
 
 
 
 

 

 

 
 

 

นโยบายการก ากบัดแูลองค์การทีด่ี 
 

 
 
 

องค์การบรหิารสว่นต าบลทรงคนอง 
อ าเภอสามพราน  จังหวดันครปฐม 

 
 

 



2 
 

 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี

 
   เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช2546 รวมทั้งให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ 
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี อัน
ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
องค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลัก ด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ 
และค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ     
อย่างทั่วถึง  
 
 
 
 

                      (ลงชื่อ)         
                           (นายชนิปพัฏฐ์   ประเสริฐมรรค) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
        วันที่  11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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ประกาศเจตนารมณ์ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ในฐานะผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง เห็นสมควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ  อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา 
และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ได้รวบรวมหลักการ 
นโยบายการปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง น า
นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน  และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตาม
หลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการก ากับดูแลองค์การฉบับนี้ 

 

  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จะได้พิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีของหน่วยงานเป็นประจ า เพื่อให้มีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์  
 
 
 

                      (ลงชื่อ)         
                           (นายชนิปพัฏฐ์   ประเสริฐมรรค) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
        วันที่  11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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หมวด 1 
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 
 วิสัยทัศน์  
 “ทรงคนองต าบลน่าอยู่ คู่คุณธรรม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ”  
 ปรัชญา 
 “ ชุมชนร่มเย็นด้วยคุณธรรม ” 
 พันธกิจ   
๑.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒.  พัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ า  ทางบกและทางระบายน้ า 
๓.  พัฒนาด้านการขนส่ง  วิศวกรรมจราจร และผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ 
๔.  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค   บริโภค  และการเกษตร 
๕.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
๖.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
๗.  ส่งเสริมและบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๘.  ส่งเสริมด้านการกีฬา 
๙.  พัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐. เพ่ิมประสิทธิภาพจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๑๑.เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาด้านสาธารณสุขอนามัยครอบครัวการป้องกันโรคควบคุมติดต่อและส่งเสริมอาหาร
ปลอดภัย 
๑๒. พัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์  และพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี เยาวชน  คนชรา  ผู้พิการและ   
ผู้ด้อยโอกาส 
๑๓. พัฒนาระบบให้บริการและการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๑๔. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ 
๑๕. สนับสนุนและช่วยเหลือส่วนราชการ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๑๖. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๗. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
๑.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๑  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน เขื่อนหรือที่เกิดการช ารุด 
 ๑.๒  พัฒนาระบบจราจร 
 ๑.๓  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ประปา ไฟฟ้า ท่อระบายน้ า ประตูน้ า 
 ๑.๔  ผังเมือง  และท่ีดิน 
 ๑.๕  การสื่อสารความเร็วสูง 
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๒.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 ๒.๑  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
 ๒.๒  ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 ๒.๓  กีฬาและนันทนาการ 
 ๒.๔  แก้ไข ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 
 ๒.๕  สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 ๒.๖  ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย  สาธารณภัย 
 ๒.๗  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เยาวชนและชุมชน 
 ๒.๘  ส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคม  
๓.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๓.๑  สร้างศักยภาพทางการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม 
 อาเชียน 
 ๓.๒  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  งานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 ๔.๑  ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข   
 ๔.๒  การป้องกันและควบคุมโรค   
๕.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๑  ส่งเสริม ดูแล บ ารุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลภาวะและ
 ปราศจากสิ่งปฏิกูล 
 ๕.๒  งานรักษาความสะอาด 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 ๖.๑  พัฒนาการบริหารจัดการ  สร้างประสิทธิภาพการจัดการความรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
 ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๖.๒  สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือ 
 เครื่องใช้และอาคารสถานที่ 
 ๖.๓  การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
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วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 

เ พ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริ ง              
และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที ่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้     
บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 

1)  เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและ
สามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

2)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน 

 

3)  เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ 
ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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หมวด 2 
 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี

 
เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง   

ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบ
นโยบายหลักคือ 1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  3) ด้านองค์การ และ 
4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายหลัก 
1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติในเรื่องความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟ้ืนฟู  รักษาสิ่งแวดล้อม  และความ

ปลอดภัยของชุมชน 
1.3  การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

นโยบายหลัก 
 2. มุ่งม่ันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข 
แนวทางปฏิบัติ 

2.1  การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
2.2 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

 
นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 
1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและ

 ประชาชนที่สนในทั่วไป 
นโยบายหลัก 

2. มุ่งม่ันให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
แนวทางปฏิบัติ 

2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 
2.2  ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่ความ

 เชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
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นโยบายหลัก 
3. ให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางปฏิบัติ 
3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย 
3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของอบต. 
3.3 จัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงงานบริการให้ดีข้ึน 

นโยบายด้านองค์การ 
นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ งาน
 ความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การก ากับดูแลและควบคุม
 ภายในที่ด ี
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการ
 บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของอบต. 

1.2 ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่ผิดต่อ       
 ธรรมาภิบาล 

1.3 จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้ เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม            
 และธรรมาภิบาล 

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 เพ่ือกระตุ้นส่ งเสริมให้
 เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง 

2.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้
 เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน 
นโยบายหลัก 

3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการด าเนินงาน
 ของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
แนวทางปฏิบัติ 

3.1 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของอบต.ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม  และผลการด าเนินงานของอบต. อย่างสม่ าเสมอ 
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นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
นโยบายหลัก 

1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 จัดท ากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
1.2 จัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก 
2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิดกล้าแสดงออก และใฝ่รู้อย่าง

ต่อเนื่อง 
2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานที่ดี  เพ่ือเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2.3 การท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การทีด่ี 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลทรง
คนอง จงึก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 

 

1)  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

 

2)องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจ
ว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่าง
เคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และ
ปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของอบต. คนใด 
กระท าการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

 

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่
ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้
นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

 

4)  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี 
 

5)  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองจะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 

 


