
การดาํเนินการตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคล  ประจําปี ๒๕๖๖ 
ของเทศบาลตาํบลแมห่ล่าย  อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร ่

------------------------------------ 
การดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ดําเนินการตามนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การวางแผนกําลังคน 
การสรรหาคนดี คนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และการรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยได้ดําเนินการ ดังน้ี 

1. จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการตรวจสอบการใช้ตําแหน่งของ
เทศบาลให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ือควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

เป้าหมาย เพ่ือวางแผน พัฒนา โครงสร้าง ระบบงาน การจัดทํากรอบอัตรากําลังให้สามารถ
ดําเนินงานและบริหารอัตรากําลังให้เหมาะสม เพียงพอ กับภารกิจของหน่วยงาน มีความคล่องตัว สามารถ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งสามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนและมีการกําหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของ
พนักงานตามท่ีองค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ์   มีการทบทวนแผลปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากําลังให้
สอดคล้องกันวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาตามบทบาทและภารกิจขององค์กร  

การดําเนินการ  มีจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) และได้ทบทวน 
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร 

 (รายละเอียดตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ปรับปรุง ครั้งที่ ๑)   
2. ควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

ลูกจ้างประจํา และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                 
ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกําหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และการต่อสัญญาจ้างของพนักงาน
จ้างทั่วไป เป็นไปตามช่วงเวลาที่กําหนดได้อย่างถูกต้อง  

3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรในเทศบาลได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
สร้างวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนําข้อมูล
ข่าวสารมาประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ นํามาซึ่งการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันและอนาคต (รายละเอียดตามแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล ๓ ปี พ.ศ. 2564 – 2566)  

เป้าหมาย เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณ์ ในการทํางานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบทบาท 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามภารกิจขององค์กร ให้สามารถขับเคลื่อนดําเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
เป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงานในองค์กร 

กลยุทธ์   มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ตามภารกิจขององค์กร มีการสรรหาคนดี คนเก่ง การเลื่อนระดับให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น มี
การส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยในการปฏิบัติ
ราชการ ของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเน่ือง 

ดําเนินการ มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 
(รายละเอียดตามแผนแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.2564 – 2566)   
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4. การสรรหาตําแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดกําหนด 
5. การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น           

ในตําแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกําหนด 

6. การให้โอนและการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืนหรือข้าราชการ
ประเภทอ่ืนต้องเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด โดยให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิมหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ประสงค์จะรับโอนทั้งสองแห่งประสานวันรับโอนหรือให้โอนและ
กําหนดวันที่รับโอนและให้โอน โดยคําสั่งให้มีผลในวันเดียวกัน เพ่ือเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ให้ความเห็นชอบ และออกคําสั่งรับโอนและให้โอนภายใน 30 วัน นับแต่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดให้ความเห็นชอบ 

7. การกําหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและการกําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการของเทศบาล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล (รายละเอียดตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ปรับปรุง ครั้งที่ ๑)  

8. วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

 - นายกเทศมนตรีอาจมอบอํานาจให้ปลัดเทศบาล ทําการแทนโดยให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยเทศบาล 

 - กรณีที่ไม่มีปลัดเทศบาล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้หัวหน้าสํานัก/
ผู้อํานวยการกอง เป็นผู้รักษาราชการแทน  

 - กรณีที่ตําแหน่งพนักงานเทศบาลตําแหน่งอ่ืนว่างลง หรือผู้ดํารงตําแหน่งไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้ ให้นายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งให้พนักงานเทศบาลที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหน่งน้ัน 

(ตามรายละเอียดคําสั่งแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และคําสั่งมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบ) 

9. การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการและรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีการประกาศทางเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวของเทศบาล  

10. มีการพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน โดยให้ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรตามสาย
งานเพ่ือมุ่งเน้นในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งแต่ละประเภท 

11. จัดทําประมวลจริยธรรมเพ่ือเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท และเพ่ือให้การบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรมของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

12. ให้ผู้บังคับบัญชามอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้ง 
ควบคุม กํากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 

13. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะทํา
ให้บุคลากรมีความสุข พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทํางาน 

