
 
 
 

 
 
 
 
 

นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 
 

เทศบาลตําบลพิมาย 
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นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

 
   เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พุทธศักราช2546 รวมท้ังใหสอดคลองกับเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ  ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหาร
ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไววางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ 
  เทศบาลตําบลพิมายจึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีอันประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดาน
คือดานรัฐสังคม และสิ่งแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานองคการ และดานผูปฏิบัติงาน รวมถึงได
กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักดานตางๆ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ และคานิยมรวมสําหรับองคการและบุคลากรทุก
คน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึง  
 
 
 

                      (ลงชื่อ)        นายดนัย  ตั้งเจิดจา 
                           (นายดนัย  ตั้งเจิดจา) 

           นายกเทศบาลตําบลพิมาย 
     วันท่ี   16   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

ประกาศเจตนารมณ 
 

  เทศบาลตําบลพิมายเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน ปฏิบัติภารกิจเปนไปตามตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 

  ในฐานะผูบริหารของเทศบาลตําบลพิมาย เห็นสมควรใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคกรท่ีดี 
เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล ใหเปนท่ียอมรับของทุก
ฝายท่ีเก่ียวของ อันจะเปนการเสริมสรางความมีศักดิ์ศรีของการเปนหนวยงานภาครัฐ  อีกท้ังสรางความม่ันใจ ศรัทธา และ
ไววางใจจากประชาชน ผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

  นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของเทศบาลตําบลพิมาย ไดรวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติ
ราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับของเทศบาลตําบลพิมาย นํานโยบายการกํากับดูแลองคกรท่ีดีไปเปน
แนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน  และจะไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการท่ีปรากฏอยูในนโยบายการกํากับดูแล
องคการฉบับนี้ 

  ท้ังนี้ เทศบาลตําบลพิมาย จะไดพิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของ
หนวยงานเปนประจํา เพ่ือใหมีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณ  
 
 

                         (ลงชื่อ)    ดนัย  ตั้งเจิดจา 
   (นายดนัย  ตั้งเจิดจา) 

      นายกเทศบาลตําบลพิมาย 
   วันท่ี 16  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
 

หมวด 1 
ขอมูลองคการ 

 
 
 

 
“เมืองทองเท่ียวปราสาทหิน วิถีทํากินพอเพียง เรียงรอยประเพณี มีจิตสาธารณะ”  
 
 
 

 
 

• สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสํานึกรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  
• รณรงค พัฒนางานบริหารจัดการใหมีคุณภาพ สามารถนําเสนองานบริหารท่ีตรวจสอบได  
• พัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ท้ังในรูปแบบกิจกรรมพิเศษ สื่อประชาสัมพันธตลอดจน การ

ใหความรู มารยาทและการบริการเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว 
• สรางสรรคการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและฟนฟูกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 

ท่ีเปนเอกลักษณ รวมถึงการประยุกตใหเขากับวิถีชีวิตปจจุบัน 
• ขยายโอกาสทางการศึกษาท้ังการศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียนอยางท่ัวถึงตาม

มาตรฐานสากล ตลอดจนสงเสริมการรักการอานเพ่ือมุงสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู  
• สงเสริมและพัฒนาการอาชีพ พ้ืนท่ีประกอบอาชีพใหแกประชาชนและชุมชนใหเปนเลิศ สะดวกและ

ยั่งยืน 
• สงเคราะหคนชรา คนพิการ และผูประสบสาธารณภัยอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
• สรางเสริม ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนการปองกันปญหาอบายมุข อาชญากรรม

และภัยพิบัติตางๆอยางตอเนื่องเปนระบบ 
• ดูแลรักษา รณรงค พัฒนาและประกันคุณภาพการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน การสุขาภิบาล ทรัพยากรน้ํา 

ระบบบําบัดน้ําเสยี และขยะอยางครบวงจร 
• พัฒนาการออกกําลังกายท้ังในดานพ้ืนท่ี วิธีการออกกําลังกายและจัดการแขงขันตามหลักวิชาการเพ่ือ 

สรางความสัมพันธ 
• พัฒนาเส นทางการคมนาคม ระบบการจราจร ระบบสายไฟฟ าและระบบสายโทรศัพทให ได  

มาตรฐานสากลและไมบดบังทัศนียภาพโบราณสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

วสัิยทัศน์ 
 

พนัธกจิ 
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ยุทธศาสตร 
เพ่ือใหการพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย บรรลุผลตามวิสัยทัศนขางตน จึงกําหนดใหมียุทธศาสตรการพัฒนา

