
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายและ
กลย  ทธ์การบริหารงานบ คคล  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
อ าเภอหนองบ ญมาก จังหวัดนครราชสีมา 



 

สร ปผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลย ทธก์ารบริหารงานบ คคล องคก์าร
บริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ ่ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ตามนโยบายและกลย ทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบ คคล การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ และการบริหารอัตราก าลัง 
ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) 

 
 

แผนการดำเนน ิ งาน 
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช ี้ว ัด 
 

ผลการด าเน ินงาน 
 

ปัญหา/อ  ปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

๑. นโยบายด้านการปรับปรุง วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มี ๑. ระบบงานและกรอบอััตราก าลัง 1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง  ปัญหา/อุปสร รค  
โครงสร้างระบบงานและการ โครงสร้าง ระบบงาน การจดักรอบ สอดคล้องกัับวัสัยทัศน์ พัันธกัิจ ของ องคั์กร ระบบงานและกรอบอััตราก าลัง - ไม่มัี 
บริหารอัตรากำลัง อััตราก าลังและการบริหารอััตราก าลังให้ หนว่ยงาน ให้สอดคลั้องกัับวัสัยทััศน์ พันธกิจ และ  ข้อเสน อ แนะ  

เหมาะสมกับภารกิจขององคั์กรและ 2. น าสมรรถนะมาใช้เป็นเครืั่องมัือ แผนการปรับบทบาทและภารกิจของ ควรมีการปรับปรุงแผน 
เพัียงพอ มัีความคลั่องตัวต่อการ ในการบริหารทรััพยากรบัุคคลทุก องคั์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ อััตราก าลัง อย่างนั้อยปีละ 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุก ด้าน 2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมา ๑ ครั้ง 
หนว่ยงานในองคั์กร รวมทัง้มัีระบบการ 3. เส้นทางความกั้าวหน้าของสาย ใช้เป็นเครือ่งมือในการบริหารทรพัยากร 
ประเมัินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับ อาชีพ บุคคล ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนขั้น 
ผลตอบแทนและมัีการกำหนดสมรรถนะ 4. ระบบประเมัินผลการปฏัิบััติงาน เงินเดือนและปรับต าแหน่ง การประเมิน 
และลักษณะที่พั งประสงค์ของพนักงานที่ ตามผลสัมฤทธิ์ของงานและ ผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการ 
องคั์กรคาดหวััง สมรรถนะหลัก พััฒนาบุคลากรและการบริหาร 

ผลตอบแทน 
3. มีเส้นทางความกั้าวหน้าของสาย 
อาชีพ 
4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏัิบัติ 
งาน ตามผลสัมฤทธิ์ของงานและ 
สมรรถนะหลัก 
5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน 
และการบริหารจัดการคนดี และคนเกั่ง 
ขององคั์กร 



 

- ๒ั- 
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๒. นโยบายด้านการพััฒนา ส่งเสริมให้มกีารพััฒนาอย่างเป็นระบบ 1. มีแผนพัฒนาบุคลากร 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้  ปัญหา/อุปสร รค  
บุคลากร ทั่วถ ง และตั่อเนืั่อง โดยการเพัิ่มพัูนความรู้ 3. มีการพััฒนาศัักยภาพผู้บรัิหาร สอดคล้องกัับบทบาทและภารกิจของ ไม่มัี 

ความสามารถ ศัักยภาพ และทักษะการ และเพัิ่มขัีดความสามารถในการ องคั์กร  ข้อเสน อ แนะ  
ท างานที่เหมาะสม สอดคลั้องกับ ปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏัิบัติงาน 2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตาม ควรสั่งเสริมให้พนักงานทัุก 
สถานการณ์ วัสัยทัศน ์และยัุทธศาสตร์ของ 4. บุคลากรย ดมั่นในวัฒนธรรม ต าแหน่งงานและสายอาชีพตาม ต าแหน่งได้รับการอบรมเพัื่อ 
องคั์กร เพืั่อให้การขับเคลืั่อนการด าเนินงาน องคั์กร สมรรถนะ แผนการสืบทอดตำแหน่งและ เพัิ่มศัักยภาพในการปฏัิบัติงาน 
ตามพัันธกจิขององค์กรเป็นไปอย่างมี 5. มีการถั่ายทอดความรู้ การ การบริหารจัดการคนดีและคนเก่งของ 
ประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จตาม แลกเปลี่ยนความรู้และ องคั์กร 
เป้าหมาย รวมทัง้ส่งเสริมคุณธรรมและ ประสบการณั์ในการท างานอย่าง 3. ส่งเสริมให้บุคลากรย ดมั่นใน 
จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร ต่อเนื่อง วัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณของ อบต.หนองไม้ไผ่ 

