
 
 
 

   

๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตำแหน่ง กำหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมี
ตำแหน่งใดระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่
ต้องปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพของงานปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่ายใน
ด้านบุคคล โดยให้องค์กรเทศบาลจัดทำแผนอัตรากำลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการ
กำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด 

 ๑.๒  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลได้มีมติเห็นชอบประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
โดยการกำหนดแนวทางให้เทศบาลจัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาลเพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่ง
และการใช้ตำแหน่งของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในเทศบาล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยกำหนดให้เทศบาล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 
วิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
กำลังคน การจัดทำกรอบอัตรากำลัง และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขในการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
เทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 

  ๑.๓  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  อำเภอรามัน จังหวัด
ยะลา จึงได้แต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณา วิเคราะห์ บทบาทหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้อง ประกอบกับวิเคราะห์
สถานการณ์ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางการเมือง และแนวโน้มสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ 
ประกอบการพิจารณาความต้องการและความจำเป็นด้านบุคลากร และรวบรวมจัดทำเป็นแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) ขึ้น 

 
 

  ๒.๑ เพื่อให้เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม  
ไม่ซ้ำซ้อน 
  ๒.๒ เพื่อให้เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  มีการกำหนดตำแหน่ง การจัดอัตรากำลัง โครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล ให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๒.๓  เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.ท.จ.)  สามารถตรวจสอบ
การกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสม 
  ๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลเมือง         
รามันห์ ได้อย่างเหมาะสม ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

๒. วัตถุประสงค์ 

๑. หลักการและเหตุผล 



           ๒.๕ เพื่อใช้เทศบาลสามารถวางแผนอัตรากำลังในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานของ
เทศบาล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างดี 

๒.๖ เพื่อให้เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 
  ๒.๗  เพื่อให้เทศบาลมีการกำหนดอัตรากำลังของบุคลากรที่สามารถตอบสนองการปฏิบัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและสนองนโยบายของรัฐบาลพร้อมมติคณะรัฐมนตรี 

 
 
 

 
 

  คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ โดยมีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑  วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ และ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอ่ืน    
ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้ บริหาร และสภาพปัญหา/ความต้องการในพื้นที ่ของ
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เพื่อให้การดำเนินการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ บรรลุผลตามพันธ์กิจที่ตั้งไว้ 
จำเป็นต้องสรรหาอัตรากำลัง ตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อความเหมาะสมกับเป้าหมายดำเนินงาน เป็นการ
พิจารณาว่า งานปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่ครบถ้วน และตรงตามภารกิจหรือไม่ หากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรง
กับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหาก
ปัจจุบันบางส่วนไม่ดำเนินการแล้ว อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วนราชการเปลี ่ยนแปลงไป         
ทั้งนี้เพ่ือให้เกดิความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
  ๓.๒  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอำนาจหน้าที ่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  ๓.๓  กำหนดตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่มงาน 
ต่าง ๆ 
  ๓.๔ กำหนดความต้องการการใช้อัตรากำลังพนักงานจ้างและจำนวนตำแหน่งให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพงาน โดยเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการมีส่วนร่วมใน
การกำหนดนโยบาย กรอบอัตรากำลังที่มีความจำเป็นต้องใช้อัตรากำลังในการปฏิบัติภารกิจที่ต้องปฏิบัติอย่าง
แท้จริง ต้องคำนึงจำนวนข้าราชการ ลูกจ้างของโครงสร้างส่วนราชการในการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้าง 
  ๓.๕ จัดทำกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
  ๓.๖ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ให้พนักงานเทศบาลทุกคน ได้ร ับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 

๓. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 



 
 

 
 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานเทศบาล
ในตำแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากำลังของเทศบาล ตลอดทั้งความจำเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร และด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมแล้ว จึงได้วางแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลไว้ดังต่อไปนี้ 

เป้าหมายในการพัฒนา   

 ๑) เพื่อให้พนักงานเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ได้เข้าใจแบบแผนของทาง
ราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 

