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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1.หลักการและเหตุผล 

 บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร ถ้าขาดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า และเกิดความเสียหาย
ต่อองค์กร ดังนั้น องค์กรจำเป็นต้องจัดนโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในตำแหน่ง
นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม  จึงได้จัดทำนโยบายและกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563 ) ขึ้นเพื่อเป็นการกำหนดให้พนักงานส่วนตำบลทุกคน
ต้องได้รับการพัฒนาทุกตำแหน่ง โดยสอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2563) และ
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2563 ) 

2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี และวิธีการปฏิบัติงานตาม
ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 
 2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้น 
 2.3 เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
 2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ตำบล 
 2.5 เพื่อดำรงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป 
3. เป้าหมาย 
 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม 

 ระยะสั้น 

 ผู้บริหาร 

 3.1 พนักงานในองค์กรสามารถนำนโยบายของผู้บริหารให้ลุล่วง 
 3.2 การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 พนักงานส่วนตำบล 

 3.3 องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคนให้ได้รับการพัฒนาใน
แต่ละปี อย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ 
 3.3 องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติทุกคนได้รับการพัฒนาในแต่
ละปีอย่างละ 1 หลักสูตร/โครงการ 
 3.4 องค์กรให้การสนับสนุนลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย 1 
หลักสูตร/โครงการ 
 3.5 ข้าราชการมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 3.6 ข้าราชการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใช้ในการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส 
 ประชาชน 
 3.7 สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 3.8 ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน 
 3.9 นำความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการกับประชาชน 
 

ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม 
 ระยะยาว 
 ผู้บริหาร 
 1 มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
 2. สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการ 
 พนักงานส่วนตำบล 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เป็นองค์กรท่ีน่าอยู่ 
2. มีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพและหน้าท่ีราชการ 
ประชาชน 
1. องค์กรมีการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
2. องค์กรสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในเขตพื้นท่ีได้อย่างดียิ่ง 
3. องค์กรสามารถทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
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ส่วนท่ี 2 

การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม 

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  บริการชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการศึกษา” 

พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม 

1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาภายใต้ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทักษะและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปล่ียนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

เป้าหมาย( Goal ) 

 “ เป็นองค์กรราชการสมัยใหม่ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ” 

กลยุทธ์( Strategy ) 

1. การบูรณาการระหว่างส่วนราชการ 
2. การทำงานแบบ network 
3. ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวไม่ยึดติดกับโครงสร้างองค์การและรูปแบบ

ราชการเดิม 
4. ส่งเสริมระบบการทำงานร่วมกัน เพื่อยกระดับขีดความสามารถ 
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อส่ือสาร 
6. พัฒนาเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพืน้ท่ี เช่น การ

จัดทำข้อตกลง 
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 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก 

1.ปัจจัยภายใน 

ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 
1.ด้านการบริหาร 1.1 การประสานงาน : มีความร่วมมือร่วมใจ

ในการปฏิบัติงานเนื่องจากมีความสามัคคี
ภายในองค์กรและทราบวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
1.2 การมอบอำนาจ : ตามศักยภาพใต้อำนาจ
หน้าท่ีในขอบเขตของกฎหมาย 
1.3 การกำกับดูแล : เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อความเรียบร้อย  
 

1.1 การแบ่งส่วนราชการ : ยังไม่
ครอบคลุมภารกิจท้ังหมด 
 
 
1.2 การวางแผน : ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการกำหนดแนว
ทางการพัฒนาในระดับต่ำ 

ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 
2.ด้านระเบียบ
กฎหมาย ข้อบัญญัติ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้
ความสามารถด้านงานกฎหมายพร้อมให้
คำปรึกษา 

2.1 การออกข้อบัญญัติ : 
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อย 
2.2 การบังคับใช้ : ประชาชนยัง
รับทราบน้อยมาก 

3. ด้านบุคลากร 3.1 วินัย : มีวินัยและปฏิบัติตามระเบียบข้อ
กฎหมาย 
3.2 พฤติกรรม: ประพฤติตัวเป็นตัวอย่างท่ีดีมี
ความน่าเช่ือถือ 
3.3 ความเจริญก้าวหน้า : เปิดโอกาสและ
สนับสนุนให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง เข้าสอบแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้น 

3.1 คุณภาพของงาน: ปานกลาง
ควรให้ความรู้เพิ่มเติม 
3.2 ทัศนคติ : ปานกลาง ควรให้
ความรู้เพิ่มเติม 
3.3 อัตรากำลัง : ยังไม่เหมาะสม
กับปริมาณงาน 

4. ด้านงบประมาณ 4.1 เงินอุดหนุน : ได้รับเงินอุดหนนุสมควรกับ
ศักยภาพของพื้นท่ี 
 

4.1 การชำระภาษี : ประชาชนใน
พื้นท่ียังขาดความต่ืนตัวในการ
ร่วมรับผิดชอบเรื่องภาษีต่างๆ 

