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*****************************
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าสาย
อาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นโยบายด้านการปรับโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากาลัง
เป้าประสงค์ วางแผน สนับสนุน และส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากาลัง
และการบริหารอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน
การดาเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทน
และมีการกาหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง
กลยุทธ์
1. ทบทวนและปรั บ ปรุ งโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากาลั งให้ ส อดคล้ องกั บ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะ
หนิน
2. จัดทาสมรรถนะ และนาสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้าน
การสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตาแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวาง
แผนพัฒนาบุคคลากรและการบริหารผลตอบแทน
3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ
4. จัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก
5. จัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร
การดาเนินการ
1. จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) และได้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากาลั งให้ ส อดคล้ องกับวิสั ยทัศน์ พันธกิจ และแผนการ
ปรับปรุงบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน (รายละเอียดตาม
แผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563)
2. จั ด ท าคู่ มื อ ผลการปฏิ บั ติ ง าน (ระบบแท่ ง ) รายละเอี ย ดตามคู่ มื อ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติการ)
3. จัดทาคู่มือแผนเส้ นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) รายละเอียดตามคู่มือ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
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เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ศั ก ยภาพ และทั ก ษะการท างานที่ เ หมาะสม สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ วิ สั ย ทั ศ น์ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้การขับเคลื่อนดาเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร
กลยุทธ์
1. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ อบต.ดอนตะหนิน
2. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตามตาแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด
ตาแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพลาตาแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ อบต.ดอนตะหนิน
5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทางานอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินการ
1. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียดตามแผนพัฒนา
บุคลากร)
2. จัดส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรม
3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ช้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน
ปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบติงานและใช้บริหารงานด้ วย
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาระสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับการใช้งานระบบ และเพื่อขีดคามสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนา
ระบบในอนาคต
การดาเนินการ
1. กรอกระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติเป็นปัจจุบัน
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลาต่างๆ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
3. จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ

-34. นโยบายด้านสวัสดิการ
เป้าประสงค์ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกาลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและ
สมรรถนะในทุ กโอกาส สร้ า งช่องทางการสื่ อสาร ให้ สิ่ ง จูงใจ ผลประโยชน์ ตอบแทน จัดสวัส ดิ การความ
ปลอดภัย อาชีวปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน ตามความจาเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสันพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2. ปรับปรุงสภาพแว้ดล้อมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสถานแวดล้อมในการทางาน
3. คัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแต่งกาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ
5. ปรับปรุงทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การดาเนินการ
1. จัดทาประกาศมาตรการให้รางวัลและบทลงโทษของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางานให้ดีอยู่เสมอ (จัดทาโครงการ
5 ส.สานักงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) รายละเอียดตามโครงการฯ
3. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทางเว็ บไซต์ของ อบต.ดอนตะ
หนิน
5. นโยบายด้านการบริหารงาน
5.1 กระจายอานาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น
5.2 มีการกาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และ
ทิศทางที่วางไว้
5.3 มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้
5.4 มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง ให้มีประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
5.5 มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจาเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค์ และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
6. นโยบายด้านอัตรากาลังและการสรรหาอัตรากาลัง
1. การบริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นตามพันธกิจ
2. พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กาลังคน
3. พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกาลังคน
4. พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ านการบริ ห ารก าลั ง คน โดยให้ มีอัต ราก าลั งในแผน
อัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ดังนี้
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-5 การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ส่วนตาบลจากการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ประกาศสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ. ศ. 2560 ลงวั น ที่ 25 กรกฎ าคม 2560 โ ดยรั บ สมั ค รทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ทางเว็ บ ไซต์
http://www.dlapplicant.com และ กสถ. ได้ประกาศฯเรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2560 เพื่อเป็นการสรรหาคนดี คนเก่ง ในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะ
หนิน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
7. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
7.1 สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ
ความรู้
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอื้อต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด
7.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ
ขององค์กร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสิทธิภาพ
7.4 จัดทา “แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)” โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการที่จะ
ช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ
1. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย คือ
อะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเราจาเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษา
ความรู้เก่า กาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3. การจัดความรู้เป็น ระบบ เป็นการวางโครงสร้ างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทาได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจ
จัดทาเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทาเป็นระบบ ทีม
ข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การ
ยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น

