
การดาํเนินการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

ของเทศบาลตาํบลจนุ อําเภอจุน  จังหวดัพะเยา 

    *********************** 

  เทศบาลตําบลจุน  ได้ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ  
ระเบียบ  และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกําลังคน  การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร
ในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากําลัง 

เป้าประสงค์ วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากําลัง 

และการบริหารอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและมี
การกําหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

 กลยุทธ์ 
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากําลัง ให้สอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตําบลจุน 

2. จัดทําสมรรถนะ  และนําสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง 

ด้านการสรรหา  การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตําแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 

3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 

4. จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธ์ิของงานและสมรรถนะหลัก 

5. จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร 

การดําเนินการ 
1. จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563 ) และได้ทบทวนและปรับปรุง 

โครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากําลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและ
ภารกิจของเทศบาลตําบลจุน(รายละเอียดตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 – 2566) 

2. จัดทําคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) (รายละเอียดตาม 

คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ) 
  2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ 
ศักยภาพ และทักษะการทํางานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้
การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

 กลยุทธ์   
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตําบลจุน 

2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามตําแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด 

ตําแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
 
 



                                                                   -2- 
 

3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก 

ระดับตามสายอาชีพและตําแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมขององค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาล 

ตําบลจุน 

5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้  
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทํางานอย่างต่อเนื่อง 

 การดําเนินการ 

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายละเอียดตามแผนพัฒนา 

บุคลากร) 
2. จัดส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรมฯ 

     3.นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เป้าประสงค์  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน
ปริมาณเอกสาร สามารถนําไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้วยบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 

3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน 

เพื่อรองรับการใช้งานระบบ และเพื่อขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 

 การดําเนินงาน 

1. กรอกระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ เป็นปัจจุบัน 

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลาต่างๆ ให้ทันสมัยย่ิงขึ้น 

3. จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมด้านสารเทศ 

4.นโยบายด้านสวัสดิการ 
 เป้าประสงค์เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ 

ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความ
ปลอดภัย อาชีวปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทํางาน ตามความจําเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

  กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

3. การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแต่งกาย 

4. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร 

5. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 

6. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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การดําเนินงาน 

1. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ดีอยู่เสมอ (จัดทําโครงการ 

ที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564) รายละเอียดตามโครงการฯ 
2. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทางเว็ปไซต์ของเทศบาลตําบล 

จุน 
        5.นโยบายด้านการบริหาร 

 5.1 กระจายอํานาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 

 5.2 มีการกําหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและ
ทิศทางที่วางไว้ 

 5.3 มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไว้ 
 5.4 มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มี

ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 5.5 มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจําเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

 6.นโยบายด้านอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลัง 

 (1) บริหารกําลังคนให้สอดคล้องกับความจําเป็นตามพันธกิจ 

 (2) พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กําลังคน 

 (3) พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกําลังคน 

 (4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารกําลังคน โดยให้มีอัตรากําลังในแผน 
อัตรากําลัง 3 ปี  (พ.ศ.2561 – 2563) ดังนี้ 

 

กรอบอัตรากําลัง 3 ปี ระหว่างปี  พ.ศ. 2564 - 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู ้
7.1 สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ 

ความรู้ 
  7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอื้อต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 

  7.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ 
ขององค์กร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  7.4 จัดทํา “แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)” โดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 
  กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้
เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ 

1) การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร 

และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจําเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษา 

ความรู้เก่า กําจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเก็บ 

ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา 

เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ ์

5) การเข้าถึงความรู้ เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web boardบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทําได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge 
อาจจัดทําเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทําเป็นระบบ ทีม
ข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7) การเรียนรู้ ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้าง 
องค์ความรู้ การนําความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
  กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
  เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึง
ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   เช่น  กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก 
ผู้บริหาร(ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร, ทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล, กําหนดปัจจัยแห่งความสําเร็จชัดเจน 

2) การสื่อสาร – เช่น กิจกรรมที่ทําให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทํา, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ 
ทุกคน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

3) กระบวนการและเครื่องมือ – ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ 
สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดความรู้, ลักษณะขององค์กร (ขนาด,สถาน
ที่ต้ัง ฯลฯ), ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร 

4) การเรียนรู้ – เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการ 
ความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 
 



5) การวัดผล – เพื่อให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้หรือไม่, มีการนําผลของ 
การวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการให้ดีขึ้น, มีการนําผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุก
ระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัด
ระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come) 

6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล – เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ 
มีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั่น
และระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทําในแต่ละช่วงเวลา 

8.นโยบายด้านภาระงาน 

8.1 มีการกําหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน (รายะเอียดตามคําสั่งมอบหมายงาน) 
8.2 มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 

8.3 บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทําความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ําเสมอโดยทุกงาน 

จะต้อง มีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นการรายงานผลการดําเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุง 
ภาระงานประจําทุกเดือน โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดทําคําสั่งการแบ่งงานและกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการ ในเทศบาลตําบลจุน แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการประเมิน 
หรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

9.นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 

9.1 ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 

9.2 ให้ทุกงานจัดทําฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทาง 
ในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 
  9.3 ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ําเสมอ โดยให้ปฏิบัติตามแผน
แม่บทสารสนเทศของเทศบาลตําบลจุน งานการเจ้าหน้าที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง (เว็ปไซต์ เทศบาลตําบลจุน) 

10.นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

10.1 มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อํานวยการกองเพื่อเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วม 
แก้ไขปัญหา  อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจํา 
  10.2 ทุกงานมีการประชุมงาน เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน ร่วมกัน 
  10.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  10.4 ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการทํางาน เพื่อให้บุคลากร
พัฒนา ทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพ 
สูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 

11.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

11.1 มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

อย่างต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 

  11.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

  11.3 มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และนําผล
มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้งานการเจ้าหน้าที่จัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564– 2566) และรายงานสรุปผลประจําปี 



12.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  12.1 มีการจัดทําแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ให้เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจําปี 
    12.2 มีการจัดทําสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ประจําเดือน เวียนให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ทราบทุกเดือน 
    12.3 มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นระบบการบริหาร
และจัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 
    12.4 มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยให้
กองคลัง ดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทุกกองและประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบเป็นประจําทุกเดือน 

13.นโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

13.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ของท้องถิ่น 

    13.2 จัดทําแผน/กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

    13.3 ดําเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่นําไปสู่การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 

14.นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตําบลจุน 

อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กําหนดมาตรฐาน  
ทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลผล 
ขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นและประชานผู้รับบริการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกํากับความประพฤติ ได้แก่ 

1. พึงดํารงตนให้ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  เสียสละ และมีความ 

รับผิดชอบ 

2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 

3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของ 

ประชาชนเป็นหลัก 

4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอย่างคุ้มค่า 

5. พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

*************************************** 
 
 
 
 

 
 


