
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จงัหวัดชัยภมูิ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 และ
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การ
วางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัย
ข้าราชการ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. ด้านการสรรหา 
  1. ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลังให้เพียงพอ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ตามภารกิจของ
หน่วยงาน ได้แก่ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
  3. ดำเนินการสอบคัดเลือกเปลี่ยนงาน ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก.ชก.) ตำแหน่งว่าง
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
  2. ดำเนินการสรรหาบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
  3. ดำเนินการประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
  4. การปรับปรุงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีทุกปี 
  5. ดำเนินการสร้างกระบวนบริหารจัดการคนเก่งและคนดี 
  6. ดำเนินการจัดทำประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม และสร้างความโปร่งใสในการทำงาน 
  7. ดำเนินการบันทึกระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 



2. ด้านการพัฒนา 
  1. ดำเนินการจัดส่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 19 คน  เข้าร่วม
ฝึกอบรมฯ จำนวน 7 คน 
  2. มีการจัดทำการจัดการองค์ความรู้ (KM) 
  3. จัดทำเวทีแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ 
  4. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัด 
  5. จัดทำรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไว้บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
   
3. ด้านการธำรงรักษาไว้และจูงใจ 
  1. การสร้างกระบวนการยอมรับและมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  2. ดำเนินการจัดทำคู่มือและประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของแต่ละตำแหน่งสายงาน   
  3. การพิจารณาความดีความชอบ (การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ) อย่างเป็นธรรม เสมอภาค ตรวจสอบได้ 
  4. จัดสถานที่ทำงานสะอาด พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 
  5. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กลุ่มไลน์ อบต.นายางกลัก กลุ่มไลน์สำนัก/
กอง เพซบุ๊กของหน่วยงาน 
  6. จัดทำประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 
  7. จัดทำแบบติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล 
    
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านวินัยข้าราชการ 
  1. จัดทำประกาศประมวลจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ 
  2. จัดทำประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับทราบ 
 3. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
  4. ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ  
 
 
 



ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
 

นโยบาย เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

สถานะ ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการสรรหา 1. การวางแผนกำลังคน 
  การปรับปรุงโครงสร้าง
ส่วนราชการและกรอบ
อัตรากำลัง ให้สอดคล้อง 
และภารกิจงาน 

ระดับความสำเร็จ
ในการปรับปรุง
โครงสร้างสว่น
ราชการและกรอบ
อัตรากำลัง 

1. การปรับปรุง
โครงสร้างสว่น
ราชการและ
กรอบอัตรากำลัง 
 2. การวิเคราะห์
อัตรากำลัง 

1. การปรับปรุง
โครงสร้างสว่น
ราชการ  
2. การกำหนด
ตำแหน่งเพิ่ม 
ตำแหน่ง 
นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 
(ปก./ชก.) 

1. คกก.พิจารณา
แผนอัตรากำลงัฯ 
ให้ความสำคัญกับ
แผนอัตรากำลงั 
และเข้าใจเหตุผล
และความจำเป็น
ในปรับปรุงแผน
อัตรากำลังฯ 

มติ ก.อบต.
จังหวัดชัยภูมิ 
เห็นชอบแล้ว  

น.ส.อ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม  
นักทรพัยากรบุคคล 

 การปรับปรุงนโยบายการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับความสำเร็จ
ของการปรับปรุง
นโยบายการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

การปรับปรุง
นโยบายการ
บริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 

ประกาศปรับปรุง
นโยบายฯ  

ควรมีการทบวน
นโยบายเปน็
ประจำทุกป ี

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

น.ส.อ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม  
นักทรัพยากรบุคคล 
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นโยบาย เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

สถานะ ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการสรรหา การสอบคัดเลือกเปลี่ยน
สายงาน ตำแหน่ง นัก
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (ปก.ชก.) 
ตำแหน่งว่าง ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
– 2566 

ร้อยละ
ความสำเร็จของ
การสอบคัดเลือก
เปลี่ยนสายงาน 

การสอบคัดเลือก
เปลี่ยนสายงาน 
ตำแหน่ง นัก
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย (ปก.ชก.) 
ตำแหน่งว่าง ตาม
แผนอัตรากำลงั 

ดำเนินการสอบ
คัดเลือกเปลี่ยน
สายงาน ตำแหน่ง 
นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย (ปก.ชก.) 
ตำแหน่งว่าง ตาม
แผนอัตรากำลงั  
 

การสอบคัดเลือก
เปลี่ยนสายงาน 
ผู้บริหาร เห็น
ความสำคัญของ
ตำแหน่งที่วา่ง 
โดยพิจารณาให้
สอบคัดเลือกฯ 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

