
                    บนัทกึขอ้ความ
สว่นราชการ      เทศบาลตำาบลสวนผึง้

ที ่รบ ๕๓๙๐๑/   วนัที ่   5   ตลุาคม   ๒๕ 63 
เรือ่ง    รายงานผลการดำาเนนิการตามนโยบายบรหิารทรัพยากรบคุคล
ประจำาปีงบประมาณ  2564  

เรยีน     นายกเทศมนตรตีำาบลสวนผึง้

ตามทีเ่ทศบาลตำาบลสวนผึง้  ไดป้ระกาศนโยบายดา้นการ
บรหิารทรัพยากรบคุคลของเทศบาลตำาบลสวนผึง้เพือ่ถอืปฏบิตั ิ  โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่ใหเ้กดิการบรหิารทรัพยากรบคุคลทีโ่ปรง่ใส  และมี
คณุธรรม ตามหลกัธรรมาภบิาล  ทีไ่ดก้ำาหนดองคป์ระกอบทีส่ำาคญัที่
เป็นแนวทางในการบรหิารราชการทีส่ามารถเป็นหลกัการเพือ่การอยูร่ว่ม
กนัในบา้นเมอืงและสงัคมอยา่งมคีวามสขุ  สามารถประสานประโยชน์
และคลีค่ลานปัญหาขอ้ขดัแยง้โดยสนัตวิธิแีละพัฒนาสงัคมใหม้คีวาม
ยั่งยนื  โดยมอีงคป์ระกอบทีส่ำาคญั  6 ประการ  คอื   

1. หลกันติธิรรม
2. หลกัคณุธรรม
3. หลกัความโปรง่ใส
4. หลกัความมสีว่นรว่ม
5. หลกัความรับผดิชอบ
6. หลกัความคุม้คา่

ซึง่เทศบาลตำาบลสวนผึง้ไดก้ำาหนดนโยบายบรหิารงาน
บคุคลของเทศบาลตำาบลสวนผึง้ เพือ่ถอืปฏบิตัเิอาไวใ้หส้อดคลอ้งกบั
หลกัธรรมาภบิาลทัง้  6  ประการ  ดงักลา่ว  โดยในปีงบประมาณ  
2564 ไดด้ำาเนนิการดา้นการบรหิารงานบคุคลตามนโยบายทีก่ำาหนด  มี
รายละเอยีด ดงันี ้ 

1. การจัดทำาแผนอตัรากำาลงัสามปี  ตอ้งตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน
ของอำานาจ  หนา้ที ่ความรับผดิชอบเหตผุลและความจำาเป็น  ถกูตอ้ง  
ตรงตามขอ้ระเบยีบ หลกัเกณฑอ์ยา่งเครง่ครัด  รวมถงึตอ้งสอดคลอ้ง
กบัปรมิาณของงานทีต่อ้งการ  ทัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคล
ของเทศบาลตำาบลสวนผึง้ตอ้งเป็นไปตามมาตรา  35  แหง่พระราช
บญัญัตริะเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2542



2. การขอกำาหนดโครงสรา้งสว่นราชการ และการกำาหนด
อำานาจหนา้ที ่ ความรับผดิชอบภายในสว่นราชการ จะตอ้งเป็นไปตาม
กฎ ระเบยีบ  และหนังสอืสัง่การของกรมสง่เสรมิทอ้งถิน่ทกุประการ

- เทศบาลตำาบลสวนผึง้  จัดทำาแผนอตัรากำาลงั 3   ปี 
ตามระเบยีบ  ขอ้บงัคบัของ

กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ทกุประการ  มกีารแตง่ตัง้คณะ
กรรมการจัดทำาแผนอตัรากำาลงั 3 ปี ดำาเนนิการประชมุเพือ่หาขอ้สรปุใน
การกำาหนดอตัรากำาลงั 

- การกำาหนดโครงสรา้งสว่นราชการ ถกูตอ้ง ตรงตาม
ระเบยีบ หนังสอืสัง่การของ

กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่
- คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลในปีงบประมาณ  

