
 

รายงานผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
 

 

 
 

ของ  

องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย   อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  

ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการ
วิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
1.นโยบายวิเคราะห์
อัตราก าลัง 
แผนการด าเนินงาน 
- การจัดท าแผน
อัตราก าลัง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร 
รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและ
ต าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
น าไปสู่การบรรลุพันธกิจของ
องค์กรต่อไป 
 

๑. ใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทพาลัย ในการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
เพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลใน
แต่ละส่วนราชการ และน าไปสู่การก าหนด
จ านวนประเภท และระดับต าแหน่ง เสนอ
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยพิจารณา 
๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี อย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การ
ก าหนดจ านวน/ต าแหน่ง เพ่ิม หรือ ลด จ านวน
ต าแหน่ง เสนอ คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา เช่น การปรับปรุง
ต าแหน่งส าหรับพนักงานส่วนต าบลให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้นการขอเพ่ิมอัตราก าลัง
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง,การปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 
 
 

ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่ใช่ช่วงที่จะด าเนินการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 

 



ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการ
วิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
2.นโยบายการสรรหา
และคัดเลือก 
แผนการด าเนินงาน 
-การสรรหาและ
คัดเลือกต าแหน่ง
ผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
-การสรรหาในต าแหน่ง
สายปฏิบัติ 

เพ่ือใช้สนับสนุนการตัดสินใจและ
การก าหนดนโยบายการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้
องค์กรประสบความส าเร็จอย่าง
ยั่งยืน และเป็นการรองรับ 
Thailand ๔.๐ ต่อไป 
 

๑. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดก าหนด 
๒.สรรหาพนักงานส่วนต าบลตามกรอบระยะเวลา
ในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ตามระเบียบ/
ประกาศ/มติ ก.อบต. อย่างชัดเจน 
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
ได้ตามกรอบอัตราก าลัง 
๔. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตาม
กรอบอัตราก าลัง 

-ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากไม่มีต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าง 
-มีการสรรหาพนักงานส่วนต าบลมาแทนต าแหน่งว่าง แต่
ไม่มีผู้ประสงค์โอนย้ายมา 
-มีการสรรหาและแต่งตั้งพนักงานจ้าง ต าแหน่ง คนงาน
ทั่วไป สังกัด กองช่าง 1 อัตรา 

เห็นควรเพิม่
ช่องทางการ
ประชาสัมพัน
ธ์รับโอน 
(ย้าย)พนักงาน
ส่วนต าบล
เพ่ือให้ได้ผู้มา
ด ารงต าแหน่ง
แทนต าแหน่ง
ที่ว่าง 

3.นโยบายด้านบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน 
แผนการด าเนินงาน 
-ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 
 

เพ่ือให้พนักงานได้รับผลตอบแทน 
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
อย่างเป็นธรรม 
 

๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
๒.KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ของแต่ละต าแหน่ง แต่ละกอง /
ส่วนเพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคล
ที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการ
ก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น 
 
 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างทุกคน ครั้งที่ ๑/2563 ( ๑ ต.ค. 62 - ๓๑ 
มี.ค. 63 ) ผลดังนี ้

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วนต าบล (คน) พนักงานจ้าง(คน) 

ระดับดีเด่น 4 ๐ 
ระดับดีมาก 14 16 
ระดับดี 3 0 
ปรับปรุง 1 ๐  

 



ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการ
วิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
  ๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความ

แตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงาน
ของข้าราชการในแต่ละต าแหน่ง และเป็นการ
ส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานส่วนต าบลให้
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกัน
ด้วยผลงาน 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างทุกคน ครั้งที ่๒/2563 ( ๑ เม.ย. 63 - ๓๐ 
ก.ย. 63 ) ผลดังนี ้

ระดับการประเมิน พนักงานส่วนต าบล 
(คน) 

พนักงานจ้าง(คน) 

ระดับดีเด่น 17 ๐ 
ระดับดีมาก 2 17 
ระดับดี 3 0 
ปรับปรุง 0 ๐  

 
 
 
 
 
 
 
 

4.นโยบายบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
แผนการด าเนินงาน 
- จัดส่งพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 
เข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ใน
หลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาให้มีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

เพ่ือให้พนักงานได้รับผลตอบแทน 
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
อย่างเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.พระราชบัญญัติ บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขถึง2๕๔๙ 
๓.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขถึง ๒๕๔๙ 
๔. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขถึง ๒๕๕๙ 
๕.ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลางเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินค่าท าขวัญของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กร 

หลักสูตร ฝึกปฏิบัติการจดทะเบียนพาณิชย์ทั่วไปและ
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)  เพ่ือ
รองรับการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์รูปแบบใหม่รุ่น
ที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม  2563   
ณ โรงแรมสบายโฮเทล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 2 ราย ดังนี้ 
1. นางสาวนงค์นุช  เกาะสังข์นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
2. นางอาภาพร จินตนามณีรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
หลักสูตร “การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2564  ประกอบแนวทางปฏิบัติใหม่ของระเบียบหนังสือ
สั่งการและรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-
LAAS”  ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2563   
ณ โรงแรมสีมาธานี  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา มีผู้
เข้ารับการอบรมจ านวน 1 ราย ดังนี้ 

เห็นควรท า
การส ารวจ
ความต้องการ
ด้านสวัสดิการ
อ่ืนๆ เพื่อ
น ามาปรับปรุง
และเพ่ิมเติม
ด้านสวัสดิการ 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
 

ผลการ
วิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๖.ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง ก าหนด
เงื่อนไขและวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
๗. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