-67. การเรียนรู้ ควรทาให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้าง
องค์ความรู้ การนาความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เป็นกรอบ
ความคิดแบบหนึ่ง เพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายใน
องค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การเตรียมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร
(ที่ ทุ ก คนมองเห็ น ), โครงสร้ า งพื้ น ฐานขององค์ ก ร, ที ม /หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ดชอบ, มี ร ะบบการติด ตามและ
ประเมินผล, กาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จชัดเจน
2. การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ทาให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทา, ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทุก
คน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
3. กระบวนการและเครื่องมือช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวก
รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้ , ลักษณะขององค์กร (ขนาด,
สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการทางาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร
4. การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญและหลักการของการจัดการ
ความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึงเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง
5. การวัดผล เพื่อให้รายงานทราบว่าการดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ , มีการนา
ผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและดาเนินการให้ดียิ่งขึ้น , มีการนาผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับ
บุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่
ขั้นตอนไหน ได้แก่ วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out-put) หรือวัดที่ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจ
ระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทาในแต่ละช่วงเวลา
8. นโยบายด้านภาระงาน
8.1 มีการกาหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน (รายละเอียดตามคาสั่งมอบหมายงาน)
8.2 ให้ทุกงานจัดทาฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทางใน
การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน
8.3 ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ โดยทุกงานจะต้องมี
การประชุมบุคลากรภายใน เพื่อเป็นการรายงานผลการดาเนินงานการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และปรับปรุง
ภาระงานประจาทุกเดือน โดยให้ งานบริ ห ารงานบุคคลจั ด ทาคาสั่ งการแบ่งงาน และกาหนดหน้าที่ความ
รับ ผิ ดชอบของส่ ว นราชการในองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลดอนตะหนิน แยกเป็นส่ ว นราชการและให้ มีการ
ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการประเมิน หรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

-79. นโยบายระบบสารสนเทศ
9.1 ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน
9.2 ให้ทุกงานจัดทาฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทางใน
การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน
9.3 ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ โดยปฏิบัติตามแผน
แม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน งานบริหารงานบุคคลที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง (เว็บไซต์ อบต.ดอนตะหนิน)
10. นโยบายระบบสารสนเทศ
10.1 มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อานวยการกองเพื่อเป็นรายงานผลติดตามและร่วมแก้ไข
อุปสรรคตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจา
10.2 ทุ ก งานมี ก ารประชุ ม งานเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบัติงาน
10.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
10.4 ส่งเสริมมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
10.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการทางาน เพื่อให้บุคลากร
พั ฒ นาทั ก ษะและความช านาญในการปฏิ บั ติ ง าน ให้ บ รรลุ ผ ลตามพั น ธกิ จ ขององค์ ก รให้ เ กิ ด ประโยชน์
ประสิทธิภาพสูงสุด และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
11. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
11.1 มี ก ารสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากร
11.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
11.3 มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทางด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้ และ
นามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้งานบริหารงาน
บุคคลจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
12. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
12.1 มีการจัดทาแผนการใช้เงินงบประมาณทางบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
12.2 ให้มีการจัดทาสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ประจาเดือน เวียนให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้ทราบทุกเดือน
12.3 มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นระบบการบริหาร
และจัดการตามระบบบัญชีมาใช้

-812.4 มีการมอบให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยให้กอง
คลังดาเนินการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน และประชาสัมพันธ์ให้ทุกกองและประชาสัมพันธ์ทั่วไปได้
รับทราบเป็นประจาทุกเดือน
13. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
13.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น
13.2 จัดทาแผน/กิจกรรม/โครงการ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
13.3 ดาเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวั ฒนธรรม
ที่นาไปสู่การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
14. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กาหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริ ย ธรรมของข้าราชการพนั กงานและลู กจ้างประจาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ซึ่งได้
ประมวลขึ้นจากข้อมูลเสนอแนะของผู้ บริ หารท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
รู้จักองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดปฏิบัติเป็นเครื่องกากับความประพฤติ ได้แก่
1. พึ ง ด ารงตนให้ ตั้ ง มั่ น อยู่ ใ นศี ล ธรรม ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ เ สี ย สละและมี ค วาม
รับผิดชอบ
2. ถึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยโปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวกรวดเร็วมีอัธยาศัย
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงปฏิบัติพัฒนาความรู้ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยเสมอ

