
ประกาศเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
เรื่อง การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

.....................................................................

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ได้ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา วินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากําลัง
เป้าประสงค์
วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากําลัง และการ

บริหาร อัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพเชื่องโยงกับผลตอบแทน
และ มีการกําหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานท่ีองค์กรคาดหวัง

กลยุทธ์
๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากําลัง ให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
๒. จัดทําสมรรถนะ และนําสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังด้าน

การสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตําแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน

๓. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ
๔. จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก
๕. จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร
การดําเนินการ
๑. จัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง และได้ทบทวนและปรับปรุง โครงสร้าง

องค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากําลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาท และภารกิจ
ของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

๒. จัดทําคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) (รายละเอียดตามคู่มือการ ประเมินผล
การปฏิบัติการ)

๓. จัดทําคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) (รายละเอียดตาม คู่มือ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ)

๒. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ท่ัวถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถ

ศักยภาพ และทักษะการทํางานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
เพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบ ผลสําเร็จตาม
เป้าหมาย รวมท้ังส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร
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กลยุทธ์
๑. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
๒. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามตําแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด

ตําแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร
๓. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก

ระดับตามสายอาชีพและตําแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาลตําบล

ขุนพัดเพ็ง
๕. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอด

ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง
การดําเนินการ
๑. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
๒. จัดส่งบุคลากรตามสายงานเข้ารับการฝึกอบรมฯ

๓. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดข้ันตอนของงาน ปริมาณ
เอกสาร สามารถนําไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้วยบุคลากร ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร
๓. เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน

เพื่อรองรับการใช้งานระบบ และเพ่ือขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต
การดําเนินการ
๑. กรอกระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ เป็นปัจจุบัน
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลาต่างๆ ให้ทันสมัยยิ่งข้ึน
๓. จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ

๔. นโยบายด้านสวัสดิการ
เป้าประสงค์
เสริมสร้างความม่ันคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน

เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและ สมรรถนะในทุก
โอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีว
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทํางาน ตามความจําเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด และ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
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กลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
๒. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
๓. การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแต่งกาย
๔. ยกย่องพนักงานท่ีเป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร
๕. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ
๖. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การดําเนินการ
๑. จัดทําประกาศมาตรการให้รางวัลและบทลงโทษของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
๒. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ดีอยู่เสมอ
๓. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทางเว็ปไซด์ของเทศบาล

๕. นโยบายด้านการบริหาร
เป้าประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการมีคุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มี

ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่าง ต่อเนื่อง และเพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และทิศทางท่ีวางไว้

กลยุทธ์
๑. กระจายอํานาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น
๒. มีการกําหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และ

ทิศทางที่วางไว้
๓. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีตามภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบที่กําหนดไว้
๔. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งม่ัน รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มี

ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
๕. มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจําเดือนและคณะกรรมการประเมินผล การ

ปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
การดําเนินการ
๑.อมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างต่อเนื่อง
๒. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสู่ผู้บังคับบัญชาระดับต้น

๖. นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง
๑. บริหารกําลังคนให้สอดคล้องกับความจําเป็นตามพันธกิจ
๒. พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กําลังคน
๓. พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกําลังคน
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารกําลังคน โดยให้มีอัตรากําลังในแผน

อัตรากําลังของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
๗. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้

๑. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ
ความรู้

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรท่ีเอื้อต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด
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๓. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ
ขององค์กร และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. จัดทํา “แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)” โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
กระบวนการจัดการความรู้(Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการท่ีจะช่วย

ให้เกิดพัฒนาการของความรู้หรือการจัดการความรู้ท่ีจะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด ๗ ข้ันตอน คือ
๑) การบ่งชี้ความรู้เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์พันธกิจ ยุทธศาสตร์เป้าหมายคืออะไร

และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจําเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ท่ีใคร
๒) การสร้างและแสวงหาความรู้เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษา

ความรู้เก่า กําจัดความรู้ท่ีใช้ไม่ได้แล้ว
๓) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเก็บ

ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู้เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา

เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
๕) การเข้าถึงความรู้เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ท่ีต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
๖) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ทําได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจ

จัดทําเป็นเอกสาร ฐานความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทําเป็นระบบ ทีมข้าม
สายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ระบบพี่เลี้ยง การสับเปล่ียนงาน การยืมตัว
เวที แลกเปล่ียนความรู้ เป็นต้น

๗) การเรียนรู้ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์
ความรู้ การนําความรู้ในไปใช้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเน่ือง
กระบวนการ บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่ง
เพื่อให้องค์กรท่ีต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึง ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ท่ีจะมีผลกระทบ
ต่อการจัดการ ความรู้ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี้

๑) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนจาก ผู้บริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น) , โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร , ทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ , มีระบบ
การติดตามและประเมินผล , กําหนดปัจจัยแห่งความสําเร็จชัดเจน

๒) การส่ือสาร - เช่น กิจกรรมที่ทําให้ทุกคนเข้าใจถึงส่ิงที่องค์กรจะทํา , ประโยชน์ที่จะ
เกิดข้ึนกับทุกคน , แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร

๓) กระบวนการและเครื่องมือ - ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปล่ียน
ความรู้ สะดวกรวดเร็วข้ึน โดยการเลือกใช้กระบวนการและเคร่ืองมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้ , ลักษณะขององค์กร
(ขนาด, สถานที่ตั้ง ฯลฯ) , ลักษณะการทํางาน , วัฒนธรรมองค์กร , ทรัพยากร

๔) การเรียนรู้- เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการ
จัดการ ความรู้โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา , กลุ่มเป้าหมาย , วิธีการ , การประเมินผลและปรับปรุง

๕) การวัดผล – เพื่อให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ , มีการ
นําผลของ การวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการให้ดีขึ้น , มีการนําผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับ
บุคลากรใน ทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอน
ไหนได้แก่ วัด ระบบ (System) , วัดท่ีผลลัพธ(์Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come)
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๖) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล - เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของ
บุคลากร, แรงจูงใจ ระยะส้ันและระยะยาว , บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ , ปรับเปล่ียนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทําในแต่
ละช่วงเวลา

๘. นโยบายด้านภาระงาน
๑. มีการกําหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน (รายละเอียดตามคําสั่งมอบหมายงาน)
๒. มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน
๓. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทําความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสมํ่าเสมอโดยทุกงาน

จะต้อง มีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นการรายงานผลการดําเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุง
ภาระงานประจําทุกเดือน โดยให้งานการเจ้าหน้าท่ี จัดทําคําสั่งการแบ่งงานและกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการ ในเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าท่ี ทุกรอบการ
ประเมิน หรือเม่ือมีภาระงานเปล่ียนแปลงไปจากเดิม

๙. นโยบายด้านระบบสารสนเทศ
๑. ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน
๒. ให้ทุกงานจัดทําฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทาง ใน

การเช่ืองโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน
๓. ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ

๑๐. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร
๑. มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อํานวยการกองเพ่ือเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วม แก้ไข

ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจํา
๒. ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน
๓. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๔. ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการทํางาน เพื่อให้บุคลากร

พัฒนา ทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพ
สูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง

๑๑. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร
๒. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น
๓. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรท้ังด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และนําผลมา

เป็นแนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง และรายงานสรุปผลประจําปี

๑๒. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
๑. มีการจัดทําแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ให้เป็นไป ตาม

วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจําปี
๒. มีการจัดทําสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้

ทราบ
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๓. มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นระบบการบริหาร และ
จัดการตามระบบบัญชีมาใช้

๔. มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดย
เทศบาล ดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

๑๓. นโยบายด้นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๑. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของ

ท้องถิ่น
๒. จัดทําแผน/กิจกรรม/โครงการที่ เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม
๓. ดําเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ี

นําไปสู่การสร้างสรรค์ รวมท้ังการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
๑๔. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกํากับความประพฤติ ได้แก่

๑. พึงดํารงตนให้ตั้งม่ันอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ

๒. พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก
๔. พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.256๔

(นายประสงค์ พลายมี)
นายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็ง


