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แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 
 

1. ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ประเด็นนโยบาย/  
แผนการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านโครงสร้างและ
อัตรากำลัง 

- การจัดทำแผนอัตรากำลัง  
- การวางแผนกำลังคน 

- จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
  2565-2566 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับภารกจิ 
  และพิจารณาปรับปรุงภารกิจให้สอดคล้องกับส่วนราชการ 
  ในปัจจุบัน   
- มีการดำเนินการวางแผนกำลังคน และได้เผยแพร่ทาง 
  เว็บไซต์ของ อบต.ตาอ็องแล้ว  

พบว่ามีจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2566 เพื ่อรองรับภารกิจและปรับปรุง
ภารกิจให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน
และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ อบต.ตาอ็องแล้ว  

2. ด้านการสรรหาบคุคลเข้าสู่
ตำแหน่ง 

การสรรหาและคดัเลือกบุคคลเข้า
สู่ตำแหน่งนักบรหิารงานท้องถิ่น 
และตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบตั ิ

- ดำเนินการสรรหาตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  
- ดำเนินการสรรหาตำแหน่งนักวิชาการเกษตร,นักวิเคราะห ์
  นโยบายและแผน นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการ 
  ตรวจสอบภายใน และเจ้าพนักงานพัสดุ  
- จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การบรหิารและพัฒนา 
  ทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

พบว่ามีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าสู่
ตำแหน่งครบทุกตำแหน่งแล้ว ยกเว้นตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนักวิชาการ
สาธารณสุข รอกรมฯ เรียกบรรจุ นอกจากน้ียังได้
จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลไว้ในเว็บไซต์ของ อบต.ตาอ็อง 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ  

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในหลักสูตร 

ต่าง ๆ  ดังนี ้ 
  1. หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันท่ี 27-
29 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น มีผู้เข้า
รับการอบรม จำนวน 1 ราย คือ นางสาวศิรินทิพย์ ศรีเทพ 
  2. หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 19 
มิถุนายน-15 กรกฎาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 ราย คือ  
นางพนิตพิชา ขันทอง 

พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ทำให้การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ยังไม่
ครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่ง นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ารับการอบรมฯ ได้รายงานผล
และถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับการอบรมแก่พนักงาน
ทุกคนทราบด้วยแล้ว 
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      3. หลักสูตรการจัดทำแบบฟอร์มออนไลน์และการจดั 
ทำภาพ ระหว่างวันท่ี 3-8 กรกฎาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 ราย คือ  
จ่าสิบเอกสมปอง เอิบอิ่ม 
    4. หลักสูตรการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล ็กทรอนิกส์ (e-gp) ระหว่างวันที ่ 17-19  
กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท มีผู้เข้ารับการอบรม 
จำนวน 1 ราย คือ นางสาวโสภิดา เพ็ชรเอี่ยม 
    5. หลักสูตรการจัดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
เพื่อการวางแผนและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของ 
อปท. (e-plan) ปี 2565 ระหว่างวันท่ี 8-9 สิงหาคม 2565 ณ 
โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์โฮเต็ล มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 
1 ราย คือ นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม 
    6. หลักสูตรการใช้ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(LTAX ONLINE) ระหว่างว ันที ่  31 สิงหาคม-4 กันยายน 
2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 2 
ราย คือ นายศิวกร วิปุละ และนางสาวธัญสิริ เจริญศิริ 
    7. หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นของ อปท. 
ระหว่างวันท่ี 31 สิงหาคม-2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเดอะ
พาลาสโซ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 ราย คือ นางสาว
ศิรินทิพย์ ศรีเทพ 
    8. หลักสูตรความรอบรู้เรื่องพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยง
ทางการเงิน ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2565 ณ โรงแรม  
รีเจ้นท์ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 2 ราย คือ นายชัชพิสิฐ 
อุไร และนางสาวณัฐนพิน จอยรัมย์ 
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4. ด้านเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

ส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือก
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 

- มีพนักงานส่วนตำบลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้เสนอผลงาน
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตง่ตั้งพนักงานส่วนตำบลให้
ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และคณะกรรมการประเมินฯ 
ได้ดำเนินการประเมินเรียบร้อยแล้ว ผลการประเมินผลงาน
รวมถึงต ัวชี ้ว ัดด ้านต่าง ๆ ผ ่านเกณฑ์การประเมินจาก
คณะกรรมการแล้ว ดังนี ้
   ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ประกอบด้วย 
    (1) นางวริฐา  รักชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
    (2) น.ส.ณัฐนพิน จอยรัมย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
    (3) จ.อ.ณัทกร เสาวภากาญจน์ นักป้องกันฯ ชำนาญการ 
   ประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ประกอบด้วย 
    (1) นางนันทพร บุหงา     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
    (2) จ.ส.อ.สมปอง เอิบอิ่ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
    (3) น.ส.วรรณิศา คล้ายบุตร จพง.พัฒนาชุมชนชำนาญงาน 
- มีพนักงานส่วนตำบลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้เสนอขอ
อนุญาตผู้บริหารท้องถิ่นเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
จากหัวหน้าส ่วนราชการจากระดับต้นเป็นระดับกลาง 
ประกอบด้วย 
   1) นางอมรรัตน์    ศิลารักษ์   รองปลัด อบต. 
   2) น.ส.ณิชาภัทร   ไม้หอม     ผอ.กองคลัง 
   3) นายพัสกร       ประดับสุข หัวหน้าสำนักปลัด 
   4) นายชัชพิสิฐ     อุไร         ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

พบว่า มีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงาน
ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดบัท่ีสูงขึ้น เป็นไป
หลักเกณฑ์การเลื่อนฯ ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
สุรินทร์ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดแล้ว 
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5. การบริหารผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง โดยมุ่งเน้นระบบ
การบริหารผลงาน (Perfomane 
Management) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีการประเมินผลการปฏบิัติงานพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างทุกคนจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้  
คร้ังท่ี 1 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2565 ผลดังนี ้

ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วน
ตำบล (คน) 

พนักงานจ้าง 
(คน) 

ระดับดีเด่น 15 6 
ระดับดีมาก 6 7 
ระดับด ี 0 1 

 
 
 
 

คร้ังท่ี 2 เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ผลดังนี ้
ระดับการ
ประเมิน 

พนักงานส่วน
ตำบล (คน) 

พนักงานจ้าง 
(คน) 

ระดับดีเด่น 23 8 
ระดับดีมาก 2 5 
ระดับด ี - 1  

พบว่ามีการประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงาน
ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การประเมินผลฯ ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
สุรินทร์ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดแล้ว ดังนี ้
คร้ังท่ี 1/2565  
   -พนักงานส่วนตำบล จำนวน 15 รายส่วนใหญ่
อยู่ในระดับดเีด่น ร้อยละ 90  ขึ้นไป  
   -พนักงานจ้าง จำนวน 7 ราย  ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดีมาก ร้อยละ 80 - 94.99 
 
 

คร้ังท่ี 2/2565  
   -พนักงานส่วนตำบล จำนวน 23 รายส่วนใหญ่
อยู่ในระดับดเีด่น ร้อยละ 90  ขึ้นไป  
   -พนักงานจ้าง จำนวน 8 ราย ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดีเด่น ร้อยละ 95 ถึง 100 

6. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดให้มีสวสัดิการค่า
รักษาพยาบาล 

ใหพ้นักงานส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่น ได้รับสวสัดิการค่า
รักษาพยาบาล    

พบว่าได้มีการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบฯ  และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้ว และไม่พบ
ข้อร้องเรียนการทุจริต หรือการตรวจสอบพบการ
ทุจริตจากหน่วยงานตรวจสอบ 

จัดให้มีสวสัดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  

ใหพ้นักงานส่วนตำบลที่มสีิทธิเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 