 

 



 

รายงานผลความก้าวหน้าการดาํเนินการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
ของเทศบาลตาํบลแมห่ล่าย  อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ ราย ๖ เดอืน ประจําปี 2566 

------------------------------------ 
ตามที่ เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ดําเนินการจัดทํานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

เทศบาลตําบลแม่หล่าย ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกําลังคน            
การสรรหาคนดี คนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และการรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยได้ดําเนินการ ดังน้ี 

1. จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการตรวจสอบการใช้ตําแหน่งของ
เทศบาลให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ือควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

เป้าหมาย เพ่ือวางแผน พัฒนา โครงสร้าง ระบบงาน การจัดทํากรอบอัตรากําลังให้สามารถ
ดําเนินงานและบริหารอัตรากําลังให้เหมาะสม เพียงพอ กับภารกิจของหน่วยงาน มีความคล่องตัว สามารถ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งสามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนและมีการกําหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของ
พนักงานตามท่ีองค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ์   มีการทบทวนแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากําลังให้
สอดคล้องกันวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาตามบทบาทและภารกิจขององค์กร  

การดําเนินการ  มีจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) และได้ทบทวน 
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร 

ทั้งน้ี เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้มีปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)              
เพ่ือทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร 
จํานวน  ๓  ครั้ง  ดังนี้ 

๑. แผนอัตรากําลัง ๓ ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ปรับปรุง ครั้งที่ ๑ 
2.  แผนอัตรากําลัง ๓ ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ปรับปรุง ครั้งที่ 2 
3.  แผนอัตรากําลัง ๓ ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ปรับปรุง ครั้งที่ 3 
มีการสรรหาตําแหน่งของพนักงานเทศบาลในสายงานบริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง                 

เพ่ือมาบรรจุแต่งต้ัง ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ กรณีมีการโอน ย้าย สับเปลี่ยน รับโอน  เสียชีวิต และการปลดออก
จากราชการ  จํานวน  ๑0  ตําแหน่ง ดังน้ี 

1. ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาลตําบลแม่หล่าย (ว่าง) 
2. ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง (มีคนครอง) 
3. ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (มีคนครอง) 
4. ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา (มีคนครอง) 
5. ตําแหน่ง  นายช่างโยธา (มีคนครอง) 
6. ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ (มีคนครอง) 
7. ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานประปา (ปลดออกจากราชการ) ยุบเลิกตําแหน่ง 
8. ตําแหน่ง  นิติกร (ว่าง) 
๙. ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  (ว่าง) 
๑๐. ตําแหน่ง  ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย)  (ว่าง) 

ทั้งน้ี  เทศบาลได้ดําเนินการสรรหา บรรจุแต่งต้ังฯ เรียบร้อยแล้ว  คิดเป็นร้อยละ  82 
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มีการสรรหาพนักงานจ้าง  จํานวน  ๑  ตําแหน่ง ดังน้ี 
๑) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ) สังกัดกองช่าง 

เทศบาลตําบลแม่หล่าย 
       2. ควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

ลูกจ้างประจํา และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                 
ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกําหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และการต่อสัญญาจ้างของพนักงาน
จ้างทั่วไป เป็นไปตามช่วงเวลาที่กําหนดได้อย่างถูกต้อง  

ทั้งน้ี เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีละ  2  ครั้ง ตามรอบ
ปีงบประมาณ ดังน้ี 

            ครั้งที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป 
            ครั้งที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน 

 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้เทศบาลนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่ม
ตามผลคะแนนเป็น  ๕  ระดับ  คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนประเมินของ             
แต่ละระดับ ดังน้ี 

        ของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจํา  
๑) ระดับดีเด่น  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ  ๙๐ ขึ้นไป 

 ๒)  ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ 
 ๓)  ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 
๔) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต้ังแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๐ 
๕) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  

