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การดาเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตาบลห้วยซ้อ
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

การดาเนินการตามโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
เทศบาลตาบลห้ ว ยซ้ อ อาเภอเชีย งของ จั งหวัด เชีย งราย ได้ด าเนิน การตามนโยบายการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกาลังคน ,การสรรหา
คนดีคนเก่ง ,การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร , การพัฒนาบุคลากร ,การประเมินผลการปฏิบัติงาน ,การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. นโยบายการการวางแผนอัตรากาลัง
ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล
กาหนดเพิ่มตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
1 ตาแหน่ง
2. กองช่าง
กาหนดเพิ่มตาแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตาแหน่ง
1. ผู้ช่วยช่างโยธา
2. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
3. ผู้ช่วยช่างสารวจ
3. กองการศึกษา
กาหนดเพิ่มตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตาแหน่ง
กาหนดเพิ่มตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
1 ตาแหน่ง
2. นโยบายการสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
- จัดทาประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ประกาศเมื่อวันที่
6 มกราคม 2565 ทั้งหมด 5 ตาแหน่ง ดังนี้
1. นิติกร (ปฏิบัติการ – ชานาญการ)
จานวน
1
อัตรา
2. นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ – ชานาญการ) จานวน
1
อัตรา
3. นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ – ชานาญการ)
จานวน
1
อัตรา
4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ – ชานาญการ)จานวน
1
อัตรา
5. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน – ชานาญงาน)
จานวน
1
อัตรา
3. นโยบายการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- รับโอน (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารสุข ระดับ ชานาญงาน
สังกัดโรงพยาบาลเทิง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มาดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ระดับ ชานาญงาน สังกัดเทศบาลตาบลห้วยซ้อ ตามคาสั่งเทศบาลตาบลห้วยซ้อ
ที 676/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

-24. นโยบายพัฒนาบุคลากร
- ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เช่น
ประชุมแนวทางการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯและบริหารงานงบค่าบริการ
สาธารณสุขที่มีภาวะพึ่งพิง ( ค่าบริการ LTC ) ในการดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงใน
ภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11 -13 มีนาคม 2565
โรงแรมเชียงใหม่ภูคา จังหวัด เชียงใหม่
5. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ประเมิน ผลการปฏิ บั ติง าน ครั้งที่ 2 รอบ 1 เมษายน - 30 กั นยายน ประเมิ นพนั กงาน
เทศบาล ทั้งหมด 22 คน ผลการประเมิน ดังนี้
ระดับดีเด่น
คะแนน ตั้งแต่ 90 ขึ้นไป
จานวน 20 คน
ระดับดีมาก
คะแนน ตั้งแต่ 80-89 ขึ้นไป
จานวน 2 คน
๖. นโยบายการส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
- จัดกิจกรรม ทาบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 โดยทาบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และ
ทาบุญเพื่อเป็นสิริมงคล ให้กับพนักงาน และสร้างขวัญกาลังใจ
๗. นโยบายการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
- ประเมินเพื่อเลื่อนระดับ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฎิบัติงาน เพื่อเลื่อนระดับ เป็นเจ้าพนักงาน
ธุ ร การ ระดั บ ช านาญงาน ตามหนั ง สื อ ที่ ชร 57201/329 ลงวั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565
เรื่อง ขอความเห็นชอบการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นตาแหน่งประเภททั่วไป ให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น
- ประเมินเพื่อเลื่อนระดับ นักวิชาการศึกษา ระดับปฎิบัติการ เพื่อเลื่อนระดับ เป็นนักวิชาการศึกษา
ระดับ ชานาญการ ตามหนังสือ ที่ ชร 57201/ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอความเห็นชอบการ
เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นตาแหน่งประเภททั่วไป ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
๘. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. สร้างความสัมพันธ์ อันดีของพนักงานทุกระดับ ในการจัดกิจกรรม แลกของขวัญ ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ของเทศบาลตาบลห้วยซ้อ
2. สร้างขวัญและกาลังใจ ให้กับพนักงานเทศบาล ที่จะเข้ารับการดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับพนักงานเทศบาลในการดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
และสร้างความสาพันธ์อันดี ให้กับพนักงานทุกระดับ

