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 เทศบาลต าบลห้วยซ้อ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน ,การสรรหา
คนดีคนเก่ง ,การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร , การพัฒนาบุคลากร ,การประเมินผลการปฏิบัติงาน ,การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. นโยบายการการวางแผนอัตราก าลัง  
ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ดังนี้ 
1. ส านักปลัดเทศบาล       ก าหนดเพ่ิมต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป      1      ต าแหนง่ 
2. กองช่าง          ก าหนดเพ่ิมต าแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ      3      ต าแหนง่ 

1. ผู้ช่วยช่างโยธา  
2. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 
3. ผู้ช่วยช่างส ารวจ 

3. กองการศึกษา          ก าหนดเพ่ิมต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   1  ต าแหน่ง
         ก าหนดเพ่ิมต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป                    1   ต าแหน่ง 
 

2. นโยบายการสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
- จัดท าประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอ่ืน ประกาศเมื่อวันที่  
6 มกราคม 2565  ทั้งหมด 5 ต าแหน่ง ดังนี้  
1. นิติกร (ปฏิบัติการ – ช านาญการ)   จ านวน  1 อัตรา 
2. นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ – ช านาญการ) จ านวน  1 อัตรา 
  3. นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ – ช านาญการ) จ านวน  1 อัตรา  
  4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ – ช านาญการ)จ านวน 1 อัตรา 
  5. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน – ช านาญงาน) จ านวน  1 อัตรา 
 

3. นโยบายการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
- รับโอน (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารสุข ระดับ ช านาญงาน    
  สังกัดโรงพยาบาลเทิง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มาด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงาน 
  สาธารณสุข ระดับ ช านาญงาน สังกัดเทศบาลต าบลห้วยซ้อ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลห้วยซ้อ          
  ที 676/2564  ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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4. นโยบายพัฒนาบุคลากร 

- ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ เช่น  
ประชุมแนวทางการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯและบริหารงานงบค่าบริการ 
สาธารณสุขที่มีภาวะพ่ึงพิง ( ค่าบริการ LTC ) ในการดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพ่ึงพิงใน 
ภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่  ระหว่างวันที่ 11 -13 มีนาคม 2565 
โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จังหวัด เชียงใหม่ 
 

 5. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     - ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2  รอบ  1 เมษายน - 30 กันยายน   ประเมินพนักงาน
เทศบาล ทั้งหมด 22  คน  ผลการประเมิน ดังนี้  
  ระดับดีเด่น   คะแนน ตั้งแต่ 90 ขึ้นไป   จ านวน    20    คน  
  ระดับดีมาก  คะแนน ตั้งแต่ 80-89  ขึ้นไป   จ านวน      2    คน  
 
 ๖. นโยบายการส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
     - จัดกิจกรรม ท าบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565  โดยท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  และ 
ท าบุญเพ่ือเป็นสิริมงคล ให้กับพนักงาน และสร้างขวัญก าลังใจ  
 
 ๗. นโยบายการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
     - ประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฎิบัติงาน  เพ่ือเลื่อนระดับ เป็นเจ้าพนักงาน
ธุรการ ระดับ ช านาญงาน  ตามหนังสือ ที่  ชร 57201/329  ลงวันที่   23  กุมภาพันธ์   2565              
เรื่อง ขอความเห็นชอบการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น   
  - ประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ นักวิชาการศึกษา ระดับปฎิบัติการ เพ่ือเลื่อนระดับ เป็นนักวิชาการศึกษา 
ระดับ ช านาญการ ตามหนังสือ ที่ ชร 57201/  ลงวันที่   9 มีนาคม  2565   เรื่อง ขอความเห็นชอบการ
เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   
 
 ๘. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1. สร้างความสัมพันธ์ อันดีของพนักงานทุกระดับ  ในการจัดกิจกรรม แลกของขวัญ ส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ของเทศบาลต าบลห้วยซ้อ  
 
    2. สร้างขวัญและก าลังใจ ให้กับพนักงานเทศบาล ที่จะเข้ารับการด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานเทศบาลในการด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
และสร้างความส าพันธ์อันดี ให้กับพนักงานทุกระดับ    
 