2564 อยูท่ีร่อ้ยละ  37.71
3. การปรับปรงุกรอบอตัรากำาลงั  3 ปี โดยการขอกำาหนด

ตำาแหน่งเพิม่หรอื
ตำาแหน่งจะตอ้งประกอบดว้ย  เหตผุล  ความจำาเป็นและตอ้งแสดงราย
ละเอยีดของงานอยา่งเดยีวครบถว้น  
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จะตอ้งมกีารบรรยายลกัษณะงานของตำาแหน่ง  (Job Description)  
ทัง้ตำาแหน่งทีก่ำาหนดไวเ้ดมิ     และตำาแหน่งทีข่อกำาหนดใหมอ่ยา่ง
ชดัเจน 

4. การสรรหาและเลอืกสรรบคุคลมาดำารงตำาแหน่งตอ้งยดึ
หลกัความรู ้ ความสามารถเป็นไป

ดว้ยความบรสิทุธิ ์ ยตุธิรรม  ถกูตอ้งตาม กฎ ระเบยีบ  และหลกัเกณฑ์
ของกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่อยา่งเครง่ครัด รวมทัง้ตำาแหน่ง
ทีก่ำาหนดหลกัเกณฑก์ารใหค้ณุใหโ้ทษและการสรา้งขวญั กำาลงัใจแก่
พนักงานเทศบาล  ลกูจา้งประจำาและพนักงานจา้ง   

- การสรรหาพนักงานเทศบาลมาดำารงตำาแหน่งตาม
ระเบยีบและหลกัเกณฑข์องกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่

- การสรรหาและเลอืกสรรพนักงานจา้ง เทศบาลตำาบล
สวนผึง้ไดก้ำาหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหาเอาไว ้แดละถอืปฏบิตัอิยา่ง
เครง่ครัดทกุครัง้ ทัง้นี ้เพือ่ใหไ้ดค้นทีม่คีวามรู ้ความสามารถอยา่ง
แทจ้รงิมาปฏบิตังิาน  



5. การมอบอำานาจหนา้ที ่ ทัง้จากนายกเทศมนตรใีหร้อง
นายกเทศมนตร ีปลดัเทศบาลให ้

รองปลดัเทศบาลหรอืหวัหนา้สว่นราชการและจากหวัหนา้สว่นราชการ
ใหพ้นักงานเทศบาลทีอ่าวโุสสงูสดุ จะตอ้งทำาเป็นลายลกัษณ์อกัษรให ้
ชดัเจนและถกูตอ้งตามระเบยีบ  ขอ้บงัคบัทกุประการ 

-  เทศบาลตำาบลสวนผึง้มกีารมอบอำานาจหนา้ทีเ่ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร  ชดัเจน  และ

ถกูตอ้งตามระเบยีบทกุประการ    
6. มกีารสง่เสรมิใหพ้นักงานเทศบาล  ลกูจา้งประจำาและ

พนักงานจา้ง ไดรั้บการพัฒนา
ศกัยภาพในตำาแหน่งหนา้ทีเ่พือ่นำาความรูม้าใชใ้นการปฏบิตังิานอยา่งมี
ประสทิธภิาพและมคีวามกา้วหนา้

-เทศบาลตำาบลสวนผึง้มแีผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ลกูจา้งประจำาและพนักงานจา้งและแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  
ลกูจา้งประจำาและพนักงานจา้งเป็นรายบคุคล

- เทศบาลตำาบลสวนผึง้มกีารจัดอบรมสมัมนาให ้
พนักงานเทศบาล  ลกูจา้งประจำาและพนักงานจา้ง  มกีารสง่พนักงาน
เทศบาล  ลกูจา้งประจำาและพนักงานจา้ง  เขา้รับการฝึกอบรม  สมัมนา
ตามทีม่หีน่วยงานราชการอืน่จัด  โดยเทศบาลตำาบลสวนผึง้ไดม้สีรปุการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลลกูจา้งประจำาและพนักงานจา้ง ในปีงบประมาณ
ทีผ่า่นมา