๓. นโยบายด้านการพััฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ 1. พััฒนาระบบฐานขั้อมูลบุคลากร  ปัญหา/อุปสร รค  
ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร สารสนเทศด้านการบริหารจัดการ 2. ปรับปรุงและพััฒนาระบบสารสนเทศ ไม่มัี 

จัดการทรัพยากรมนัุษย์ เพืั่อให้ไดข้ั้อมูลที่ บุคลากร มีประสิทธิภาพมากข ้น ด้านการบริหารจัดการบุคลากร  ข้อเสน อ แนะ  
ถูกตั้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็น 3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบ ๑. ควรจัดสรรงบประมาณ 
ปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณ สารสนเทศด้านการบริหารจัดการ ในการด าเนินงานเพิั่มเติม และ 
เอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อการ บุคลากรให้ผู้ปฏัิบัติงาน เพัื่อรองรับการ ปรับปรุงระบบต่างๆ ให้ทันสมััย 
วางแผนตัดสินใจในการปฏิบัตัิงานและใช้ ใช้งานระบบ และเพัื่มขีดความสามารถ ๒. เสนอแนะให้มัีการน า 
บริหารงานด้วยบุคลากรได้อยั่างมี ของบัุคลากร เพืั่อรองรับการพััฒนา ระบบแสกนลายนิ้วมัือแทนการ 
ประสิทธิภาพ ระบบในอนาคต ลงชัื่อปฏิบัติงาน 
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๔. นโยบายด้านสวััสดิการ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพ 1. บุคลากรมแีรงจูงใจในการ 1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการ  ปัญหา/อุปสร รค  
ชีวิตที่ดี ความผาสัุกและพั งพอใจให้ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน สถานที่ท างานคัับแคบ 
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรัักษาคนดี คนเก่งไว้กับ 2. สภาพความปลอดภัย อาชัีว 2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย ส่งผลให้สภาพแวดลั้อมในการ 
องคั์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของ อนามัย และสภาพแวดลั้อมใน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน ท างานไม่มีความปลอดภัย 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทัุก การทำงาน การทำงาน เท่าทัี่ควร 
โอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สัิ่งจูงใจ 3. มีสวััสดิการผลตอบแทนพิเศษ 3. ยกย่องพนัักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี  ข้อเสน อ แนะ  
ผลประโยชน์ตอบแทนพัิเศษ จัดสวัสดิการ และทำคุณประโยชน์ให้องคั์กร ๑. ควรเพิ่มช่องทางการ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 4. ปรับปรุงระบบสวััสดิการ สื่อสารให้มากข ้น เชั่น สื่อสังคม 
ในการท างาน ตามความจ าเปั็นและเหมาะสม ผลตอบแทนพัิเศษ หรือ โซเชียลมิเดียต่างๆ เป็นต้น 
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และสนับสนุน 5. ปรับปรุงช่องทางการสืั่อสารด้าน ๒. ควรปรับปรุงสถานที่ 
การด าเนินกิจกรรมเพั่ือสร้างความสัมพันธั์อััน การบริหารทรัพยากรมนัุษย์ นโยบาย ท างานใหั้มเีหมาะสมกับจ านวน 
ดี ระหวั่างผู้บริหารและพนักงานทกุระดับ และกลยุทธ์ด้านการบริหารและพััฒนา บุคลากร และเป็นการอำนวย 