น.ส.อ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม  
นักทรัพยากรบุคคล 

ด้านการสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคล เพื่อมาดำรง
ตำแหน่งพนักงานจ้าง 

ร้อยละ
ความสำเร็จของ
การบรรจุและ
แต่งตั้ง 

การบรรจุและ
แต่งตั้งพนักงาน
จ้างทั่วไปและ
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตำแหน่ง
ว่าง ตามแผน
อัตรากำลัง 

ดำเนินการสรรหา
บุคคล เพื่อมา
บรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานจา้ง
ทั่วไปและ
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิใน  
ก.อบต.จังหวัด 
ครบวาระ ทำให้
การพิจารณาการ
บรรจุแต่งตั้ง
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจล่าชา้ 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

น.ส.อ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม  
นักทรัพยากรบุคคล 
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นโยบาย เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

สถานะ ผู้รับผิดชอบ 

 การรับโอน (ยา้ย) 
พนักงานส่วนตำบล 

ร้อยละของการรับ
โอน (ย้าย) 
พนักงานส่วน
ตำบล 

การรับโอน(ยา้ย)
พนักงานส่วน
ตำบล ตำแหน่ง
ว่าง ตามแผน
อัตรากำลัง 

รับโอน (ยา้ย) 
พนักงานส่วน
ตำบล ตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการกอง
ช่าง ระดบัตน้ 

การรับโอน(ยา้ย)
พนักงานส่วนตำบล
ระดับสายงาน
ผู้บริหาร 
ดำเนินการได้ เมื่อ
ได้รับความอนุมตัิ
จาก สำนักงาน ก.
อบต. เท่านั้น ทำ
ให้การโอน (ย้าย) 
เป็นไปไดน้้อย ถูก
จำกัดด้วยเวลา 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

น.ส.อ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม  
นักทรัพยากรบุคคล 

ด้านการพัฒนา การสำรวจความต้องการ
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ 

ร้อยละ
ความสำเร็จการ
สำรวจความ
ต้องการพัฒนา
ความรู้ 
ความสามารถ 

การสำรวจความ
ต้องการพัฒนา
ความรู้ 
ความสามารถใน
สายงานแตล่ะ
ตำแหน่ง 

ดำเนินการสำรวจ
ความต้องการ
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถของ
บุคลากรใน
หน่วยงาน 

เป็นเครื่องมือใน
การสำรวจความ
ต้องการพัฒนา
ความรู้ ความ
สามารถฯ เท่านั้น 
แต่บุคลากรไม่เข้า
ร่วมการอบรม/
ฝึกอบรมเท่าที่ควร 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

น.ส.อ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม 
นักทรัพยากรบุคคล 
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นโยบาย เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

สถานะ ผู้รับผิดชอบ 

 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จของ
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานครู อบต.
และพนักงานจ้าง 
ประจำปี พ.ศ. 
2564 

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ อาจจะ
ล่าชา้ และ
รายงานให้อำเภอ 
/จังหวัดทราบ
เรียบร้อยแล้ว 
 

ควรมีการเร่งรัดผล
การประเมินพร้อม
เอกสารหลักฐาน
ความสำเร็จของ
งานฯ ให้มากกว่า
นี้ 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

น.ส.อ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม 
นักทรัพยากรบุคคล 

 การพัฒนาบุคลากร  ร้อยละ
ความสำเร็จการ
ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม 

การจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับ
การอบรมทุกคน
ในปีงบประมาณ 

จัดส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรม 
จำนวน 7  คน 
คิดเป็นร้อยละ 
36.84 

เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
ทำให้ไม่สามารถไป
อบรมได้ครบทุกคน 
จึงควรเพิ่มช่อง
ทางการอบรมแบบ
ออนไลน์ให้มากขึ้น 
 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

น.ส.อ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม 
นักทรัพยากรบุคคล 
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นโยบาย เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

สถานะ ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการธำรงรักษา
ไว้และจูงใจ 

การกำหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าของแต่ละ
ตำแหน่งสายงาน 

ร้อยละ
ความสำเร็จการ
กำหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าของ
แต่ละตำแหนง่
สายงาน 
 
 

การจัดทำ
แผนพัฒนา
บุคลากรประจำปี 
พ.ศ. 2564-2566 

ดำเนินการจัดทำ
คู่มือเส้นทาง
ความก้าวหน้า
ของแต่ละ
ตำแหน่งสายงาน 

ทุกสำนัก/กอง 
ควร และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ให้
บุคลากรในสงักัด
ได้รับรู้อย่างทั่วถึง 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