 ๒) เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๓) เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
 ๔) เพ่ือให้พนักงานเทศบาลมีการประสานการทำงานเป็นทีม สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ย่างสอดคล้อง

และเป็นระบบ 

 กรอบในการพัฒนา 

โดยกำหนดให้มีการพัฒนาครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้ 
๑)  ด้านความรู้ทั ่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที ่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ 
เป็นต้น 

๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 

๓) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที ่เกี ่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทำงาน การ
สื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

๕) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

 
 
 
 
 
 

 

๔. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล 

 



 
 
วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ดังนี้ 

กำหนดให้เทศบาลตำบลเมืองรามันห์เป็นหน่วยดำเนินการเอง หรืออาจดำเนินการร่วมกับสถาบัน
ศึกษาในประเทศ หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมให้ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตาม
ความจำเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

๑) การปฐมนิเทศ จะดำเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงาน
เทศบาลสามัญผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 
  ๒) การฝึกอบรม อาจดำเนินการโดยเทศบาลเอง หรือสำนักงานท้องถิ ่นจังหวัดยะลาหรือ
มหาวิทยาลัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น ตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้ง
การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่ พนักงานเทศบาล  

๓) การศึกษาดูงาน อาจดำเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล 

๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดำเนินการร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยะลา 
หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

๕) การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
๖) การให้คำปรึกษาโดยผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
๗) การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานเทศบาลอย่างน้อยเดือนละ ๑  ครั้งโดยจัดทำเป็น

แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลซึ่งระบุกรอบระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน 
 
 

 
๑) กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องทำรายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน ๗ วันทำการ 

นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกเทศมนตรี 
๒) ให้ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน

ก่อนและหลังการพัฒนาตาม ข้อ ๑ 
๓) นำข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกำหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับ

ความต้องการต่อไป 
๔) ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
๕) ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ประจำปี โดย 

Local Performance Assessment ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่า             ร้อยละ ๘๐  
 
 
 
 

๕.วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา  

๖.การติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา  



 
 
 
๑.หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
ที ่  กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
๑ การฝึกอบรมพนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่ บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่  

จำนวน ๑-๕ ราย 
 

ธันวาคม - เมษายน ของทุกปี 
มิถุนายน - ตุลาคม ของทุกปี 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์รว่มกับ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น 

 

๒.หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ 
 

๒ 

หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิค 
 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ 

สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓
จำนวน ๑  ราย 
เจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงาน 
จำนวน ๑ ราย 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

 

๓. หลักสูตรการบริหาร 
ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ หลักสูตรนักบริหารงานทุกสายงาน  นักบริหารงาน ทุกสายงาน

จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ราย 
 
 

 
 

 
 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

 
 

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 



๔. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 

๔ 

การส่งเสริมการศกึษาต่อระดับปริญญาตรี 
 
การส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ
การบริหาร 
หลักสูตรการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาใน
สายอาชีพของแต่ละตำแหน่ง 
หลักสูตรเฉพาะทางตามสายงาน 

พนักงานเทศบาล จำนวน ๒ 
ราย 
พนักงานเทศบาล จำนวน ๒ 
ราย 
ตำแหน่งนักบริหารสายงาน
ต่างๆจำนวน ๑ ราย 
พนักงานเทศบาลทุกสายงาน 
จำนวน ๑ ราย 
 พนักงานเทศบาลทุกสายงาน 
จำนวน ๑ ราย 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น 
 
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น 

 

๕. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยดำเนินการ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑ หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม ตำแหน่งนักบริหารและ
พนักงานเทศบาลทุกสายงาน 
จำนวน ๑๐ ราย 

 
 

 
 

 
 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 



๔๗ 
 

 
                
 
                   เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ได้ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง เพื่อใหพ้นักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกำหนด  

  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ มีหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติมาตรฐานจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย 

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

 

๗. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

 