1.นางสาวรชต์พร เพ็งประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

หลักสูตร “การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ประกอบแนวทางปฏิบัติใหม่ของระเบียบหนังสือสั่ง
การและรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e - 
LAAS”  ในรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 
สิงหาคม 2563  ณ  โรงแรมเจริญธานี  อ าเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 1 ราย ดังนี้ 
1.นางกฤตยา  แรงสูงเนิน รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 
-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่สามารถเชื่อข้อมูลกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน โดยมี นางสาวรส  จ าปาเรือง นัก
ทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการ
วิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
-จัดให้มีการจัดอุปกรณ์
ในการท างานและ
กระบวนการขั้น
พ้ืนฐานเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานให้กับ
พนักงาน 
 

 ๗. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครอง
ชีพชั่วคราว แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ทุก
คนที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๘ 
จ านวน 13 ราย ดังนี้ 
1. นายบุญชู  ห่วงยวนกลาง ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
2. นายภุชงค์  การถาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
3. นางสาวพฤกษา  หอมมาลา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
4. นางวราภรณ์  เสนนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 
5. นายทรงชัย  พิรักษา  พนักงานขับรถยนต์ 
6. นางลักษณาภรณ์  อารมณ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
7. นางสาววีรวรรณ  เดิ่นกลาง ผู้ดูแลเด็ก 
8. นางจิดาภา  ยิ้มสมุด ผู้ดูแลเด็ก 
9. นายคูณ  ดุ้งกลาง คนงานทั่วไป 
10. นายปรีชา   หมั่นคง คนงานทั่วไป 
11. นายปฏิพัทธ์   ล้ ากลาง คนงานทั่วไป 
12. นายชนะชัย  นาคแท้ คนงานทั่วไป 
13. นางสาวสุภาภรณ์  รัตนวนั คนงานทั่วไป 
 

 



ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการ
วิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
   -องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีเงินประจ าต าแหน่ง

ให้กับพนักงานส่วนต าบล จ านวน 8 ราย ดังนี ้
1. นางอุไร  เจือหนองคล้า  ปลัดองค์การบริหารส่วน 

ต าบล 
2. นางกฤตยา  แรงสูงเนิน  รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
3. นางสุภาภรณ์   การถาง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายเทิดพงศ์  มีศิลป์  หัวหน้าส านักปลัด 
5. นายพิเชษฐ์  คงนอก  ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นายนิเวศน์  เสนนอก ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7. นางวราภรณ์  พรมชาติ   ครู คศ.2 
8. นางสาวอริสรา  ธนาวร   ครู คศ.2 
-องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการจัดหาวัสดุส านักงาน 
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บเอกสาร เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด 
 

 

6.นโยบายการสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 
 
 
 

เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ 
แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง 
น าเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิง
สร้างสรรค์ของพนักงาน และน า
ผลที่ได้รับไปปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินงานและ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการ
วิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
แผนการด าเนินงาน 
-จัดให้มีกิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสังกัดที่
สะท้อนภาพการท างาน
ขององค์กร และเพ่ือให้
ทุกคนร่วมมือกันจัด
กิจกรรม และเพ่ือสร้าง
บรรยากาศในการ
ท างาน ตลอดจนเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้บุคคล
ทั่วไปได้ทราบและ
เข้าใจ 
-จัดให้มีการประชุม
พนักงานส่วนต าบลเป็น
ระยะที่ก าหนดเพ่ือได้
ให้ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นตลอดจน
ปัญหา อุปสรรคในการ
ท างาน 

กระบวนการต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
(Team of Profesionals) โดย
มุ่งเน้นการสร้างค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการ
ประสานงานและการท างาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๑.มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและ
กระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร 
๒. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานส่วนต าบลที่สะท้อนภาพการท างานของ
องค์กร เช่น กิจกรรม ๕ ส. กิจกรรม Big  
Cleaning Day, Sport Day,จิตอาสา เพื่อให้
พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดท ากิจกรรม,และเพ่ือ
สร้างบรรยากาศในการท างาน บทบาท
ภาระหน้าที่ ,สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงาน
ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
๓. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานส่วนต าบลเป็น
ประจ าทุกเดือน เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้ให้
ข้อเสนอแนะน าความคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุป
สรรค์ในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างการยอมรับ
ทบทวนและแก้ไขปัญหาอันเป็นการสร้างความ
ผูกพันที่ดีในองค์กร 
 

-มีการจัดท ากิจกรรม ๕ ส.และ big cleaning day ใน
ส านักงานอยู่เป็นระยะ ๆ 
-มีการจัดกิจกรรมออกก าลังกายร่วมกันเป็นประจ า 
-มีการจัดท ากิจการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาพื้นที่ในต าบลอยู่
เป็นระยะๆ 
-จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกต้นเดือน 
-จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จ าเป็น 
 
 

 



ประเด็นนโยบาย/
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการ
วิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
-จัดกิจการรมการ
แข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างพนักงาน 
ผู้บริหาร 
 

 ๔.พนักงานส่วนต าบลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม 
การส่งเสริมจริยธรรมและการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนต าบล
เทพาลัยจัดขึ้น และท่ีจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น 
และสามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆ มาใช้ใน
การปฏิบัติราชการ 
5. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความผูกพันและอยู่กับองค์กร
ตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบและแสดง
แบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร 

  

  

 จากการด าเนินการตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของนโยบายการบริหารทัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุก
นโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา
ให้กับพ้ืนที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ 

 

 

 


