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ค าน า 

 
 

ในช่วงที่ผ่านมา ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน มิใช่
เพียงรู้ลึกในงานด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การพัฒนาสังคมและการเมือง  การพัฒนาขีด ความสามารถของประเทศ  
ในการแข่งขันสู่ระดับสากล  ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา  การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งที่ท้าทายที่ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน  จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน จึงได้ด าเนินการจัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากร 
บุคคล ขึ้น เพื่อสร้างระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม มีสมรรถนะสูง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรับให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของรัฐบาล และ 
การบริการประชาชน ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและ 
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น และนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
อย่างบรรลุเปูาหมายต่อไป 
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นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

 
1. ความเป็นมา 
 

ด้วยเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ได้ยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงเคี่ยนเป็นเทศบาล
ต าบลเชียงเคี่ยน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๕6  เป็นชุมชนชนบท มีหมู่บ้านจ านวน  12  หมู่บ้าน  1,860  
ครัวเรือน และ มีจ านวนประชากร 4,382 คน  เป็นเทศบาลขนาดเล็ก  มีการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ ออกเป็น 4 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษา  โดยมี
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 
   ภารกิจหลัก 

๑. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
๒. ให้มีและบ ารุงทางน้ าทางบก 
๓. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
๔. ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
๕. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
๖. ให้ราษฎรได้รับการอบรม 
๗. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
๘. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๙. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

 ภารกิจรอง 
๑. ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
๒. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
๓. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
๔. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
๕. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
๖. ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
๗. ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
๘. ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
๙. เทศพาณิชย์ 
๑๐. การผังเมือง การควบคุมอาคาร 
๑1. การดูแลที่สาธารณะ 
๑๒. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑๓. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การควบคุมการฆ่าสัตว์ 
๑๔. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๑๕. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑๖. การส่งเสริมกีฬา 
๑๗. การสังคมสงเคราะห์ 

 
/รวมถึง...
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รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.   
๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ า เภอ แผนพัฒนาต าบล  
นโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2.  วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
“มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ เพ่ือปวงประชา แก้ไขปัญหา พัฒนา คุณภาพชีวิต” 

 

วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 
“บุคลากรเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  เป็นผู้มีสมรรถนะสูง เปี่ยมด้วยจริยธรรม เข้าถึงประชาชน  

มีความเป็นสากล ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรส าเร็จ” 
 

3.  พันธกิจ 
 1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน อย่างสูงสุด 
 2. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลักส าคัญ 
4. พัฒนาผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้น าที่เป็นเลิศ  

 
๔. เป้าประสงค์ 

1. เสริมสร้าง ปรับปรุง พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการด้านความจ าเป็นพื้นฐาน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในต าบลได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
4. บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่มีเหมาะสมกับการด ารงชีวิต 
5. ประชาชนในเขตเทศบาลมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ปูองกันและควบคุมโรคในชุมชนอย่างทั่วถึง 
7. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ 
8. พัฒนาการบริหารงานและทรัพยากรบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
๕. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis) 

๕.1 จุดแข็ง (Strength) 
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พอสมควร 
2. บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จ 
3. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 
4. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ความส าคัญ/ให้โอกาสในการพัฒนา 
6. มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี (สถานที,่อุปกรณ)์ 
7. องค์กรมีขนาดกะทัดรัด 

/๕.2 จุดอ่อน... 
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๕.2 จุดอ่อน (Weakness) 
1. การสื่อสารระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการบุคลากร 

ยังไม่พร้อม 
2. ขั้นตอนการท างานซับซ้อน หลายขั้นตอน 
3. บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล 
4. การเปลี่ยนแปลง โอน ย้ายของพนักงานท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 
5. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
6. การกระจายงานไม่สมดุล (คนใช้งานง่ายก็ถูกมอบหมายงาน) 

๕.3 โอกาส (Opportunity) 
1. ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วย 

ความรวดเร็ว กว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นภายหลัง  
2. ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทฎได้รวดเร็วกว่าหน่วยงาน

ราชการอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นนิติบุคคล 
3. มีแหล่งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
4. มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศท าให้มีเครือข่ายในการท างาน                                                               

5.4 อุปสรรค   (threats) 
1. ข้อจ ากัดของระเบียบ กฎหมาย 
2. นโยบายลดจ านวนคนในภาครัฐ 
3.  การก าหนดกรอบอัตราก าลังต้องอยู่ภายใต้วงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามท่ีระเบียบก าหนด 

 
๖. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการ
ขับบเคลื่อน การด าเนินงานขององค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็นกรอบ   
และ แนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การ 
บริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญก าลังใจดี พึง
พอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง  

เป้าประสงค์  วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบ อัตราก าลัง
และการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการ ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยง กับผลตอบแทน
และมีการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง  