        ของพนักงานจ้าง  
๑) ระดับดีเด่น   ต้ังแต่ร้อยละ  ๙๕   ถึง   ๑๐๐ คะแนน 

 ๒)  ระดับดีมาก   ต้ังแต่ร้อยละ  ๘๕  แต่ไม่ถึงร้อยละ  ๙๕   คะแนน 
 ๓)  ระดับดี        ต้ังแต่ร้อยละ  ๗๕  แต่ไม่ถึงร้อยละ  ๘๕   คะแนน 
 ๔)  ระดับพอใช้   ต้ังแต่ร้อยละ  ๖๕  แต่ไม่ถึงร้อยละ  ๗๕   คะแนน 
 ๕)  ระดับต้องปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ  ๖๕  คะแนน     

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คํานึงถึงผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรม การปฏิบัติ
ราชการ คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็น
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 

      3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรในเทศบาลได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
สร้างวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนําข้อมูล
ข่าวสารมาประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ นํามาซึ่งการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันและอนาคต (รายละเอียดตามแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล ๓ ปี พ.ศ. 2564 – 2566)  
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เป้าหมาย เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณ์ ในการทํางานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบทบาท 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามภารกิจขององค์กร ให้สามารถขับเคลื่อนดําเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
เป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงานในองค์กร 

กลยุทธ์   มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ตามภารกิจขององค์กร มีการสรรหาคนดี คนเก่ง การเลื่อนระดับให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น               
มีการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยในการปฏิบัติ
ราชการ ของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเน่ือง 

ดําเนินการ มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 
รายละเอียดตามแผนแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.2564 – 2566   

       การกําหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ให้มีความสอดคล้องกับตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง ในแต่ละสายงานที่ดํารงอยู่ตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง  ๓  ปี  โดยกําหนดให้พนักงานเทศบาลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถ                
ในหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ ๑  ครั้ง  ดังน้ี 
        ๑)  หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
        ๒)  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง 
        ๓)  หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ (คุณสมบัติส่วนตัว)   
                 ๔)  หลักสูตรด้านการบริหาร 
        ๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ทั้งน้ี เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ดําเนินการเอง เช่น การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน เป็นต้น 
นอกจากน้ีเทศบาลตําบลแม่หล่าย จะดําเนินงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนและดําเนินการร่วมกับหน่วยงานเอกชน 
เช่น ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ที่หน่วยราชการอ่ืนหรือเอกชนเป็นผู้ดําเนินการ หรือ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย เป็นผู้ดําเนินการและเชิญหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วม เช่น การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือ
หน่วยงานอ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได้  ตามความจําเป็น และความเหมาะสม  ซึ่งสามารถ
สรุปวิธีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังน้ี  
        ๑) การฝึกอบรม 
        ๒) การศึกษาดูงาน 
  ๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 
        ๔) การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน 
        ๕) การถ่ายทอดความรู้ในการประชุมประจําเดือน 
        ๖) การเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น 
        ๗) การสอนงาน การให้คําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

ได้มีการพิจารณา คัดเลือกบุคลากรในองค์กรเข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณ์ในการทํางานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามภารกิจขององค์กร ให้สามารถขับเคลื่อนดําเนินงานไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้พนักงานเทศบาลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถ ในหลักสูตร
ต่าง ๆ อย่างน้อย ปีละ ๑  ครั้ง  ซึ่งจําแนกตําแหน่งแต่ละประเภท ดังน้ี 
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ลําดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง งบประมาณ 
(บาท) 

หลักสูตรที่เข้าอบรมฯ 

1 นายสุเทพ  สุมณฑกุล รองนายกเทศมนตร ี 3,400 
นางนันท์นภัส  สุขสิริสมบูรณ ์ รองนายกเทศมนตร ี

การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ท้องถิ่นและทีมงาน 

2 นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา หัวหน้าสํานักปลัด 19,500 
นางสาวพัทธ์หฤทัย  แอบแฝง ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
นางสาวสรัญวรี  เพ็งเพชร นักวิชาการศึกษา ชก. 
นางสาววิไล  คู้ลู้ นักทรัพยากรบุคคล ชก. 
นางสร้อยทอง  ชูไกรทอง ครูชํานาญการ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลข้าราชการหรอื
พนักงานส่วนทอ้งถิ่น พนักงาน
เทศบาลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

3 นางสาวภิญญดา  มีเสาเรือน นักพัฒนาชุมชน ชก. - การพัฒนาศักยภาพแกนนําชมรม
เครือข่ายเพ่ือผู้บกพรอ่งทางจติ
ภาคเหนือ 

4 นายอลงกรณ์  แสงพานิชย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชง. 3,200 การเพิ่มทกัษะการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบงานสารบรรณและการ
เขียนหนังสือราชการที่ดีของ อปท.

