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นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ด ี

    เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พุทธศักราช2546 รวมทั้งให้
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทำให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 

 
      เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ จึงได้จัดทำนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีอันประกอบด้วย
นโยบายหลัก ๔ ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ 
และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
และค่านิยมร่วมสาหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ 
อย่างทั่วถึง 
 
    
                                  (ลงชื่อ)  
                                                                                     ( นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ )  
                                                                                 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์  
                                                                                 วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศเจตนารมณ ์
 
      เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  

    ในฐานะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เห็นสมควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับ
ดูแลองค์กรที่ดี เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาล มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ อีก
ทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

     นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ได้รวบรวมหลักการ 
นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์              
นำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดาเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติ
ตามหลักการท่ีปรากฏอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลองค์การฉบับนี้ 

   ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ จะได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแล
องค์การที่ดีของหน่วยงานเป็นประจำ เพ่ือให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์  

 
 

              (ลงชื่อ) 
                                                                                ( นายดูหะเล็ม  เจ๊ะเต๊ะ )  
                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์  
                                                                           วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน 
 

 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 1. ข้าพเจ้าได้รับ/ รับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว  
 2. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดีพร้อมทั้งมุ่งมั่นที่
จะนำแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนำไป
กำหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ  เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์                
มีธรรมาภิบาลต่อไป จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายเนติ   เรืองเริงกุลฤทธ์ ปลัดเทศบาล เนติ   เรืองเริงกุลฤทธ์ 
2 นายประชิต  พิสิฐธนกุล รองปลัดเทศบาล ประชิต  พิสิฐธนกุล 
3 นายฟีโรสคานร์  กุลาม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ฟีโรสคานร์  กุลาม 
4 นายวัชรพันธ์  สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง วัชรพันธ์  สังคนาคินทร์ 
5 นางไซยีด้า  อุสมาน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ไซยีด้า  อุสมาน 
6 นางสาวนูรีซัน  อาลีมามะ ผู้อำนวยการกองคลัง นูรีซัน  อาลีมามะ 
7 นางโนรฮาวา  บิลฮีม รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ โนรฮาวา  บิลฮีม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 1 
บททั่วไป 

 
วิสัยทัศน ์
  "ศูนย์การเรียนรู่เด่น คุณภาพชีวิตเป็นเลิศ สู่สังคมสันติสุข" 
พันธกิจ 
  “นโยบายการพัฒนาเทศบาล” 

งานพัฒนาเทศบาล 
 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับสาธารณูปการได้แก่ ไฟฟ้า โทรศัพท์ คูระบายน้ำ ถนนหนทาง 
โดยเฉพาะนโยบายก่อสร้างเป็นถนน คสล.ทุกสาย 

การสังคม 
 ร่วมมือดำเนินการเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนของสังคมในทุกด้าน ๆ เช่น ความสามารถ 
ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยมหรือคุณธรรมทั้งในด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวเป็น
สมาชิกท่ีดี และมีประสิทธิภาพของสังคม 

เทศกิจ 
   จะเปิดสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) ของเทศบาลขึ้น เพ่ือช่วยเหลือผู้มีปัญหาด้านการเงินในยาม
จำเป็น 

การส่งเสริมธุรกิจ 
 สนับสนุนให้ธุรกิจและโรงงานที่มีอยู่แล้วให้มีความม่ันคงในการดำเนินการและส่งเสริมธุรกิจต่าง ๆ เช่น 
บริษัทฯ ห้างร้านฯ  สถาบันการเงิน การท่องเที่ยว เป็นต้น 

ส่งเสริมอาชีพ 
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริม สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน จัดฝึกอบรมอาชีพแก่สตรีและ
เยาวชน ปรับปรุงอาชีพหลักให้มั่นคง จัดตั้งสหกรณ์ในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

การสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย สาธารณสุขมูลฐาน สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านอย่างต่อเนื่อง จัดหน่วย
สาธารณสุขเคลื่อนที่ เปิดให้การอบรมความรู้ด้านโภชนาการ การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ 
ไข้เลือดออก ให้การศึกษาป้องปรามภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