พบว่าได้มีการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบฯ  และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้ว และไม่พบ
ข้อร้องเรียนการทุจริต หรือการตรวจสอบพบการ
ทุจริตจากหน่วยงานตรวจสอบ 
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 จัดให้มีสวสัดิการค่าเช่าบ้าน ใหพ้นักงานส่วนตำบลที่มสีิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน จำนวน 13 ราย 
ดังนี ้ 
   1. นางอมรรัตน์   ศิลารักษ์      เดือนละ 6,000 บาท  
   2. น.ส.ณิชาภัทร  ไมห้อม        เดือนละ 5,000 บาท 
   3. น.ส.ศิรินทิพย์  ศรีเทพ        เดือนละ 5,000 บาท  
   4. น.ส.หฤทัย     สำเร็จดี        เดือนละ 4,500 บาท 
   5. น.ส.พวงเพชร  นาฬิเก        เดือนละ 3,900 บาท 
   6. น.ส.ณัฐนพิน   จอยรัมย์      เดือนละ 4,000 บาท 
   7. น.ส.วรรณิศา   คล้ายบุตร    เดือนละ 3,000 บาท 
   8. จ.อ.ณัทกร  สาวภากาญจน์  เดือนละ 5,000 บาท 
   9. นางมณธิรา    ถูกคะเนย์     เดือนละ 3,000 บาท 
  10 .นายสุทธิศักดิ์  คงถือมั่น     เดือนละ 4,000 บาท 
  11 .นายศิวกร     วิปุละ          เดือนละ 4,000 บาท 
  12. จ.ส.อ.สมปอง เอิบอิ่ม        เดือนละ 2,300 บาท  
  13. นางสุวิมล    บุญเดีย         เดือนละ 5,000 บาท 

พบว่าได้มีการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบฯ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้ว และ
ไม่พบข้อร้องเรียนการทุจริตหรือการตรวจสอบ
พบการทุจริตจากหน่วยงานตรวจสอบ 

จัดให้มีเงินเพิ่มคา่ครองชีพ
ช่ัวคราวแก่พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง 

ใหพ้นักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มีสิทธิ ไดร้ับเงินเพิ่ม
การครองชีพช่ัวคราว  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการให้
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ไดร้ับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว พ.ศ. 2558 

พบว่าได้มีการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบฯ 

และกฎหมายที่เกีย่วข้องอย่างเครง่ครัดแล้ว และ
ไม่พบข้อร้องเรียนการทุจรติหรือการตรวจสอบ
พบการทุจริตจากหน่วยงานตรวจสอบ 

จัดให้มีเงินประจำตำแหน่งและ
ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับ
พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่
มีระเบยีบฯ กำหนดให้จ่าย 

ใหพ้นักงานส่วนตำบลไดร้ับเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน
รายเดือน จำนวน 7 ราย ดังน้ี  
 1. น.ส.อมรรตัน์   ศรีไสว  รองปลัด อบต. เดือนละ 3,500 บาท 
 2. น.ส.ณิชาภัทร  ไม้หอม  ผอ.กองคลัง   เดือนละ 3,500 บาท 
 3. นายศตวรรษ   สมเสมอ  ผอ.กองช่าง  เดือนละ 3,500 บาท 

พบว่าได้มีการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบฯ 

และกฎหมายที่เกีย่วข้องอย่างเครง่ครัดแล้ว และ
ไม่พบข้อร้องเรียนการทุจรติหรือการตรวจสอบ
พบการทุจริตจากหน่วยงานตรวจสอบ 
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ประเด็นนโยบาย/  
แผนการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

   4. นายพัสกร      ประดับสุข  หวัหน้าสำนักปลดั 
                                                  เดือนละ 3,500 บาท   
 5. นางรัชนีกร     ไทยเหียม  ผอ.กองการศึกษาฯ 
                                                  เดือนละ 3,500 บาท 
 6. นายชัชพิสิฐ    อุไร   ผอ.สวัสดิการสังคม 
                                                  เดือนละ 3,500 บาท  
 7. นายวัชเรนทร์  เหมือนหมาย ปลัดอบต.  
                                                 เดือนละ 14,000 บาท               

 

- จัดอุปกรณ์ในการทำงานและ 
  กระบวนการขั้นพ้ืนฐานเพื่อ 
  อำนวยความสะดวกในการ 
  ปฏิบัติงานให้กับพนักงาน  
- จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา 
  คุณภาพชีวิตของพนักงานใน 
  สังกัดที่สะท้อนภาพการทำงาน 
  ขององค์กร และเพื่อให้ทุกคน 
  ร่วมมือกันจัดกิจกรรม และ 
  เพื่อสร้างบรรยากาศในการ 
  ทำงาน ตลอดจนเป็นการสรา้ง 
  ภาพลักษณ์ที่ดี ของ อบต.ให ้
  บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ  
- จัดให้มีการประชุมพนักงาน 
  เป็นระยะที่กำหนดเพื่อได้ให ้
  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
  ตลอดจนปัญหา อุปสรรค 
  ในการทำงาน 