ทรพัยากรบัุคคล ความสะดวกใหั้กับผู้มาตัิดต่อ 
ราชการ 
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๕. นโยบายด้านการบริหาร เพัื่อให้การบริหารจัดการองคั์กรมีคัุณภาพ ๑. มีแผนกลยุทธ์ 1. มีการกระจายอำนาจไปสู่ผู้บริหาร  ปัญหา/อุปสร รค  
ด้วยความมุ่งมัั่น รวดเร็ว ถูกตั้อง และมี ๒. มีแผนการปฏัิบัติงานประจำปี ระดับหัวหน้างาน ซ ่งเป็นผู้บังคับบัญชา สายงานต าแหน่งบริหารว่าง 
ประสิทธิภาพให้มัีความคุั้มคั่าและเกัิด ๓. มีการติดตามผลการ ในระดับต้น เป็นระยะเวลานาน สั่งผลให้ 
ประโยชน์สูงสุด เพัื่อรับทราบปัญหา ด าเนินงาน 2. มีการก าหนดแผนกลยัุทธ์เพ่ือเป็น การบริหารงานไม่เป็นไปตาม 
อัุปสรรค และปรับปรัุงแกั้ไขอย่างต่อเนืั่อง แนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตาม แผนที่วางไว้ 
และเพัื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้ แผนงาน และทัิศทางที่วางไว้  ข้อเสน อ แนะ  
เป็นไปตามแผนงาน และทิศทางที่วางไว้ 3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ๑. ควรให้มีการประชุม 

ตามภาระหน้าทีั่ความรับผิดชอบที่ ผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการ 
ก าหนดไว้ เป็นประจ าทัุกเดือน 
4. มีการบริหารจัดการมุ่งสูั่คัุณภาพด้วย ๒. ควรจัดประชุมพนักงาน 
ความมุ่งมัั่น รวดเร็ว ถูกตั้อง และมัี เพัื่อตัิดตามประเมินผลการ 
ประสิทธิภาพให้มัีความคุั้มคั่าและเกัิด ปฏิบัติงานเป็นประจ าทัุกเดัือน 
ประโยชน์สูงสุด 
5. มีการติดตามและประเมินผลด้วย 
การประชุมประจ าเดัือน และ 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพัื่อรับทราบปัญหาอัุปสรรค และ 
ปรับปรุงแกั้ไขอย่างตั่อเนื่อง โดยให้มี 
โครงสร้างส่วนราชการภายใน 
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๖. นโยบายด้านอััตราก าลังและ เพัื่อให้การบริหารกำลังคนสอดคล้องกับ ๑. มีแผนอััตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 1. มีการบริหารก าลังคนให้สอดคลั้องกัับ  ปัญหา/อุปสร รค  
การบริหารอััตราก าลัง พัันธกิจขององคั์กร การปฏิบััติงานมี 2564 - 2566) และการ ความจ าเป็นตามพัันธกิจ อััตราก าลังมีไม่ครบตามแผน 

ประสิทธิภาพ มีความคัุ้มค่าและเกัิด ปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลัง 2 .มีการพััฒนาระบบเทคโนโลยี ข้ อเสน อ แนะ  
ประโยชน์สูงสุด ๒. มีการติดตามผลการ สารสนเทศด้านการบริหารกำลังคน โดย ควรด าเนินการสรรหา 

ด าเนินงานตามแผน ให้มอีััตราก าลังในแผน อััตราก าลัง 3 ปี บุคลากรให้เป็นไปตามแผน 
(พ.ศ. 2564 – 2566) อััตราก าลัง 

๗. นโยบายด้านการสร้างและ ๑. เพ่ือให้บุคลากรมีการสร้างและแสวงหา 1. บุคลากรมีความรู้และความ ๑. จัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู ้  ปัญหา/อุปสร รค  
พััฒนาระบบการบริหารจัดการ ความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหา เข้าใจให้กัับเกี่ยวกบักระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยลงขอ้มูลต่างๆ อััตราก าลังมีไม่ครบตามแผน 
องคั ความรู้ ความรู้จากภายนอก และคัุณค่าของการจัดการ ความรู้ ในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วน มีการปฏัิบัติหน้าทีั่แทนต าแหน่ง 