นางสาวสุภาวดี  แก้วมูล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 

5 นายนพดล  หล่ายดวงใจ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ปก. 

3,900 การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการความเส่ียง การวาง
ระบบการควบคุมภายใน การ
ประเมินผล การควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายในของ อปท.ฯ 

6 นายเฉลิมศักดิ์  หงส์พิทักษ์ชน ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ 6,900 การปรับปรงุแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทีด่ินตามข้อมูลที่ดินตาม
มาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ.ภาษทีีด่ิน
และส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และโปรแกรมอาํนวยความสะดวก
ในการสํารวจขอ้มูลภาคสนามด้วย
สมาร์ทโฟน/แทป็เล็ต        I–
Survey ผ่านระบบคลาวน์คอมพิ
วติ้ง 

7 นางรุ่งสิริ  เตชะพี ผู้อํานวยการกองคลัง 11,800 การบันทึกบัญชแีละปฏิบัติงานใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. นางสุภารัตน์  จันทวัติ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง.  
(e-LAAS) ตามมาตรฐานการบญัชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ 

8 นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา หัวหน้าสํานักปลัด 9,200 
นางสาวภิญญดา  มีเสาเรือน นักพัฒนาชุมชน ชก. 

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับรอง
การเป็นหน่วยรบังบประมาณตาม 
พรบ. วิธีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สําหรับการจัดทาํงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี (งบเงินอุดหนุนที่
จัดสรรให้แก่ อปท.) 

9 นางสุภารัตน์  จันทวัติ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชก. 14,400 
นางสาววราภรณ์  กาบิน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชก. 

 
นายเฉลิมศักดิ์  หงส์พิทักษ์ชน ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ 

จัดเก็บให้ถูกต้องและถูกใจจะต้อง
ทําอย่างไรในภาษีที่ดินและส่ิงปลูก
สร้างและภาษีป้ายของ อปท. 



- 5 - 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง งบประมาณ 
(บาท) 

หลักสูตรที่เข้าอบรมฯ 

10 นายสยาม  หอมดอก นายช่างโยธาชํานาญงาน 3,900 
 
 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประยุกตใ์ช้ Excel ในการคํานวณ
ค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงาน
ก่อสร้างอาคาร การคํานวณค่างาน
ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ของ
งานทางสะพานและท่อเหล่ียมและ
งานชลประทานตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการกําหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการ” 

๑1 นายนพดล  หล่ายดวงใจ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ปก. 

3,900 “การจัดทํารายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน เพื่อจัดทําคู่มือ
และแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
พร้ อมตั วอย่ า ง ฝึ กป ฏิบั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กําหนด” 

12 นางปิยนุช  หม่ืนโอ้ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ปง. 

2,000 “แนวทางการปฏิบัติติงานด้าน
การเงิน การคลังและการจัดซื้อจัด
จ้าง ฯลฯ อย่างมีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและแก้ ไขปัญหาการถูก
ทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบของ 
อปท. และกรณีศึกษาคําพิพากษา
คดีทุจริต” 

13 นางสาวสรัญวรี  เพ็งเพชร นักวิชาการศึกษา ชก. 7,800 
นางสร้อยทอง  ชูไกรทอง ครูชํานาญการ 

การประเมินตําแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 
(Performance Agreement : 
PA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

14 นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา หัวหน้าสํานักปลัด 29,400 
นางรุ่งสิริ  เตชะพี ผู้อํานวยการกองคลัง 
นายรณฤทธ์ิ  ทรัพย์สุริยา นักวิชาการพัสดุ ชก. 
นางราวัลย์  ยะการ เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. 
นายสยาม  หอมดอก นายช่างโยธา ชง. 
นายณรงค์  เข็มแก้ว นายช่างโยธา ชง. 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุ คณะกรรมการหรือผู้ที่
ไ ด้ รั บมอบหมาย ให้ ทํ าหน้ าที่
กําหนดร่างขอบเขตของงานที่จ้าง 
รายละเอียดคณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อ คุณสมบัติของผู้
เสนอราคากําหนดกลาง พิจารณา
ผลการประกวดราคาด้วยวิธี e-
bidding การตรวจรับพัสดุ การ
บริหารสัญญา และการตรวจสอบ
พัสดุประจําปีที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานจัดซท้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  
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ลําดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง งบประมาณ 
(บาท) 