และกลยุทธ/แนวทางการพัฒนา หรือวิธีการดําเนินงานท่ีจะตองมุงเนน เพ่ือเปนกรอบชี้นําในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลพิมาย โดยแบงยุทธศาสตรออกเปน 3  ดาน ดังนี้       
  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 

1. การพัฒนาสถานท่ีหรือแหลงทองเท่ียว 
2. การสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียว 
3. การประชาสัมพันธสถานท่ีและกิจกรรมการทองเท่ียวใหเปนท่ีรูจัก 
4. การปรับภูมิทัศนและพัฒนาเสนทางการคมนาคม ระบบจราจร 
5. การอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญา 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1. การสงเสริมอาชีพและรายได 
2. สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 
3. การพัฒนาสินคาและบริการ 
4. การพัฒนาการศึกษา 
5. การสวัสดิการสังคม 
6. การสงเสริมสุขภาพอนามัยและการสุขาภิบาล 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคานิยมหลักของชาติและการมีสวนรวมของประชาชน 
1. พัฒนาการบริการใหแกประชาชน 
2. การบังคับใชกฎหมาย 
3. การสงเสริมคานิยมหลักของชาติ 
4. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
5. รักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
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คนดี   : มีคุณธรรม กลายืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง มีความโปรงใส ตรวจสอบได  
ไมเลือกปฏิบัติ 
 

คนเกง   : มุงผลสัมฤทธิ์ของการทํางาน ดวยความรู ความสามารถ และทํางานเปนทีม 
 
คนขยัน  : อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลพิมายมีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และเกิดประโยชนกับทุกฝาย 

การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีจึงไดยึดหลักการท่ีสําคัญเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
1)  เพ่ือเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในหนวยงานและ

สามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม 
2)  เพ่ือใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตางๆ ท้ังนี้ เพ่ือมิใหเกิดการ

แสวงหาผลประโยชนสวนตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ สังคม สิ่งแวดลอม องคการ ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
และผูปฏิบัติงานหนวยงาน 

3)  เพ่ือสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ ความม่ันใจและศรัทธาใหเกิดข้ึนกับผูรับบริการ 
ประชาชนท่ัวไป และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

หมวด 2 
 นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

 
เพ่ือแสดงความมุงม่ันตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลตําบลพิมายไดกําหนดนโยบาย

การกํากับดูแลองคการท่ีดีประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดาน และแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบนโยบายหลักคือ                      
1) ดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม2) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  3) ดานองคการ และ 4) ดานผูปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค่านิยมหลกัขององค์การ 
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นโยบายหลัก 

1. สงเสริม สนับสนุนดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัยตอชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติในเรื่อง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมท่ีดีเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและสมดุล 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 

1. กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
2. ใหหนวยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเก่ียวกับการฟนฟู  รักษาสิ่งแวดลอม  และความ

ปลอดภัยของชุมชน 
3. การจัดใหมีสวนรวมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 
นโยบายหลัก 

1.  มุงม่ันท่ีจะเปนสวนหนึ่งในการสรางสรรคสังคมท่ีดี มีความสุข 
แนวทางปฏิบัติ 

1. การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
2. จัดโครงการเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
 

 
 
 
นโยบายหลัก 

- สงเสริมใหบริการท่ีมีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพ่ือใหบริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 

แนวทางปฏิบัติ 
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลการบริการอยางตอเนื่องเพ่ือใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ 
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาหนวยงานเพ่ือเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหารและ

ประชาชนท่ีสนในท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 



-5- 
 

นโยบายหลัก 
- มุงม่ันใหบริการ ดวยความสุจริต โปรงใส เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

แนวทางปฏิบัต ิ
1. สงเสริมการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในกิจการของรัฐและของสวนรวม 
2. ปรับทัศนคติหรือคานิยมของการดําเนินงานของเจาหนาท่ีของรัฐและหนวยงานภาครัฐใหมุงสูความ

เชื่อม่ันในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปรงใสในการดําเนินงาน 

นโยบายหลัก 
-  ใหความสําคัญกับการรับฟงความคิดเห็น ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

แนวทางปฏิบัต ิ
1. จัดชองทางระบบการรับฟงระบบความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
2. พัฒนากระบวนการรับขอรองเรียนดวยระบบอินเทอรเน็ตผานทางเว็บไซต เฟซบุก แอปพลิเคชั่นไลน                  

ของเทศบาล 
3. จัดทําแบบสํารวจความตองการของผูรับบริการและนํามาปรับปรุงงานบริการใหดีข้ึน 

 
 
 
 
นโยบายหลัก 

- สงเสริมและจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ความถูกตองของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของภายใตการกํากับดูแลและควบคุมภายในท่ีดี 
 
แนวทางปฏิบัต ิ

1. จัดใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการ
บรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักของเทศบาล 

