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อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบรหิารงานทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 



ของเทศบาลตำบลหนองสาหรา่ย อำพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
***************************** 

  บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร ถ้าขาด
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิผลล่าช้า และเกิดความ
เสียหายต่อองค์กร ดังนั้น องค์กรจำเป็นต้องจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลกร
ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีคุณภาพ และจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวเทศบาล
ตำบลหนองสาหร่าย จึงได้จัดทำนโยบายกลยุทธ์การบริหารและทรัพยากรบุคคลขึ้น เพื่อเป็นการกำหนดให้
พนักงานส่วนตำบลทุกคนได้รับการพัฒนาทุกตำแหน่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 1. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพื่อพูนความรู้ ทกัษะ ทศันคติที่ดีและวิธีการปฏิบัตงิานตาม
ลักษณะงานทีร่ับผิดชอบ 
 2. เพื่อใหบุ้คลกรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน 
 3. เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนได้รบัการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 4. เพื่อเป็นแนวทางในการในการดำเนินการจัดการพัฒนาและฝกึอบรมบุคลากรในเทศบาลตำบล
หนองสาหร่าย 
 5. เพื่อดำรงรักษาบุคลากรที่มปีระสทิธิภาพให้อยู่คู่องค์กรตอ่ไป 
 

 ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองสาหร่ายได้ดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากร
บุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรตามภารกิจหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมนิผล
การปฏิบัติงาน การส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรม การรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
 

 1. นโยบายดา้นปรับปรุงโครงสรา้งระบบงานและการบริหารอัตรากำลัง 
  เป้าหมาย 
  วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้างระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลังและกร
บริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของทุกหน่วยงาน ในองค์กรรวมทั้งมีระบบการประเมินผลที ่มีประสิทธิภาพเชื ่อมโยงกับ
ผลตอบแทนและมีการกำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องคกรคาดหวัง 
 
  กลยุทธ ์
  1. ทบทวนและปรบัปรุงโครงการสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากำลงั ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนการปรบับทบาทและภารกิจของเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย 
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  2. จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง
ด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการ
พัฒนาบคลากร และการบริหารผลตอบแทน 
  3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
  4. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธ์ิขอบงงานและสมรรถนะหลัก 
  5. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานละการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร 
 

  การดำเนินการ 
  1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 และดำเนินการ
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพื ่อกำหนดตำแหน่งใหม่ เพื ่อรองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน ดังนี้ 
   1.1 ขอยุบเลิกตำแหน่งพนักงานเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ สำกัด กองคลัง เนื่องจากเป็นตำแหน่งว่างเกิน 1 ปี 
   1.2 ขอใช้บัญชีการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือก ของกรมเพื่อ
มาบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งว่างทั้งสายงานประเภททั่วไป และประเภทสายงานผู้บริหาร 
   1.3 มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกำหนดชื่องาน ชื่อส่วน
ราชการ ได้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2564 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วน
ราชการ ที่เรียกช่ืออย่างอื่นของเทศบาล พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
  2. มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564  
  3. มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การเลื ่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล เลื ่อน
เงินเดือนของพนักงานครู เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 
2564 
  4. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลงเวลามาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนการลาและการ
มาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณะเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  5. การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และ
พนักงานจ้าง ประจำปี 2564 
  6. ดำเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ เลื่อนเงินเดือน
พนักงานครู และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 
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 2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
  เป้าประสงค์ 
  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั ่วถึง และต่อเนื ่อง โดยการเพิ ่มพูน ความรู้
ความสามารถ ศักยภาพและทักษะการทำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื ่อให ้การขบเคลื ่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร ใน
องค์กร 
 

  กลยุทธ์  
  1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตำบลหนอง
สาหร่าย 
  2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบ
ทอดตำแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
  3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามาถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
  4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาล
ตำบลหนองสาหร่าย 
  5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์กรความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรยีนรู้ การถ่ายทอด
ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
 

  การดำเนินการ 
  1. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2566 
  2. จัดทำข้อบังคับเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 
  3. จ ัดทำประกาศ เร ื ่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
 

 3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  เป้าประสงค์ 
  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบนั ช่วยลดข้ันตอนของงาน 
ปริมาณเอกสาร สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้ วย
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
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  3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบรหิารจัดการบุคลากรให้ผูป้ฏิบัติงาน
เพื่อรองรับการใช้งานระบบ และเพื่อขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
 

  การดำเนินการ 
  1. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้บุคลากรในเทศบาล เพื่อ
นำมาปฏิบัติงาน 
  2. มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เช่น การรายงานการปฏิบัติงาน
ผ่านแอพพลิเคช่ันไลน์ของเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย 
 

 4. นโยบายด้านสวัสดิการ 
  เป้าประสงค์ 
  เสริมสร้างความมัน่คง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผูป้ฏิบัติงาน
เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มผีลงานและสมรรถนะใน
ทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสารให้สิ่งแรงจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย
อาชีวปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
  กลยุทธ์ 
  1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
  3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร 
  4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
  5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