หลักสูตรที่เข้าอบรมฯ 

15 นายรณฤทธ์ิ  ทรัพย์สุริยา นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 4,900 การกําหนดราคากลางงานจัดซื้อ/  
จัดจ้างหลักเกณฑ์ราคากลางงาน
ก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ (ฉบับใหม่) การ
กําหนด Spec/TOR วิธีการ
พิจารณาผล การตรวจรับพัสดุ การ
บริหารสัญญา (ค่า K) การ
ตรวจสอบ/จําหน่ายพัสดุประจําปี 
( พ ร้ อ ม ส า ธิ ต )  ก า ร รื้ อ ถ อ น
ส่ิงก่อสร้าง 

16 นางสร้อยทอง  ชูไกรทอง 
นางชนัญธิดา  แก้วเขียว 

ครูชํานาญการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

9,800 การบันทึกบัญชีของหน่ วยงาน
ภ า ย ใ ต้ สั ง กั ด  อ ปท .  สํ า ห รั บ
สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)               โดยใช้ 
Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ 

 
4. การสรรหาตําแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดกําหนด 
 

โดย เทศบาลตําบลแม่หล่ายมีการสรรหาตําแหน่งของพนักงานเทศบาลในสายงานบริหาร 
และสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง เพ่ือมาบรรจุแต่งต้ัง ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ กรณีมีการโอน ย้าย สับเปลี่ยน รับโอน  
เสียชีวิต และการปลดออกจากราชการ  จํานวน  ๑0  ตําแหน่ง ดังน้ี 

๑)      ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาลตําบลแม่หล่าย (ว่าง) 
๒) ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง (มีคนครอง) 
๓) ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (มีคนครอง) 
๔) ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา (มีคนครอง) 
๕) ตําแหน่ง  นายช่างโยธา (มีคนครอง) 
๖)      ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ (มีคนครอง) 
๗) ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานประปา (ปลดออกจากราชการ) ยุบเลิกตําแหน่ง 
๘) ตําแหน่ง  นิติกร (ว่าง) 
๙)      ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  (ว่าง) 
๑๐) ตําแหน่ง  ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย)  (ว่าง) 

ทั้งน้ี  เทศบาลได้ดําเนินการสรรหา บรรจุแต่งต้ังฯ เรียบร้อยแล้ว  คิดเป็นร้อยละ  82 
 

มีการสรรหาพนักงานจ้าง  จํานวน  ๑  ตําแหน่ง ดังน้ี 
๑) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ) สังกัดกองช่าง 

เทศบาลตําบลแม่หล่าย 
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5. การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น           
ในตําแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกําหนด 

ในราย  ๖  เดือนที่ผ่านมา เทศบาลตําบลแม่หล่าย ไม่มีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้า
รับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน  

6. การให้โอนและการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืนหรือข้าราชการ
ประเภทอ่ืนต้องเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด โดยให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิมหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ประสงค์จะรับโอนทั้งสองแห่งประสานวันรับโอนหรือให้โอนและ
กําหนดวันที่รับโอนและให้โอน โดยคําสั่งให้มีผลในวันเดียวกัน เพ่ือเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ให้ความเห็นชอบ และออกคําสั่งรับโอนและให้โอนภายใน 30 วัน นับแต่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดให้ความเห็นชอบ 

โดย เทศบาลตําบลแม่หล่ายมีการสรรหาตําแหน่งของพนักงานเทศบาลในสายงานบริหาร 
และสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง เพ่ือมาบรรจุแต่งต้ัง ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ กรณีมีการโอน ย้าย สับเปลี่ยน รับโอน   
โดยให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ประสงค์จะรับโอนทั้งสอง
แห่งประสานวันรับโอนหรือให้โอนและกําหนดวันที่รับโอนและให้โอน โดยคําสั่งให้มีผลในวันเดียวกัน เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดให้ความเห็นชอบ และออกคําสั่งรับโอนและให้โอนภายใน 30 วัน               
นับแต่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดให้ความเห็นชอบ  จํานวน  ๕  ตําแหน่ง ดังน้ี 