เลือกตั้งกรรมการชุมชน 
 จะทำการเลือกตั้งกรรมการชุมชนเพ่ือให้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของตน และจัดสรรงบประมาณให้ 

แต่งตั้งกรรมการและอนุกรรมการ 
 จะสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และชำนาญการในสาขาอาชีพต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเทศบาล และ 
อนุกรรมการฯ เพ่ือร่วมเสนอข้อคิดเห็นให้คำแนะนำ ปรึกษา และรับรู้การบริหารงานของเทศบาล 

 

 



อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ธรรมชาติ ขุดลอกคูคลอง ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดสรรที่ขุดสระ
รองรับน้ำทิ้งจากครัวเรือนทุกชุมชน ที่สำหรับทิ้งขยะ จัดให้มีที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ สวนหย่อม สวนสุขภาพ
และสนามเด็กเล่น รณรงค์ให้รักต้นไม้ ปลูกป่าและรักษาความสะอาด 

จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
 จะติดต่อประสานงานจัดสรรงบประมาณภายนอกจากภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาใน
เขตเทศบาล นอกเหนือจากงบประมาณประจำ 

ส่งเสริมประสิทธิภาพของพนักงานและลูกจ้าง 
 จัดซื้อเครื่องมือการป้องกันให้เพียงพอ จัดให้เจ้าหน้าที่ อปพร. ได้รับการฝึกอบรม และทบทวนให้มี
สมรรถภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานป้องกนับรรเทาสาธารณภัย และรักษาชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 

ประเพณีและวัฒนธรรม 
 ส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วให้มีต่อไป และประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามอ่ืน ๆ ให้
เกิดข้ึนอีก 

สนับสนุนการศึกษา 
 สืบสานการแข่งขันกีฬาประจำปีของตำบล จัดทีมกีฬาของเทศบาล ทำการแข่ งขันทุก ๆ ระดับ 
ปรับปรุงสนามฟุตบอลของชุมชนต่าง ๆ  สนับสนุนนักกีฬา จัดตั้งกองทุนส่งเสริมกีฬาและสวัสดิการนักกีฬา 

สวัสดิภาพจราจร 
 จัดงบประมาณเกี่ยวกับการจราจร ติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ ที่จอดรถ รณรงค์การใช้
รถใช้ถนนเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนนให้น้อยลง 

เทศบาลสัมพันธ์ 
 ขยายเขตเสียงตามสายให้ทั่วถึง จัดทำจดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การเคลื่อนไหวของเทศบาล 
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประชาสัมพันธ์ระเบียบข้อบังคับ เทศบัญญัติ และความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป 
 

ภารกิจของเทศบาล 

 การบริหารราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ ์ต ่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกตำแหน่งที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจาย
อำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบ
ผลของงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    
ให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ  

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล 

 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัต ิ 
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 และตามกฎหมายอ่ืน  ซึ่ง



เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ที่เข้าไปแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด และ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้   

- การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต  
  และทรัพย์สิน 
- ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
- รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 
- ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
- ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
- ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
- การสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ  
  ผู้ด้อยโอกาส 
- ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
- บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น 
- ให้มีนำ้สะอาดหรือการประปา 
- ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
- ให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
- ให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
- บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
- ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
- ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล 
- ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
- ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 
- เทศพาณิชย์ 
- ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ 
- ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
- ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
- ให้มีการสาธารณูปการ 
- จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
- จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
- ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา 
- ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
- ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 
- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
- การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
- การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว 



- การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
  - การส่งเสริมกีฬา 
  - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  - การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  - การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  - การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  - การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอ่ืนๆ 
  - การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - การผังเมือง 
  - การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
  - การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  - การควบคุมอาคาร 
  - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจ 
            ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด 

คณะทำงานด้านการกำกับดูแลองค์การที่ดี 

 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาดำเนินการด้านนโยบายการกำกับดูแล
องค์การที่ดี  เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ประกอบด้วย คณะทำงานฯ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 1).ด้านรัฐ  สังคม  
สิ่งแวดล้อม 2).ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3).ด้านองค์การ 4).ด้านผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งมีบทบาทและ
หน้าที่ ดังนี้ 
 1. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ด ี
 2. ผลักดันการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดขึ้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 3. กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ 
 4. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 
 