7. มกีารสง่เสรมิใหพ้นักงานเทศบาล  ลกูจา้งประจำาและ
พนักงานจา้ง  ไดรั้บการฝึกอบรมดา้นคณุธรรมและจรยิธรรมอยา่ง
สมำา่เสมอ

8. มกีารสง่เสรมิใหพ้นักงานเทศบาล  ลกูจา้งประจำาและ
พนักงานจา้งไดรั้บการพัฒนาดา้นเทคโนโลยแีละการสือ่สาร  ใหเ้กดิ
เชีย่วชาญทักษะดา้นคอมพวิเตอร ์อนิเตอรเ์น็ตและสารสนเทศ สามารถ
นำามาประยกุตใ์ชก้บังานในตำาแหน่งทีไ่ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่  เพือ่
ประโยชนข์องประชาชนผูรั้บบรกิาร

- มกีารสง่พนักงานเทศบาล   ลกูจา้งประจำาและ
พนักงานจา้งเขา้รับการฝึกอบรมเพือ่ใหเ้กดิความเชีย่วชาญในดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ

9. กำาหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของพนักงานเทศบาล 

ลกูจา้งประจำาและพนักงานจา้งของเทศบาลตำาบลสวนผึง้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจนและไดม้าตรฐาน เพือ่เป็นแนวทางการปฏบิตัิ
งานไปในทศิทางเดยีวกนั



- เทศบาลตำาบลสวนผึง้ไดก้ำาหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิี
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจำาและ
พนักงานจา้ง โดยประกาศใหท้ราบและถอืปฏบิตัโิดยทั่วกนั
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- เทศบาลตำาบลสวนผึง้ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการกลัน่
กรองการประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิานของ
พนักงานเทศบาล  ลกูจา้งประจำาและพนักงานจา้ง เพือ่ดำาเนนิการ
พจิารณากลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของหวัหนา้สว่น
ราชการแตล่ะสว่นราชการทีไ่ดป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารของเทศบาล

- เทศบาลตำาบลสวนผึง้แตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณา
เลือ่นขัน้เงนิเดอืนพนักงานเทศบาล  เพิม่คา่จา้งลกูจา้งและเลือ่นคา่
ตอบแทนพนักงานจา้ง  เพือ่ดำาเนนิการพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนฯ  
ตามคะแนนประเมนิทีค่ณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองผลการประเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ทีเ่ห็นชอบ  

10. ใหค้วามสำาคญักบัการพัฒนาคณุภาพชวีติของพนักงาน
เทศบาล ลกูจา้สงประจำาและพนักงานจา้ง โดยการจัดใหม้สีภาพ
แวดลอ้มและบรรยากาศการทำางานทีส่ะอาด  ปลอดภยั  เป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย  ถกูสขุลกัษณะในสำานักงานเทศบาลตำาบลสวนผึง้

- เทศบาลตำาบลสวนผึง้จัดใหม้สีภาพแวดลอ้มาใน
สำานักงานงานถกูตอ้งตามหลกัสขุลกัษณะ ใหค้วามสำาคญักบัสถานที ่ ที่
สะอาด  สะดวก ปลอดภยั  มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  มกีารจัดทำา  5
ส

11. เทศบาลตำาบลสวนผึง้ยดึหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิาร
ราชการ  ยดึมั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม  ปลกูฝังใหพ้นักงานเทศบาล  
ลกูจา้งประจำาและพนักงานจา้งมจีติสำานกึทีด่ ี มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ  มี
ความรับผดิชอบ ยดึถอืประโยชนข์องประเทศชาตเิหนอืประโยชนส์ว่น
ตน 

- เทศบาลตำาบลสวนผึง้มกีารประกาศใชป้ระมวล
จรยิธรรมของขา้ราชการของเทศบาลตำาบลสวนผึง้  จังหวดัราชบรุี