๒. เพ่ือให้บุคลากรมีการเข้าถั งความรู้ เป็น 2. มีวัฒนธรรมขององค์กรทีเ่อัื้อ ต าบลหนองไม้ไผ่ ที่ว่าง 
การเขั้าถ งความรูั้ที่ต้องการไดั้ง่ายและ ต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด ๒. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และการ  ข้ อเสน อ แนะ  
สะดวก เชั่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. มีการพััฒนาระบบจัดการ ช่วยเหลัือเกื้อกูลกันในองคั์กร ควรด าเนินการสรรหา 
(IT) Web board บอรั์ดประชาสัมพันธ์ เป็น ความรู้ เพืั่อให้บุคลากรสามารถ บุคลากรให้เป็นไปตามแผน 
ต้น เข้าถั งองคั์ความรู้ต่างๆ ของ อััตราก าลัง 
๓. เพ่ือให้บุคลากรมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยน องคั์กร และเกิดการแลกเปลี่ยน 
ความรู้ เรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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๘. นโยบายด้านภาระงาน ๑. เพ่ือให้บุคลากรในองคั์กรมัีการพััฒนา 1. การกำหนดภาระงานของ ๑. มีการกำหนดโครงการของส่วน  ปัญหา/อุปสร รค  
ศ กษา ท าความเข้าใจถั งภาระงานร่วมกััน บุคคลทุกคนอยั่างชัดเจน ราชการและภาระงานของบุคลากรใน บุคลากรมีน้อย ทำให้ภาระ 
อย่างสม่ าเสมอ มัีการประชุมบุคลากร 2. การจัดท าคัู่มัือการปฏิบัติงาน องคั์กรอย่างชัดเจน งานเพัิ่มข ้น ส่งผลให้การ 
ภายในเพือ่เป็นการรายงานผลการ ของทุกงาน ๒. มีการจัดท าคัู่มัือการปฏิบัตัิงานของ ปฏิบัติงานไมั่มัีประสิทธิภาพ 
ด าเนินงาน บุคลากรแตล่ะสายงาน เพัื่อใช้เป็น เท่าทัี่ควร 
๒. เพ่ือแกั้ไขปัญหาอัุปสรรคและปรับปรุง แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่  ข้ อเสน อ แนะ  
ภาระงานในองคั์กร และใหั้มัีการทบทวน ๔. มีการจัดท าคำสั่งแบ่งงานและกำหนด ควรด าเนินการสรรหา 
การปฏิบัติหน้าที่ทัุกรอบการประเมัิน หรือ หน้าที่ความรับผัิดชอบของส่วนราชการ บุคลากรให้เป็นไปตามแผน 
เมือ่มีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ภายในองคั์กร อััตราก าลัง 

๙. นโยบายด้านระบบ เพัื่อให้มกีารปรับปรุงฐานขั้อมัูลที่รับผัิดชอบ 1.. การจัดท าฐานข้อมูลด้วย ๑. บุคลากรในองค์กรมัีการปรัับปรุง  ปัญหา/อุปสร รค  
สารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสมั่ำเสมอ และต้องมี ระบบคอมพัิวเตอร์ในภารกิจของ ฐานขอ้มูลด้วยระบบคอมพัิวเตอร์ใน ไม่มัี 

การประชาสัมพัันธ์ผ่านระบบเทคโนโลยี งานนั้นๆ ให้เป็นปัจจุบัน ภารกิจที่ตนเองรัับผิดชอบสมั่ำเสมอ  ข้ อเสน อ แนะ  
สารสนเทศอย่างต่อเนืั่อง ๒. การประชาสัมพัันธ์ผ่าน ๒. มีการประชาสัมพัันธ์ขั้อมูลที่ตนเอง ไม่มัี 