1.2 หลักการและแนวคิด 

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์นับเป็นการสนองตอบต่อ
แนวคิดธรรมาภิบาลซึ่ง โดยมีภาพรวมดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หน้าที่ของชนชาวไทย กำหนดให้ “บุคคลผู้
เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ มี
หน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการ



อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง….” และ รัฐต้องดำเนินการ
ตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 

(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ 

(5)  จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้ การจัดทำและการให้บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

2.  การกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการนำหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 

“การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงาน  ที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การ
อำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 

  การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้อง
คำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

  ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ 

  เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากำหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 
 

1.3 วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์
กับทุกฝ่าย การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่สำคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 



1)  เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
และสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลเมืองรา
มันห์ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ 
สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์ 

3)  เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชน
ทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

 

 

หมวด 2 
นโยบายการกำกับดูแลองคก์ารที่ด ี

 
       เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้
กรอบนโยบายหลักคือ 1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้าน
องค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายหลัก  
1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติในเรื่องความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืนและสมดุล  

แนวทางปฏิบัติ  
1.1 กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน  
1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟ้ืนฟู รักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของ
ชุมชน  
1.3 การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

นโยบายหลัก  
2. มุ่งม่ันที่จะเปน็ส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดี มีความสุข  

แนวทางปฏิบัติ  
2.1 การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน  
2.2 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 



นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายหลัก  
1. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว  

แนวทางปฏิบัติ  
1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ  
1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและ
ประชาชนที่สนในทั่วไป  

นโยบายหลัก  
2. มุ่งม่ันให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  

แนวทางปฏิบัติ  
2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม  
2.2 ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่ความเชื่อมั่น
ในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

นโยบายหลัก  
3. ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

แนวทางปฏิบัติ  
3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย  
3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล 
3.3 จัดทาแบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและนำมาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น 

นโยบายด้านองค์การ 

นโยบายหลัก  
1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานความ
ถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมภายในที่ดี  

แนวทางปฏิบัติ  
1.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการ
บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของเทศบาล  
1.2 กำหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดำเนินงานที่ผิดต่อธรรมา      
ภิบาล  
1.3 จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมา       
ภิบาล  
1.4 กำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน ที่ไม่สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 



นโยบายหลัก  
2. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  แก่ 
ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา  

แนวทางปฏิบัติ  
2.1 ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน  (KPI) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและ
ครอบคลุมผลการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ  
2.2 จัดทำแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการ
ปฏิบัติในวงกว้าง 

2.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน  

นโยบายหลัก  
3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการดำเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ  

แนวทางปฏิบัติ  
3.1 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
3.2 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการดาเนินงานของเทศบาล อย่างสม่ำเสมอ 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
นโยบายหลัก  
1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

แนวทางปฏิบัติ  
1.1 จัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน  
1.2 จัดทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  

นโยบายหลัก  
2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

แนวทางปฏิบัติ  
2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิดกล้าแสดงออก และใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง  
2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางานที่ดี เพ่ือเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
2.3 การทำงานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking) 
 
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  
   เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์      
จึงกำหนดหลักปฏิบัติที่สำคัญดังนี้  



   1) เทศบาลตำบลเมืองรามันห์สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
การกำกับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง  
   2) เทศบาลตำบลเมืองรามันห์จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่า
บุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่าง
เคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทำความเข้าใจ ยึดมั่น 
และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทำงานประจาวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของเทศบาล 
คนใด กระทำการใดท่ีขัดต่อนโยบายฉบับนี้  
   3) เทศบาลตำบลเมืองรามันห์คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือ
สงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคำปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล โดยข้อมูลที่
ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ  ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล  และให้คำแนะนำ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ฉบับนี้  
   4) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี  
    5) เทศบาลตำบลเมืองรามันห์จะกำหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับ     
ดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
 