  การดำเนินการ 
  1. จัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุก ของเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย ประจำปี 2564 
  2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีอยู่เสมอ โดยการจัดทำโครงการ  5 ส Big 
Cleaning Day 
  3. การเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เปน็กรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  4. จัดทำโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  5. จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ 
 

 5. นโยบายด้านการบริหาร 
  1. กระจายอำนาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
  2. มีการกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและ
ทิศทางที่วางไว้ 
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  3. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีตามภารหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ 
  4. มีการบริหารจัดากรมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้
มีความคุ้มค่า และ เกิดประโยชน์สูงสุด 
  5. มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจำเดือน และคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
 

  การดำเนินการ 
  1. ดำเนินการประชุม อย่างน้อยเดือนรละ 1 คร ั ้ง เพื ่อรายงานผลการปฏิบ ัติงาน
ประจำเดือน รายงานปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพ 
  2. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ของงานแต่ละส่วนราชการ 
  

 6. นโยบายด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง 
  1. บริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามพันธกิจ 
  2. พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กำลังคน 
  3. พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกำลังคน 
  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารกำลังคน 
 

  การดำเนินการ 
  1. จัดทำและดำเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตรากำลังที่ลาออก หรือโอนย้ายโดยมุ่งเน้นให้มีอัตรากำลังว่างไม่เกินร้อยละ 15 ของอัตรากำลัง
ทั้งหมด 
   1.1 ดำเนินการสรรหาพนักงานเทศบาล สายงานผู ้บริหารที ่ว่างโดยวิธีการรับ
โอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ ่นที ่ว่างเป้นไปตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดไว้จำนวน 1 อัตรา เมื ่อวันที ่ 16 
กรกฎาคม 2564 
   1.2 สรรหาพนักงานจ้างโดยวิธีการประกาศรับสมัครบุคคล เพื ่อสรรหาเป็น
พนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 อัตรา 
  2. การรับบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือ ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วน
ท้องถ่ินมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์
ไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.1 ประกาศดำเนินสรรหาพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บรหิารทีว่่างโดยวิธีการรับ
โอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่นที ่ว่าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่ กำหนดไว้จำนวน 1 อัตรา เมื ่อวันที ่ 16 
กรกฎาคม 2564 
  3. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพื่อให้การดำเนินงานการสรรหาและ
เลือกสรร ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี สอดคล้องตาม ภารกิจของหน่วยงาน 
   3.1 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 7. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
  1. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการ
จัดการความรู้ 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอื้อต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 
  3. ส่งเสริมใหมีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
ต่างๆ ขององค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อยางมีประสิทธิภาพ 
  4. จัดทำ “แผนการจัดการความรู้ (KM Acton Plan)  
 

  การดำเนินการ : กำลังดำเนินการ 
 

 10. นโยบายด้านมีส่วนร่วมในการบริหาร 
  1. มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อำนวยการกองเพื่อเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วม
แก้ไขปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจำ 
  2. ทุกงานมีการประชุมงาน เพื ่อให้บคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
  3. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  4. ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการทำงาน เพื่อให้บุคลากร
พัฒนา ทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์
ประสิทธิภาพสูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 
 

  การดำเนินการ 
  1. มีการประชุมระหว่างผู้บริหาร กับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
และร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจำทุกวัน
จันทร์ 
  2. หัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วนนำผลการประชุมที่ได้จากผู้บริหาร มาชี้แจงกับพนักงาน
แต่ส่วนราชการเพื่อเป็นการปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้กำหนดไว้ 
 

 11. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  1. มีการสนับสนุนส่งเสรมิพฒันาทรพัยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
  2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 
  3. มีการติดตามประเนผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรูแ้ละนำผล
มาเป็นแนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
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  การดำเนินการ 
  1. พิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานตำแหน่งให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
  2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 12. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 
  1. มีการจัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบแระมาณแผ่นดิน และมีเงินรายได้ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
  2. มีการจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
ประจำเดือนเวียน ให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ทราบทุกเดือน 
  3. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบการบริหาร
และจัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 
  4. มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรบัผดิชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยให้
กองคลัง ดำเนินการจัดการทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานแล้ว ประชาสัมพันธ์ให้ทุกกองและประชาชน
ทั่วไปไดร้ับทราบเป็นประจำทุกเดือน 
 

  การดำเนินการ 
  1. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใชเ้ป็น
แนวทาง ในการใช้งบประมาณ ของเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย 
  2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
  3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  

 13. นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย 
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลมหีน้าที่ดำเนินการให้ เป็นไป
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวนความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของค่ามาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
   1. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
   2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ 
   3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
   5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
   7. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษมาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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   8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

  การดำเนินการ 
  1. จัดทำข้อบังคับเทศบาลตำบลหนองสาหร่ายว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 
  2. จ ัดทำประการ เร ื ่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 