- มีการจัดหาวสัดสุำนักงาน ครุภณัฑ์ที่จำเป็น เช่น  คอมพิวเตอร ์ 
  ตู้เก็บเอกสาร ช้ันวางเอกสาร ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ของพนักงาน  
- มีการจัดทำกิจกรรม 5 ส.และ big cleaning day ใน 
  หน่วยงานอยู่เป็นระยะ ๆ  
- มีการจัดทำกิจการจิตอาสาเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีในตำบลอยู่เป็น 
  ระยะ ๆ  
- มีการประชุมระดบัผู้บริหารเป็นประจำทุกต้นเดือน 
- มีการประชุมบคุลากรทุกคนเป็นระยะ ๆ ที่จำเป็น 
- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร เช่น การทำอาหารมา 
  รับประทานร่วมกัน การจัดงานปีใหม่ เป็นต้น 
 

พบว่าผลจากการสร้างความสมัพันธ์และผูกพัน
ในองค์กรทำให้ภาพรวมการประเมินในช่วง 1 ปี
ที่ผ่านมาของบุคลากรมีความสุขมากกับการ
ทำงานในหน่วยงาน 
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ประเด็นนโยบาย/  
แผนการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

7. ด้านการส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม และการรักษาวินัย 

-หลักสูตร “โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
 
- หลักสูตร “วินัยเบื้องต้น
สำหรับข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

- บุคลากรสามารถนำหลักคณุธรรม จริยธรรม และหลักธรรม
ทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
-บุคลากรมคีวามรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับวินัยและการรักษาวินัยท่ี
ถูกต้อง และส่งผลทำให้ลดปัญหาการร้องเรียนและความ
เสียหายที่จะเกดิขึ้นแก่ราชการ  
 

พบว่าบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม จรยิธรรม ไมม่ีการกระทำผิดหรือถูก
ร้องเรียนเรื่องคุณธรรม จริยธรรมทั้งในเรื่อง
ส่วนตัวหรือการปฏิบตัิหน้าที่ราชการและดำรง
ตนตามหลักคณุธรรม จริยธรรมและการรักษา
วินัยอย่างเคร่งครดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-8- 

2. สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 

  ตาราง 1: ข้อมูลกำลังคนของส่วนราชการ 

 
ลำดับ

ที ่
รายการ จำนวนตำแหน่ง

ทั้งหมด 
จำนวนที่มีคนครอง จำนวนตำแหน่ง              

ที่ไม่มีคนครอง 
1 อัตรากำลังคน    

 1) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 27 24 3 
 2) พนักงานครู อบต.   4 4 0 
 3) พนักงานจ้าง 13 13 0 

รวม 44 41 3 
2 ประเภทตำแหน่ง    

 1) บริหารท้องถิ่น 2 2 0 
 2) อำนวยการท้องถิ่น 5 5 0 
 3) วิชาการ 13 11 2 
 4) ทั่วไป 7 6 1 
 5) สายการสอน 4 4 0 

รวม 31 28 3 
 

 ตาราง 2: ข้อมูลการแต่งตั้งและโยก (ย้าย) 
 

ลำดับ
ที ่

 

รายการ 
ประเภทพนักงาน 

ข้าราชการ พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง 
 1) บรรจุและแต่งตั้ง 0 0 0 
 2) ให้โอน (ย้าย)   3 0 0 
 3) รับโอน (ย้าย) 5 0 0 

รวม 8 0 0 
 

 ตาราง 3: ข้อมูลการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร 
 

ลำดับ
ที ่

รายการ จำนวนทั้งหมด จำนวนผู้ที่ได้รับ          
การฝึกอบรมฯ 

คิดเป็นร้อยละ 

1 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 24 21 87.50 
2 พนักงานจ้าง 13 10 76.92 

รวม 37 31 83.78 
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3. ปัญหาและอุปสรรค  
 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง 
ทำให้ไม่สามารถจัดส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมไดค้รบทุกตำแหน่ง   
 
4. ข้อเสนอแนะ  
  นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร เห็นควรส่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องให้ครบทุกตำแหน่ง เพ่ือจะได้นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  

  

        ลงชื่อ        ณัฐติยา   นามวฒัน์      ผูร้ายงาน  
                 (นางสาวณัฐติยา  นามวัฒน์) 
                  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 