๑)      ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง (มีคนครอง) 
๒) ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (มีคนครอง) 
๓) ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา (มีคนครอง) 
๔) ตําแหน่ง  นายช่างโยธา (มีคนครอง) 
๕) ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ (มีคนครอง) 

ทั้งน้ี  เทศบาลได้ดําเนินการสรรหา บรรจุแต่งต้ังฯ เรียบร้อยแล้ว  คิดเป็นร้อยละ  82 

7. การกําหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและการกําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการของเทศบาล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล  

ทั้งน้ี เทศบาลตําบลแม่หล่ายได้ดําเนินการปรับปรุงโครงการส่วนราชการ การแบ่งส่วน
ราชการภายในและการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการของเทศบาล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี                 
พ.ศ. 2564 – 2566 ปรับปรุง ครั้งที่ ๓ และตามคําสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
แม่หล่าย  

8. วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
 - นายกเทศมนตรีอาจมอบอํานาจให้ปลัดเทศบาล ทําการแทนโดยให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยเทศบาล 
 - กรณีที่ไม่มีปลัดเทศบาล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้หัวหน้าสํานัก/

ผู้อํานวยการกอง เป็นผู้รักษาราชการแทน  
 - กรณีที่ตําแหน่งพนักงานเทศบาลตําแหน่งอ่ืนว่างลง หรือผู้ดํารงตําแหน่งไม่สามารถ

ปฏิบัติราชการได้ ให้นายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งให้พนักงานเทศบาลที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหน่งน้ัน 

ทั้งน้ี เทศบาลตําบลแม่หล่ายได้ดําเนินการตามรายละเอียดคําสั่งแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล และคําสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลแม่หล่าย 



- ๘ – 
9. การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการและรับสมัครบุคคล              

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีการประกาศทางเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวของเทศบาล  

เทศบาลตําบลแม่หล่าย มีการสรรหาพนักงานจ้าง  จํานวน  ๑  ตําแหน่ง ดังน้ี 
๑. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ) สังกัดกองช่าง 

เทศบาลตําบลแม่หล่าย 
ได้มีการประกาศทางเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวของเทศบาลให้ทราบ                 

โดยทั่วกัน 

10. มีการพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน โดยให้ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรตามสาย
งานเพ่ือมุ่งเน้นในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งแต่ละประเภท 

ในราย  ๖  เดือนที่ผ่านมา เทศบาลตําบลแม่หล่าย ไม่มีบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามสาย
งานของตนเอง เน่ืองจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงทําให้บุคลากรไม่เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว 

11. จัดทําประมวลจริยธรรมเพ่ือเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท และเพ่ือให้การบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรมของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ี เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้จัดทําประมวลจริยธรรมเพ่ือเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของ 
ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ เพ่ือให้การบังคับใช้มาตรการทาง
จริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเรียบร้อยแล้ว              
(ตามรายละเอียดประกาศประมวลจริยธรรมฯ แนบท้ายมาพร้อมน้ี) 

12. ให้ผู้บังคับบัญชามอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้ง 
ควบคุม กํากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 

เทศบาลตําบลแม่หล่าย มีการมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงมีการควบคุม กํากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 
(ตามคําสั่งมอบหมายงานของแต่ละส่วนราชการ) 

13. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ            
ทําให้บุคลากรมีความสุข พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทํางาน 

เทศบาลตําบลแม่หล่าย มีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานให้สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยถูกสุขลักษณะทําให้บุคลากรมีความสุข พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทํางาน โดยมีการร่วมกันทํา
กิจกรรม  ๕  ส. , กิจกรรม Big clearing day , โครงการจิตอาสา, ประกาศการรักษาสภาพแวดล้อมในองค์กร
ให้ถูกสุขลักษณะ  

 

 

 