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง รับผิดชอบในเว็บไซต์หลักของหนว่ยงาน 
ต่อเนื่อง www.thaijaroen.go.th 

http://www.thaijaroen.go.th/
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๑๐. นโยบายด้านการมีส่วนร่วม ๑. เพัื่อให้บุคลากรในองคั์กรมัีส่วนรว่มใน 1. การประชุมรว่มระหวั่าง 1. มีการประชุมร่วมหัวหน้างานกับ  ปัญหา/อุปสร รค  
ในการบริหาร การแกั้ไขปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ หวัหน้างานกับผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการกองเพัื่อเป็นการรายงานผล สายงานต าแหน่งบริหารว่าง 

ข้อเสนอแนะตั่อการบริหารงาน เพัื่อตัิดตามผลการดำเนินงาน ติดตาม และร่วมแกั้ไข ปัญหา อุปสรรค เป็นระยะเวลานาน สั่งผลให้ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีสั่วนร่วมใน 2. บุคลากรมีส่วนร่วมในกัิจกรรม ตลอดจนร่วมใหข้ั้อเสนอแนะต่อการ การบริหารงานไม่เป็นไปตาม 
กิจกรรมต่าง ๆ  ขององค์กร ต่าง ๆ ขององค์กร บริหารของหน่วยงาน แผนที่วางไว้ 
๓. เพัื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและ 2. มีการประชุมเพืั่อให้บัุคลากรมีส่วน  ข้อเสน อ แนะ  
ใช้องคั์ความรู้ในกระบวนการท างาน เพืั่อให้ รว่มในการพัฒนาและปรับปรัุงการ ๑. ควรให้มีการประชุมผู้บริหาร 
บุคลากรพััฒนาทักษะและความช านาญใน ปฏิบัติงานร่วมกััน กับหัวหน้าส่วนราชการเป็น 
การปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพัันธกิจของ 3. มีสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมี ประจ าทุกเดือน 
องคั์กรให้เกัิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ ส่วนร่วมในกิจกรรม ๒. ควรจัดประชุมพนักงานเพัื่อ 
สูงสุด และมัีศัักยภาพในการพััฒนาตนเอง 4. ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมใน ติดตามประเมินผลการ 

การใช้ทรัพยากรร่วมกัันอย่างมี ปฏิบัติงานเป็นประจ าทัุกเดัือน 
ประสิทธิภาพ 
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๑๑. นโยบายด้านการพััฒนา 1. เพัื่อสนับสนุนสั่งเสริมพััฒนาทรัพยากร ๑. บุคลากรในองค์กรเขั้ารับการ 1. มีการสนับสนุนสั่งเสริมพััฒนา  ปัญหา/อุปสร รค  
ทรพัยากรบั คคล บุคคล เพัิ่มขีดความสามารถในการ อบรมในหลักสูตรตั่างๆ ทรพัยากรบัุคคลเพัื่อเพัิ่มขีดความ ไม่มัี 

ปฏิบัติงานอย่างตั่อเนืั่อง ๒. บุคลากรได้รับการศ กษาตั่อใน สามารถในการปฏัิบัติงานอยั่างตอ่เนืั่อง  ข้ อเสน อ แนะ  
2. เพัื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศั กษา ระดับทัี่สูงข ้น ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน ไม่มัี 
ต่อในระดับที่สูงข ้น ๓. การติดตามประเมินผลการ หลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกัับ 
3. เพัื่อติดตามประเมินผลการพััฒนา พััฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร 
บุคลากรทั้งดั้านทักษะวิชาการและความรู้ 2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศั กษา 
ทั่วไป น าผลการติดตามมาเปั็นแนวในการ ต่อในระดับที่สูงข ้น 
ปรับปรุงการพััฒนาบุคลากรให้มี 3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนา 
ประสิทธิภาพอยั่างตั่อเนื่อง บุคลากรทั้งดั้านทักษะวิชาการและความ 

รอบรู้และน าผลการติดตามมาเป็น 
แนวทางในการปรับปรุงการพััฒนา 
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพอยั่างต่อเนืั่อง 
โดยให้งานการเจ้าหน้าที่จัดทำแผน 
พััฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกัับแผน 
อััตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.256๔-2566) 
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๑๒. นโยบายด้านการเงินและ 1. เพัื่อให้หน่วยงานมัีการจดัท าแผนการใช้ ๑. การจัดท าแผนการใช้จ่าย 1. มีการจัดท าแผนการใชั้จ่ายเงิน  ปัญหา/อุปสร รค  
งบประมาณ จ่ายงบประมาณ งบประมาณ เป็นรายเดัือน ราย งบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่มัี 

