส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย
ตามก าหนด เพราะหากล่าช้าอาจท าให้งานนั้นไม่ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ สร้างความเสียหายต่อองค์กร 

9. มีการประกอบอาชีพท่ีสุจริต ในการท างานจะต้องมีความสุจริตไม่ท าให้ผู้อื่นไม่เดือดร้อน  
ไม่เป็นภัยต่อสังคม  
  

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

                                                           
(นายธนบดี  ธนากรรฐ์) 

             นายกเทศมนตรีต าบลพิปูน 



ข้อบังคับส านักงานเทศบาลต าบลพิปนู 
ว่าด้วยจรรยาบรรณพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง   

 
  ส านักงานเทศบาลต าบลพิปูนเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าท่ีหลักในการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๑๒)   พ.ศ. ๒๕๔๖  
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และ
ตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   อ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตามกฎหมายดังกล่าวอาจแบ่งเป็นภารกิจอ านาจหน้าท่ีใน
แต่ละด้าน   ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  
5. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๗. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  

  ดังนั้น  การท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ
ซึ่งต้องมีจิตส านึกในหน้าท่ี  กระท าในส่ิงท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม  และเสียสละ  และมุ่งประโยชน์ของประชาชน และ
ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง 

  ส านักงานเทศบาลต าบลโพนพิปูน  จึงได้จัดท าจรรยาบรรณ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง  โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีทุกหน่วยงานในสังกัด   ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อให้พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเป็นผู้มีความประพฤติดี  ส านักในหน้าท่ี  โดยยึดหลักคุณธรรม  
จริยธรรม  และถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นท่ีต้ัง  เป็นข้าราชการท่ีดี  มีเกียรติ  ศักด์ิศรี  สร้างความเล่ือมใส
ศรัทธา  ความเช่ือถือ และยกย่องจากประชาชน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ๑.ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
   ๑.๑  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
   ๑.๒  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการ
          มากกว่าส่วนตน 
   ๑.๓  มีความรับผิดชอบต่อผลงานท่ีได้กระท าไปแล้ว 
   ๑.๔  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
          จนงานส าเร็จ  ถูกต้อง  ตามมาตรฐานของงาน 
 
 
 
 



 
 
  ๒. ยืนหยัดและยึดมั่นในส่ิงท่ีถูกต้อง 

๒.๑  ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการ  กฎหมาย  และกรอบ     
นโยบาย 

   ๒.๒  ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของประชาชน 
   ๒.๓  มีความกล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง 

  ๓.ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
   ๓.๑  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจ  เอื้ออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการ 
          อย่างเท่าเทียม 
   ๓.๒  บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  รวดเร็วและถูกต้อง 
   ๓.๓  ไม่กระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์  หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม 

  ๔.ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   ๔.๑  เปิดเผยหลักเกณฑ์  ขั้นตอน  วิธีปฏิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย 
   ๔.๒  ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน 
   ๔.๓  เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ 

  ๕.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
   ๕.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ  กระบวนการท่ีถูกต้อง  และเป็นธรรม 
   ๕.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบใส่ใจ  ระมัดระวัง   รวดเร็ว  ทันเวลา  และมี 
          คุณภาพ 
   ๕.๓  พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  และความช านาญ ในการปฏิบัติงาน 
          มีความคิดริเริ่มท่ีทันสมัยเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ 

  ๖.ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๖.๑  ก่อนตัดสินใจด าเนินการใด ๆ  ต้องมีเหตุผลโดยค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
          ท้ังต่อส่วนรวมและตนเองอย่างรอบคอบ 
   ๖.๒  ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคม 
   ๖.๓  น าค าสอนทางศาสนาท่ีตนนับถือ เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
   ๖.๔  เป็นต้นแบบในการด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด  เหมาะสมกับฐานะของ 
          ตนเองและสังคม 
  ท้ังนี้ให้ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
อย่างครบถ้วน  การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอันมิใช่ความผิดวินัยให้ ผู้บังคับบัญชาตักเตือน  หรือน าไป
ประกอบการพิจารณาแต่งต้ัง  เล่ือนขั้นเงินเดือน  หรือส่ังให้ได้รับการพัฒนา  หากเป็นความผิดวินัยให้
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัย   

  อนึ่ง  ให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของส านักงานเทศบาลต าบลพิปูนถือ
ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยอนุโลม 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

           
(นายธนบดี  ธนากรรฐ์) 

              นายกเทศมนตรีต าบลพิปูน 



 
 

 
                                                          

นโยบายการก ากบัดแูลองค์กรทีด่ี 
ส านกังานเทศบาลต าบลพปินู  อ าเภอพปินู  จังหวดันครศรีธรรมราช 

  
  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิ จการ
บ้านเมืองท่ีดี พุทธศักราช  2546 รวมท้ังให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   ซึ่งมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ท้ังนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 

  เทศบาลต าบลพิปูน  จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีอันประกอบด้วยนโยบายหลัก 
4 ด้านคือด้านรัฐสังคม และส่ิงแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน 
รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมส าหรับ
องค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึง  

 

 

 

                              (ลงช่ือ)          
           (นายธนบดี  ธนากรรฐ์) 
           นายกเทศมนตรีต าบลพิปูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
     ประกาศเจตนารมณ ์
 