12. การบรหิารราชการของเทศบาลตำาบลสวนผึง้ ตอ้งมี
ความโปรง่ใสสามารถตรวจสอบได ้
พนักงานเทศบาล  ลกูจา้งประจำาและพนักงานจา้ง  ดำารงตนใหม้ั่นอยูใ่น
ศลีธรรม  ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัย ์สจุรติ เสยีสละและมคีวามรับ



ผดิชอบ  ปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยยดึผลสมัฤทธิข์องหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  
พัฒนาทักษะ  ความรู ้ความสามารถของตนเองใหท้ันสมัยอยูเ่สมอ

- สง่เสรมิใหพ้นักงานเทศบาล ลกูจา้งประจำาและ
พนักงานจา้ง ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความโปรง่ใสสามารถตรวจสอบได ้ โดย
ตอ้งตัง้มั่นอยูใ่นศลีธรรมอนัด ี ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ  เสยี
สละ  และมคีวามรับผดิชอบ

จากการดำาเนนิการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบคุคล
ตามขา้งตน้ของเทศบาลตำาบลสวนผึง้ เพือ่ใหเ้กดิการบรหิารทรัพยากร
บคุคลทีโ่ปรง่ใสและมคีณุธรรม  ตามหลกัธรรมาภบิาลในปีงบประมาณ  
2564  ยังมขีอ้บกพรอ่งหรอืจดุออ่น สรปุไดด้งันี้

1. การพัฒนาศกัยภาพบคุลากรของเทศบาลตำาบลสวนผึง้  
ไมส่ามารถจัดสง่เจา้หนา้ทีเ่ขา้อบรม  สมัมนาได ้ เนือ่งจากตดิ
สถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVid-
19)

ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการแกไ้ข   
1. หากสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 (COVid-19) 
คลคีลาย การพัฒนาศกัยภาพบคุลการใหไ้ดต้ามเป้าหมาย  ครบถว้นทกุ
สายงาน  ตามทีไ่มข่ดัตอ่ระเบยีบการฝึกอบรมเพือ่ใหไ้ดรั้บการพัฒนา
ศกัยภาพตามสายงานนัน้ ๆ ทัว่ถงึกนั  

 

/จงึเรยีม
า...........
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 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

                         (ลงชือ่)........................................  
                    (นางวารณีุ   มั่นใจ)           

                          นักทรัพยากรบคุคลชำานาญการ 



(ลงชือ่)..........................................  
(ลงชือ่)........................................................

(นางอษุา   เสนารา)                          นายอลงัการ   
เจรญิสขุ)
      หวัหนา้สำานักปลดัเทศบาล                                   รองปลดั
เทศบาล รักษาราชการแทน

                                    ปลดัเทศบาลตำาบล
สวนผึง้

  

 (ลงชื่ อ
)……………………………………...........

            (นายอลงัการ   เจรญิสขุ)
 รองปลดั  รักษาราชการแทนปลดัเทศบาล

            ปฏบิตัหินา้ทีน่ายกเทศมนตรตีำาบลสวนผึง้ 



แบบรายงานผลการดำาเนนิงานตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล  ประจำาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

เทศบาลตำาบลสวนผึง้    อำาเภอสวนผึง้   จงัหวดัราชบรุ ี

ประเด็น
นโยบาย

โครงการ/กจิกรรม ผลการดำาเนนิงาน

1. ดา้นการ
สรรหา

1.1 จัดทำาแผนอตัรากำาลงั 3 ปี เพือ่ใชใ้นการ
กำาหนดโครงสรา้ง และกรอบอตัรากำาลงัทีร่องรับ
ภารกจิของเทศบาลตำาบลสวนผึง้

- ดำาเนนิการจัดทำาแผนอตัรากำาลงัเพือ่รองรับ
ภารกจิของหน่วยงานให ้  สอดคลอ้งกบัสว่น
ราชการในปัจจบุนั 