2. เพัื่อให้มัีการจัดท าสรุปรายงานการใช้ ไตรมาส และรายปี และสอดคล้องกับภารกิจขององคั์กร  ข้ อเสน อ แนะ  
จ่ายงบประมาณ และประชาสััมพัันธ์ให้ ๒. การประชาสััมพัันธ์รายงาน 2. มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่าย ไม่มัี 
ประชาชนทั่วไปไดั้ทราบ การใช้จ่ายงบประมาณให้ งบประมาณประจำเดือน ประจ าไตรมาส 
3. เพัื่อให้บุคลากรมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ ประชาชนรับทราบผ่านทาง และประจ าปี และประชาสัมพันธ์ให้ 
ในการบริหาร4. เพัื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วม เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ประชาชนทั่วไปไดั้ทราบทัุกเดัือน 
รับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 3. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ 

บริหารจัดการช่วยให้การด าเนินงานเป็น 
ระบบ รวมทัง้นำการบริหารจััดการตาม 
ระบบบัญชีมาใช้ 
4. มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วน 
รว่มรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความ 
โปร่งใส โดยให้กองคลัง ด าเนัินการ 
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานแล้ว 
ประชาสัมพัันธ์ประชาชนทั่วไปได้รับ 
ทราบ เป็นประจ าทัุกเดัือนในเว็บไซต์ 
หลักของหน่วยงาน 
www.thaijaroen.go.th 

http://www.thaijaroen.go.th/
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๑๓. นโยบายดั้านการท าน บ าร ง 1. เพัื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมี ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วม ๑. มีการจัดท าแผนงาน/โครงการด้าน  ปัญหา/อุปสร รค  
ศิลปวัฒนธรรม ส่วนร่วมในกัิจกรรมด้านการทำนุบ ารุง ในกิจกรรมดั้านการท านุบ ารุง การท าน บ าร งศิลปวัฒนธรรม ไม่มัี 

ศิลปวัฒนธรรมของทั้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งการอนัุรักษั์ ๒. ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมใน  ข้ อเสน อ แนะ  
2. เพัื่อจัดท าแผน/กิจกรรม/โครงการทีเ่ป็น ฟัื้นฟู สืบสานประเพณีและ กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงรวมทัง้การ ไม่มัี 
ประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านท านุ วัฒนธรรม อนุรักษั์ศิลปวัฒนธรรม ได้แกั่ กิจกรรม 
บ ารุงศิลปวััฒนธรรม วันส าคัญทางศาสนา และประเพณีตา่งๆ 
3. เพัื่อให้ผู้บริหารและบัุคลากรตระหนกัใน ที่จัดข ้นในพัื้นที่ 
กิจกรรมด้านการทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรมที ่
น าไปสู่การสร้างสรรค์ รวมทัั้งการอนุรัักษั์ 
ฟัื้นฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 

๑๔. นโยบายด้านค ณธรรม 1. เพัื่อให้บุคลากรด ารงตนตั้งมั่นอยู่ใน ๑. การบริหารงานขององค์กร ๑. องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  ปัญหา/อุปสร รค  
จริยธรรมองค การบริหารส่วน ศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดอบรมคัุณธรรมจริยธรรม ไม่มัี 
ต าบลหนองไม้ไผ่ สุจริต เสียสละ และมีความรัับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ข้ อเสน อ แนะ  

2. เพัื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าทีอ่ย่าง ๒. ประชาชนมีความพั งพอใจใน อย่างเปิดเผย โปร่งใส พรั้อมรัับการ ไม่มัี 
เปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ การให้บริการ ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ 
3. เพัื่อให้บุคลากรมีการบริการด้วยความ ๓. มีการบริการประชาชนด้วยความ 
เสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอััธยาศัยไมตรี เสมอภาค โดยย ดประโยชน์ของ 
โดยย ดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ประชาชนเป็นหลัก 

 


