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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
*********************************** 

 

   องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      
ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1.นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง 

   เป้าประสงค์ วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบ
อัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยง
กับผลตอบแทนและมีการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

   กลยุทธ์ 
        1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ 
        2. การท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 

        3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 

        4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 

        5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร 

   การด าเนินการ 

        1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) (รายละเอียดตามแผนอัตราก าลัง 
3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 
        2. จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) (รายละเอียดตามคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน) 
        3. จัดท าคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) (รายละเอียดตาม
คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   2.นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

   เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่งถึง และต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทั ศน์       
และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้การขังเคลื่อนการด าเนินการตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งสางเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรใน
องค์กร 

    กลยุทธ์ 
        1. จัดแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ อบต.โพธิ์ตรุ 
        2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะแผนการสืบ
ทอด 

        3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 

        4. ส่งเสริมให้บุคลากรยืดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ          
อบต.โพธิ์ตรุ 
        5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การ
ถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

   การด าเนินการ 

       1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (รายละเอียดตาม
แผนพัฒนาบุคลากร) 
        2. จดัส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรมฯ 

   3.นโยบายด้านการพัฒนาระบบสาระสนเทศ 

   เป้าประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอน
ของงานปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงาน
ด้วยบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   กลยุทธ์ 
        1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 

        2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการบุคลากร 



        3. เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้
ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการใช้งานระบบ และเพ่ือขีดความสามารถบุคลากร เพ่ือรองรับการพัฒนาในระบบ
อนาคต 

   การด าเนินการ 

        1. กรอกระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ เป็นปัจจุบัน 

        2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาระสนเทศด้านการลาต่างๆ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 

        3. จัดส่งบุคลกรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรบด้านสารสนเทศ 

   4.นโยบายด้านสวัสดิการ 

   เป้าประสงค์ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความ
ปลอดภัย อาชีวปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนด และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

   กลยุทธ์ 
        1. ปรับปรุงระบบแรงจูงในการปฏิบัติงาน 

        2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

        3. การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแต่งกาย 

        4. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร 

        5. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 

        6. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
   การด าเนินการ 

        1. จัดท าประกาศมาตรการให้รางวัลและบทลงโทษของพนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้าง 

        2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีอยู่เสมอ 

   5.นโยบายด้านการบริหาร 

        5.1 กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบุญชาในระดับต้น 

        5.2 มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน
และทิศทางที่วางไว้ 
        5.3 มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
        5.4 มีการบริหารจัดการมุ่ งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

        5.5 มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจ าเดือนและคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค และแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

   6.นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 

        (1) บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ 



        (2) พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน 

        (3) พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าก าลังคน 

        (4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน โดยให้มีอัตราก าลังใน
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ดังนี้ 
 
 
 
 

   การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ 

   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตร ุได้ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ส่วนต าบลจากการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดยรับรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ 
    7.นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
        7.1 สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการ
จัดการความรู้ 
        7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 

        7.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึง          
องค์ความรู้ต่างๆ ขององค์กร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        7.4 จัดท า แผนการจัดการความรู้(KM Action Plan) โดยมีแนวทางการด าบวนการเนิน
การดังนี ้
   กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  

   เป็นกระที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 
มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ 

   1) การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคือ
อะไรและเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด           
อยู่ที่ใคร 
   2) การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก    
รักษาความรู้เก่า ก าจัดความรู้ที่เราไม่ได้ใช้แล้ว 

   3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 

   4) การประมวลกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 
   5) การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ 



   6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท าได้หลายวิธี โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจ
จัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณี Tacit Knowledge จัดท าเป็นระบบ            
ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน 
การยืมตัวเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

   7) การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้าง
องค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

   กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
   เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้น
ถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม – เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
จากผู้บริหาร (ท่ีทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร, ทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตาม
และประเมินผล, ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จชัดเจน 

   2) การสื่อสาร – เช่น กิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าถึงสิ่งที่องค์กรจะท า, ประโยชน์ที่จะเกิด
ขึ้นกับทุกคน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

   3) กระบวนการและเครื่องมือ – ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้
สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร 
(ขนาด, สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการท างาน, วัฒนธรรมองค์กร,ทรัพยากร 

   4) การเรียนรู้ – เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการ
จัดการความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

   5) การวัดผล – เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ , มีการน าผล
ของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น, มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับ
บุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่า จะวัดผลที่
ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come) 
   6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล – เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, 
แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละ
ช่วงเวลา 

   8.นโยบายด้านภาระงาน 

        8.1 มีการก าหนดภาระงานของบุคคลทุกท่านอย่างชัดเจน (รายละเอียดตามค าสั่ง
มอบหมายงาน) 
        8.2 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกท่าน 

        8.3 บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอโดย
ทุกงานจะต้อง มีการประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค



และปรับปรุง ภาระงานประจ าทุกเดือน โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งการแบ่งงานและก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการ
ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการประเมิน หรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

   9.นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 

        9.1 ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 

        9.2 ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้นๆ และหา
แนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 
 
 

        9.3 ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ปฏิบัติ
ตามแผนแม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ งานการเจ้าหน้าที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง (เว็บไซต์ อบต.โพธิ์ตรุ) 
   10.นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

        10.1 มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกองเพ่ือเป็นการรายงานผลติดตาม และ
ร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจ า 

        10.2 ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

        10.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

        10.4 ส่งเสริมมาตาการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

        10.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการท างาน เพ่ือให้
บุคลากรพัฒนา ทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์
ประสิทธิภาพสูงสุด และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 

   11.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

         11.1 มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งบุคคลเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากร 

        11.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

        11.3 มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้
และน าผลมาเป็นแนวในการปรับปรุงการพัฒนาและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้งานการ
เจ้าหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) และรายงาน
สรุปผล 

  12. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 
       12.1 มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้      
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
       12.2 มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและ       
เงินรายได้ประจ าเดือน เวียนให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ทราบทุกเดือน  



       12.3 มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นระบบการ
บริหารและจัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 
       12.4 มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
โดยให้กองคลัง ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทุกกองและประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 
 
 
  13. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
       13.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
       13.2 จัดท าแผน/กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
       13.3 ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
  14. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตรุ 
       อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนด
มาตรฐาน ทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งได้ประมวล ขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการ จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ได้แก่ 
      1. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และ
มีความรับผิดชอบ 
      2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
      3. พ่ึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
      4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
      5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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