น.ส.อ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม  
นักทรัพยกรบุคคล 

 การพิจารณาความดี
ความชอบ (เลื่อนขัน้
เงินเดือน) 

การพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

การประชุม คกก.
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
ประจำปี
งบประมาณ 
2564 

คกก.พิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
พิจารณาอย่าง
ถูกต้อง เป็นธรรม 
เสมอภาค 
ตรวจสอบได้ เพื่อ
สร้างขวัญและ
กำลังใจให้
บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด ี
 

การประชุมฯ ควร
ให้บุคลากรทุกคน 
เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมฯ ด้วย 
เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสสร้างการ
รับรู้ การมีส่วน
ร่วม 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

คกก.พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน/ 
น.ส.อ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม 
นักทรัพยากรบุคคล 
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แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

สถานะ ผู้รับผิดชอบ 
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ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

กิจกรรม 5 ส. 
กิจกรรมการ
ปลูกต้นไม้  
กิจกรรม Big 
Cleaning Day 
การตรวจเช็ค 
เครื่องมือ 
อุปกรณ์ก่อน
ออกปฏิบัติงาน 

บุคลากรร่วมกัน
ทำกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ 5 ส. Big 
Cleaning Day  

ควรมีการ
ตรวจเช็ค 
เครื่องมือ 
อุปกรณ์ รถยนต์
ก่อนออก
ปฏิบัติงานทุก
ครั้ง เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

ทุกสำนัก/กอง 

 การพิจารณาความดี
ความชอบ (เลื่อนขัน้
เงินเดือน) 

การพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

การประชุม คกก.
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
ประจำปี
งบประมาณ 
2564 

คกก.พิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
พิจารณาอย่าง
ถูกต้อง เป็นธรรม 
เสมอภาค 
ตรวจสอบได้ เพื่อ
สร้างขวัญและ
กำลังใจให้
บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด ี

การประชุมฯ ควร
ให้บุคลากรทุกคน 
เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมฯ ด้วย 
เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสสร้างการ
รับรู้ การมีส่วน
ร่วม 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

คกก.พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน/ 
น.ส.อ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม 
นักทรัพยากรบุคคล 



การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
 
  การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แต่ยังประสบปัญหาและอุปสรรค
ในการทำงาน เนื่องจากส่วนใหญ่การทบทวนกรอบอัตรากำลังฯ เป็นไปตามความต้องการของผู้บริหาร  โดยเน้น
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรและประชาชน แต่ไม่คำนึงถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เหมาะสมกับอัตรากำลังคน โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
  ปัญหาและอุปสรรค 

1. การบริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามพันธกิจ ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากทุก สำนัก/
กอง เท่าที่ควร เนื่องจากไม่เห็นความสำคัญ ส่วนใหญ่ใช้คนไม่ตรงกับงาน 

2. การทบวนระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ยังไม่เหมาะสมกับภารกิจ  
3. ไม่มีการพัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กำลังคน 
4. ขาดการส่งเสริมด้านการพัฒนาการศึกษา เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
5. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม เป็นเรื่องค่อนข้างยากท่ีจะแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม จึงยัง

ไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของหน่วยงานเท่าท่ีควร 
6. บุคลากรไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการฝึกอบรม ตามสายงานของแต่ละตำแหน่ง 
 

  สรุปผลการดำเนินการและข้อเสนอแนะ 
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.  2564  
เป็นไปตามแผน โดยผลการดำเนินการสามารถขับเคลื ่อนให้เป็นไปตามนโยบาย ทั ้งนี ้ มีข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ควรมีการทบวนกรอบอัตรากำลัง และภาระค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
บทบาทหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน และกำกับดูแลให้ภาระค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับที่เหมาะสมตาม
ระเบียบที่กำหนด 

2. พัฒนาระบบวางแผน การใช้อัตรากำลัง การดำเนินการตามนโยบาย ควรมีการกำกับดูแลและ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการติดตามประเมินผลตามระยะเวลาที่สมควร 

3. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี อย่างเป็น
รูปธรรม ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม 

4. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 



5. ส่งเสริมการดำเนินงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งสร้างจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต และ
สร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เป็นไปตามแนวนโยบายที่
ผู้บริหารกำหนด 

6. การติดตามประเมินผล และการรายงานผู้บริหารของแต่ละสำนัก/กอง อย่างต่อเนื่อง 
7. ส่งเสริมให้บุคลกรเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ตามสายงานให้มากข้ึน เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง ตาม

ระเบียบของทางราชการ 
 
 
 
 
 