  เทศบาลต าบลพิปูน เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าท่ีหลักในการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๑๒)   พ.ศ. ๒๕๔๖  พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และตามกฎหมายอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง   อ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตามกฎหมายดังกล่าวอาจแบ่งเป็นภารกิจอ านาจหน้าท่ีในแต่ละด้าน   ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  
5. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  

  ในฐานะผู้บริหารของเทศบาลเห็นสมควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีของ
เทศบาลฯ  เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย
ท่ีเกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักด์ิศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความมั่นใจ ศรัทธา 
และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป 

  นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีของเทศบาลฯ  ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติ
ราชการ แนวทางปฏิบัติ โดยบุคลากรทุกระดับจะสามารถน านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับนี้ ไปเป็น
แนวทางยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการท่ีปรากฏอยู่ในนโยบายการก ากับดูแล
องค์การท่ีดี ฉบับนี้ 

  เทศบาลฯ  จะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีของหน่วยงาน
เป็นประจ า ท้ังนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ อีกท้ัง เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาระหว่าง
หน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงาน จึงขอประกาศนโยบายการก ากับดูแลองค์กรท่ีดีให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างทราบโดยท่ัวกัน 
 

                                 
(ลงช่ือ)     

           (นายธนบดี  ธนากรรฐ์) 
           นายกเทศมนตรีต าบลพิปูน             

 
 

 
 



 
 

วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารทีด่ ี
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลพิปูนมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย  
การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีจึงได้ยึดหลักการท่ีส าคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

 

1)  เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและ
สามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2)  เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ท้ังนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม ส่ิงแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายหน่วยงาน 

3)  เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเช่ือถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ 
ประชาชนท่ัวไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
นโยบายการก ากบัดแูลองค์การทีด่ี 

 
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแล

องค์การท่ีดีประกอบด้วยนโยบายหลัก  4  ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ  
1)  ด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม  
2)  ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
3)  ด้านองค์การ และ  
4)  ด้านผู้ปฏิบัติงาน  
 

 
 
 
นโยบายหลัก 

1.  ส่งเสริม สนับสนุนด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน   โดยยึดถือและปฏิบัติใน
เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมท่ีดีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนและสมดุล 

 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1  ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
1.2  ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู  รักษาส่ิงแวดล้อม  และความ

ปลอดภัยของชุมชน 
1.3  การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

นโยบายหลัก 
2.  มุ่งมั่นท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดี มีความสุข 
 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1  การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน 
2.2  จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 

 



 
 

 
 
 
นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริมให้บริการท่ีมีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้  เพื่อให้บริการมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 

 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1  พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 
1.2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและ

ประชาชนท่ีสนในท่ัวไป 
 

นโยบายหลัก 
2. มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

 
แนวทางปฏิบัติ 

2.1  ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 
2.2  ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานให้มุ่งสู่ความเช่ือมั่นในหลัก

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 

นโยบายหลัก 
3. ให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
แนวทางปฏิบัติ 

3.1  จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
3.2  พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลฯ 
3.3  จัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

 



 
 
 
 
 
 
นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องภายใต้การก ากับดูแลและควบคุมภายในท่ีดี 
 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1  จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียงของ
การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของเทศบาลฯ 

1.2  ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับตระหนักถึงความเส่ียงต่อการด าเนินงานท่ีผิดต่อ 
ธรรมาภิบาล 

1.3  จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎ  ข้อบังคับของกฎหมาย  ท่ีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล 

1.4  ก าหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดเป็นผู้ดูแลความเส่ียงต่อการด าเนินงาน 
ท่ีไม่สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 
นโยบายหลัก 

1. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
แก่  เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

 
แนวทางปฏิบัติ 

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

2.2  จัดท าแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้
เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง 

2.3  พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยท่ัวกัน 

 
นโยบายหลัก 

2. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 

 
แนวทางปฏิบัติ 

3.1  ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ  ในรูปแบบต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.2  เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม  และผลการด าเนินงานของจังหวัดอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 

นโยบายด้านองคก์าร 

 



 
 
 
 
นโยบายหลัก 

1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 จัดท ากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
1.2 จัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
 

นโยบายหลัก 
2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 
แนวทางปฏิบัติ 

2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ   กล้าคิด  กล้าแสดงออก และใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง 

2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานท่ีดี  เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

2.3 การท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านผู้ปฏบิัตงิาน  



 
                 แนวทางสง่เสริมและผลกัดนัการปฏบิัตติามนโยบายการก ากบัดแูลองคก์ารทีด่ี 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีจึงก าหนดหลักปฏิบัติท่ีส าคัญดังนี้ 
1) เทศบาลต าบลพิปูนได้ปิดประกาศให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีอย่างท่ัวถึง 
2) เทศบาลต าบลพิปูน  จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากร

และองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดย
จะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ท่ีบุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้
ถูกต้องในการท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของเทศบาลฯ  คนใด กระท า
การใดท่ีขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

3) เทศบาลต าบลพิปูน  คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติท่ีขัดหรือ
สงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ีไม่อาจรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารท่ีรับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โดยข้อมูลท่ีให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ท้ังนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน า
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับ 

4) หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบาย
การก ากับดูแลองค์การท่ีดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี  ส านักปลัดเทศบาลฯ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                  

 

 

 

จัดท าโดย  ส านักปลัดเทศบาลต าบลพปิูน 

ปลัดเทศบาลฯ 

 