2. กําหนดแนวทางสงเสริมใหเจาหนาท่ีทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงตอการดําเนินงานท่ีผิดตอ              
ธรรมาภิบาล 

3. จัดใหมีการอบรมใหมีความรูเรื่องกฎขอบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา           
ภิบาล 

4. กําหนดใหผูบริหารและเจาหนาท่ีเปนผูดูแลความเสี่ยงตอการดําเนินงาน ท่ีไมสอดคลองตอหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

นโยบายหลัก 
- สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการใหเกิดผลสัมฤทธิ์      

แกขาราชการทุกระดับ โดยผลักดันใหทุกหนวยงานมุงเนนการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
 
 

นโยบายด้านองค์การ 
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แนวทางปฏิบัต ิ
1. ใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ท่ีมีการกําหนดไวอยางชัดเจนเปนเครื่องมือในการวางแผนและ

ครอบคลุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ 
2. จัดทําแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกระตุนสงเสริมใหเกิด

การปฏิบัติในวงกวาง 
3. พัฒนาระบบขอมูล กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในองคการ เพ่ืออํานวยความสะดวกให

เจาหนาท่ีทุกคนในการเขาถึงขอมูลและรับทราบโดยท่ัวกัน 

นโยบายหลัก 
- วางระบบประชาสัมพันธใหความสําคัญกับการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารและผลการดําเนินงานของ

หนวยงานตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบ 

แนวทางปฏิบัต ิ
1. ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในรูปแบบตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
2. เผยแพรนโยบาย กิจกรรม  และผลการดําเนินงานของเทศบาล อยางสมํ่าเสมอ 
 

 
 
 
นโยบายหลัก 

- มุงเนนสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 จัดทํากิจกรรมเพ่ือสรางเสริมสุขภาพแข็งแรงแกผูปฏิบัติงาน 
1.2 จัดทํากิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงาน 

 
นโยบายหลัก 

- ใหมีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสบการณในการปฏิบัติงาน 
 

แนวทางปฏิบัต ิ
1. สรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาท่ีทุกระดับ เปดใจรับฟงขอมูลปอนกลับ กลาคิดกลาแสดงออก และใฝรูอยาง

ตอเนื่อง 
2. จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานท่ีดี  เพ่ือเสริมสรางใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
3. การทํางานรวมกันเปนทีมในลักษณะเครือขาย (Networking) 
4. พัฒนาสภาพแวดลอมการทํางานใหนาอยู นาทํางาน ใหสํานักงานเปน Clean and green และ

ปลอดภัย 
 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัตงิาน 
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แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

เพ่ื อ ให การปฏิ บั ติ งาน มีผลดี ต ามน โยบ ายการ กํ า กับ ดู แลองค ก าร ท่ี ดี ขอ งเท ศบาลตํ าบ ล                      
ทาขาวเปลือก จึงกําหนดหลักปฏิบัติท่ีสําคัญดังนี ้

1. เทศบาลตําบลพิมายสื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมีความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย                
การกํากับดูแลองคการท่ีดีอยางท่ัวถึง ผานทางชองทางการสื่อสารตาง ๆ  เชน  หนั งสือแจงเวียน  ท่ีประชุม       
แอปพลิเคชั่นไลน  เว็ปไซต  เฟซบุก และชองทางอ่ืนๆ 

2. เทศบาลตําบลพิมายจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหทุกคนม่ันใจวาบุคลากรและ
องคการจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้อยางเครงครัด โดยจะถือเสมือน
วาเปนขอปฏิบัติขององคการขอหนึ่ง ท่ีบุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดม่ัน และปฏิบัติใหถูกตองในการทํางาน
ประจําวัน และไมมีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของเทศบาล คนใด กระทําการใดท่ีขัดตอนโยบายฉบับนี้ 

3. เทศบาลตําบลพิมายคาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติท่ีขัดหรือสงสัยวา
จะขัดตอหลักการตางๆ ในนโยบายฉบับนี้ตอผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ีไมอาจรายงานตอผูบังคับบัญชาได อาจขอ
คําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง หรือผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานงานบุคคล โดยขอมูลท่ีใหนั้นใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ ท้ังนี้ 
ผูบังคับบัญชาเองมีหนาท่ีในการสอดสองดูแล และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้นใหปฏิบัติใหสอดคลองกับ
แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้ 

4. นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกป 
5. เทศบาลตําบลพิมายจะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการ

ท่ีดีตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวตอไปอยางเปนระบบ รวมท้ังมีการประเมินตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
6. เทศบาลตําบลพิมายจะนําผลจากการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพ               

และประสิทธิผล 
 
 
 
 