กลยุทธ์  
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้ สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาล  
2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งด้าน

การสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน การพัฒนา
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน  

3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของานและสมรรถนะหลัก  
5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดีคนเก่งของ องค์กร  
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การด าเนินการ  
1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 และได้ทบทวนและ

ปรับปรุง โครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับ
บทบาท และภารกิจของเทศบาล (รายละเอียดตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566)  

2. จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) (รายละเอียดตามคู่มือการประเมินผล
การปฏิบัติงาน)  

3. จัดท าคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (รายละเอียดตามคี่มือแผน เส้นทาง
ความก้าวหน้า)  

 
2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  

เป้าประสงค์  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการ เพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และประสบ
ผลส าเร็จตามเปูาหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร  

กลยุทธ์  
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาล  
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะแผนการสืบทอด

ต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร  
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก

ระดับสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  
4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ  
5. พัฒนาด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ 

การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง  
การด าเนินการ  
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  
2. จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมตามสายงานของตนเอง  

3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เป้าประสงค์  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนงาน
เอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้าน บุคลากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร  
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ ผู้ปฏิบัติงาน

เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต  
การด าเนินการ  
1. จัดท าระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน  
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ  
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศโดยส่งบุคลากรไปฝึกอบรม 
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4. นโยบายด้านสวัสดิการ  
เป้าประสงค์  เสริมสร้างความมั่นใจ ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มี ผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิ การความ
ปลอดภัย อาชีวปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  

กลยุทธ์  
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน อาชีวอนามัย และสภาพความปลอดภัย  
3. การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแต่งกาย  
4. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและท าคุณประโยชน์แก่องค์กร  
5. มีระบบการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ  
6. ปรับปรุงระบบช่องทางการสื่อสารโดยการใช้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น 
การด าเนินการ  
1. จัดท าประกาศมาตรการให้รางวัลและบทลงโทษพนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง  
2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน สภาพความปลอดภัยให้ดีอยู่เสมอ  
3. จัดตั้งกลุ่มไลน์ของพนักงานในองค์กร ผู้บริหาร เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อ  

5. นโยบายด้านการบริหาร  
เป้าประสงค์  การกระจายอ านาจการบริหาร การสั่งการ เพ่ือความรวดเร็วในการบริการประชาชน  
กลยุทธ์  
1. กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น  
2. การก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้  
3. การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
การด าเนินการ  
1. จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน ภาระหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ชัดเจนตามอ านาจหน้าที่  
2. จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
3. การประชุมติดตามการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์  

6. นโยบายด้านอัตราก าลัง  
เป้าประสงค์  การบริหารก าลังคนให้มีปริมาณเพียงพอสอดคล้องกับภารกิจ และ ควบคุม

ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลให้อยู่ในกรอบที่กฎหมายก าหนด  
กลยุทธ์  
1. การบริหารจัดการก าลังเพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิมข้ึนของเทศบาล  
2. พัฒนาระบบการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน  
3. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการก าลังคน  
การด าเนินการ  
1. ส่งเสริมส่วนราชการวางแผนและบริหารจัดการก าลังคน ทั้งการใช้อัตราก าลังพนักงาน

เทศบาล พนักงานจ้าง ให้สอดคล้องกับภารกิจของเทศบาล  
2. ตรวจสอบการใช้อัตราก าลังคนทั้งอัตราที่ตั้งใหม่และอัตราว่าง  
3. มุ่งเน้นให้ส่วนราชการน าระบบสารสนเทศก าลังคนมาใช้เพ่ือการบริหาร จัดการและการ

วางแผนก าลังคน  
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7. นโยบายด้านการสร้างและกระบวนการจัดการความรู้  
เป้าประสงค์  สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ 

ความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา ในหลักสูตรต่าง ๆ  
กลยุทธ์  
1. การสร้างและแสวงหาความรู้  
2. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
3. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
4. การเข้าถึงความรู้  
5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  
6. การเรียนรู้  
การด าเนินการ  
1. จัดหรือส่งอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ  
2. รวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่และจัดท าฐานข้อมูล สร้างคลังความรู้ระเบียบ ข้อกฎหมายผ่าน

ระบบเครือข่าย  
3. ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้  
4. บอร์ดประชาสัมพันธ์ เวปไซด์เทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
5. เสริมสร้างกิจกรรมในการท างานร่วมกัน 

8. นโยบายด้านจริยธรรม  
เป้าประสงค์  บุคลากรของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานจริยธรรม  

กลยุทธ์  
1. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  
2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง  
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  
8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
 ใหงานการเจาหนาที่ เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  

 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ภายในวันท าการสุดทายของเดือนเมษายน)  
 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ภายในวันท าการสุดทายของเดือนตุลาคม)  

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