1.2 จัดทำาแผนพัฒนาบคุลากร 3 ปี เพือ่ใชเ้ป็น
แนวทางในการพัฒนาบคุลากรของเทศบาล
ตำาบลสวนผึง้

- ดำาเนนิการจัดทำาแผนพัฒนาบคุลากร เพือ่ให ้
พัฒนาพนักงานใหม้ปีระสทิธภิาพในการปฏบิตัิ
งาน

2. ดา้นการ
พัฒนา

2.1 จัดทำาแผนพัฒนาบคุลการ  3 ปี และดำาเนนิ
การตามแผนฯ ใหส้อดคลอ้งตามความเป็นจรงิ

- มกีารดำาเนนิการพจิารณาบคุลากร เขา้รับการ
อบรม เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถตามสาย

งานตำาแหน่งใหเ้ป็นไปตามแผนพัฒนาบคุลาการ 
2.2 กำาหนดเสน้ทางการพัฒนาบคุลากร เพ ือ่
เป็นกรอบในการพัฒนาบคุลากรแตล่ะตำาแหน่ง

- มกีารวางแผนการพจิารณาสง่บคุลากรเขา้รับ
การอบรมตามสายงานความกา้วหนา้ ซ ึง่เป็นไป
ตามแผนพัฒนาบคุลากร

2.3 ดำาเนนิการประเมนิขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่
ตามเกณฑม์าตรฐานกำาหนดตำาแหน่ง ในความรู ้
ทักษะ และสมรรถนะ

-หน่วยงานมกีารประเมนิบคุลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานกำาหนดตำาแหน่งเพือ่พจิาณาจัดสง่
บคุลากรเขา้รับการอบรม เพือ่พัฒนาความรู ้



ความสามารถในตำาแหน่งตามสายงาน
2.4 ดำาเนนิการประเมนิความพงึพอใจของ
บคุลากรทีป่ฏบิตังิาน

- หน่วยงานมกีารประเมนิความพงึพอใจของ
บคุลากรในการบรหิารงานทรัพยากรบคุคล ทัง้
ดา้นพัฒนา บคุลากร สวสัดกิารสภาพแวดลอ้ม
การทำางาน บำาเหน็จความชอบพรอ้มทัง้ตดิตาม
และนำาผลความพงึพอใจของพนักงานมาพัฒนา
และจัดใหม้ขีัน้พืน้ฐานของพนักงานทีส่ำาคญั

ประเด็น
นโยบาย

โครงการ/กจิกรรม ผลการดำาเนนิงาน

3. ดา้นการ
ธำารง รักษาไว ้
และแรงจงูใจ

3.1 ประชาสมัพันธแ์ละเผยแพรแ่นวทางเสน้ทาง
ความกา้วหนา้ในสายงานตำาแหน่งบคุลากรทราบ

- หน่วยงานมกีารประชาสมัพันธเ์สน้ทางความ
กา้วหนา้ในสายงานตำาแหน่งใหบ้คุลากรทราบ 
พรอ้มทัง้ใหค้ำาปรกึษาดงักลา่ว ในการประชมุ
พนักงานประจำาเดอืน   

3.2 ดำาเนนิการบนัทกึ แกไ้ข ปรับปรงุ ขอ้มลู
บคุลากรในระบบศนูยข์อ้มลูบคุลากรทอ้งถิน่แหง่
ชาต ิใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจบุนั  

- หน่วยงานดำาเนนิการปรับปรงุขอ้มลูในระบบดงั
กลา่วตามระยะเวลาทีก่รมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่กำาหนดทกุระยะเวลา โดยและเสร็จเป็น
ปัจจบุนั   

3.3 จัดใหม้กีารประบวนการประเมนิผลการ - หน่วยงานมกีารถา่ยทอดตวัชีว้ดั โดยผูบ้งัคบั



ปฏบิตัริาชการ ทีเ่ป็นธรรมเสมอภาคและสามารถ
ตรวจสอบได ้  

บญัชาตามลำาดบั  ดแูลกำากบั ตดิตาม และ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน  จนถงึคณะกรรมการ
กลัน่กรองผลการพจิารณาผลการปฏบิตัริาชการ 
ในความรู ้ทักษะและสมรรถนะทกุคน อยา่งเป็น
ธรรม  เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกำาหนดตำาแหน่ง   

3.4 จัดใหม้กีารพจิารณาความดคีวามชอบ ตาม
ผลการปฏบิตัหินา้ทีร่าชการอยา่งเป็นธรรม เสอม
ภาคและสามารถตรวจสอบได ้  

- มกีารพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนพนักงาน
เทศบาล ใหเ้ป็นไปตามผลการประเมนิผลการ
ปฏบิตัหินา้ทีร่าชการผา่นกระบวนการคณะ
กรรมการพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนพนักงาน
เทศบาล ตามคำาสัง่เลือ่นขัน้เงนิเดอืนและ
รายงานการประชมุดงักลา่ว  

3.5 ดำาเนนิการพจิารณาความดคีวามชอบการ
ปฏบิตัหินา้ทีร่าชการประจำาปี เพือ่ยกยอ่งชมเชย 
แกบ่คุลากร ดา้นการปฏบิตังิานและคณุประโยชน์
ตอ่สาธารณชน 

- มกีารประกาศผลการพจิารการประเมนิผลการ
ปฏบิตัริาชการของพนักงานเทศบาล ลกูจา้ง
ประจำาและพนักงานจา้ง ทีไ่ดรั้บการพจิารณา
ประเมนิผลการปฏบิตัหินา้ทีร่าชการในระดบั -ดี
เดน่ ประจำาปีงบประมาณตำาแหน่งตามสายงาน

3.6 จัดใหม้กึารพัฒนาคณุภาพชวีติทีด่ ีแก่
บคุลากรในดา้นสภาพแวดลอ้มการทำางาน ดา้น
ความปลอดภยัในการทำางาน ดา้นการมสีว่นรว่ม
ในการทำางาน

- มกีจิกรรมบำาเพ็ญประโยชนร์ว่มกบัชมุชน 
หมูบ่า้นมกีารจัดสถานทีใ่หเ้หมาะสมตอ่การ
ปฏบิตังิา่นของพนักงาน ลกูจา้งประจำา พนักงาน
จา้ง 



ประเด็น
นโยบาย

โครงการ/กจิกรรม ผลการดำาเนนิงาน

4. ดา้น
คณุธรรม

จรยิธรรมและ
วนัิยขา้ราชการ  

4.1 แจง้ใหบ้คุลากรในสงักดั รับทราบถงึ
ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ และขอ้
บงัคบัเทศบาลตำาบลสวนผึง้วา่ดว้ย จรรยาบรรณ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  

- ประชาสมัพันธใ์หเ้จา้หนา้ทีรั่บทราบประมวล
จรยิธรรมขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ และขอ้บงัคบั
เทศบาลตำาบลสวนผึง้ วา่ดว้ยจรรยาบรรณ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  

4.2 ใหผู้บ้งัคบับญัชา มอบหมายงานแกผู่ใ้ต ้
บงัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรม ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ รวม
ถงึการควบคมุ กำากบั ตดิตาม และดแูลผูใ้ตบ้งัคบั
บญัชา ใหป้ฏบิตังิานตามหลกัเกณฑ ์แนวทาง 
ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

- ดำาเนนิการแบง่งานและมอบหมายหนา้ทีค่วาม
รับผดิชอบของพนักงานสว่นทอ้งถิน่ ลกูจา้ง
ประจำา พนักงานจา้ง ตามคำาสัง่เทศบาลตำาบล
สวนผึง้  แตล่ะสำานัก/กอง ในสงักดัเทศบาล
ตำาบลสวนผึง้ เป็นปัจจบุนั  