5.ด้านระบบ
ฐานข้อมูล 

5.1 การจัดเก็บข้อมูล : มีการจัดเก็บข้อมูล
บุคลากรในองค์กร 
5.2 การปรับปรุง : มีการสำรวจข้อมูลปัจจุบัน
เสมอ 
5.3 การมีส่วนร่วม : บุคลากรในองค์กรให้
ความร่วมมือในการสำรวจข้อมูล 

5.1 คุณภาพของข้อมูล : ข้อมูลท่ี
ได้รับเป็นข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันและ
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

6.ด้านทรัพยากร 
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการ
ทำงาน 

6.1 จำนวน : เหมาะสมกับปริมาณงาน 6.1 เทคโนโลยีทันสมัย : มีการ
นำมาใช้แต่บุคลากรยังขาดความรู้
ในการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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2.ปัจจัยภายนอก 

ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 
1.ด้านการเมือง 1.1 ระดับความขัดแย้ง : เป็นโอกาสท่ีแต่ละ

ฝ่ายต่างตรวจสอบการทำงานของกันและกัน 
ส่งผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น 

1.1 กลุ่มผลประโยชน์ : 
นักการเมืองเป็นนักธุรกิจท่ีมุ่งหา
ผลกำไรจากการเข้ามาดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง 

2.ด้านเศรษฐกิจ 2.1 เศรษฐกิจรวม : ประชาชนเริ่มต่ืนตัวใน
การใช้จ่ายอย่างประหยัดและพอเพียง 

2.1 สาธารณภัย : เกิดน้ำท่วมใน
ฤดูฝนทำให้เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบในการทำการเกษตร 
 
 

ด้าน จุดแข็งในการพัฒนา จุดอ่อนในการพัฒนา 
3.ด้านสังคม 3.1 วัฒนธรรม : มีการฟื้นฟู สนับสนุน

วัฒนธรรม ประเพณี ในท้องถิ่นมากขึ้น 
3.2 การส่ือสาร : มีความสะดวกรวดเร็ว 

3.1 สังคม : จะเริ่มเป็นสังคมคน
เมืองท่ีมีความเอื้ออาทรลดน้อยลง 
และเห็นแก่ตัวมากขึ้นทำให้ขาด
การรวมพลัง 

4.ด้านนโยบาย
รัฐบาล 

4.1 การกำหนดนโยบาย : มีการเริ่มนโยบาย
ใหม่ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ 

4.1 การปฏิบัติตามนโยบาย : 
เป็นนโยบายใหม่ซึ่งบุคลากรยัง
ขาดแนวทางในการดำเนินงาน 

5.ด้านเทคโนโลยี 5.1 การคิดค้น : เทคโนโลยีราคาถูกลง
เนื่องจากสามารถคิดค้นและผลิตได้เองใน
ประเทศ 

5.1 บุคลากรยังใช้เทคโนโลยีไม่
คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

ส่วนท่ี 3 

นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารงานบุคคล 

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย ์องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม 

บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยท่ีสำคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคล่ือนการ
ดำเนินธุรกิจขององค์กร จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขึ้นสำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทาง
ในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ให้การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญและกำลังใจท่ีดี
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพิ่มในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน จึงมีนโยบายและกลยุทธ์ด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 
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1.นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากำลัง 

เป้าประสงค์ วางแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบ
อัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการ
ขับเคล่ือนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิผล เช่ือมโยง
กับผลตอบแทนและมีการกำหนดสมรรถนะและลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานท่ีองค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ์ 

1.ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ปี 2561-
2563 

2. จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท้ัง
ด้านการสรรหา การเล่ือนขั้นและปรับตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร
และการบริหารผลตอบแทน 

3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 

4. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
 
2.ด้านการพัฒนาบุคลากร 

  เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ท่ัวถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงาน ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อให้การขับเคล่ือนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

กลยุทธ์ 

1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด

ตำแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก

ระดับตามสายอาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโสกก่าม 
5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์กรความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด

ความรู้การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

 

 



-7- 

3.ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของ
งานปริมาณเอกสาร สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บิหารงานด้าน
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์   

1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
3.เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ

รองรับการใช้งานระบบและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
 

4. ด้านสวัสดิการ 

  เป้าประสงค์  เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญและกำลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ความผาสุกและพึง
พอใจให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานท่ีมี
ผลงานและสมรรถนะในโอกาสสร้างช่องทางการส่ือสาร ให้ส่ิงจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมในการทำงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตาม
กฎหมายกำหนด และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับ 

  กลยุทธ์ 

  1.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจมรการปฏิบัติงาน 
  2.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
  3.ยกย่องพนกังานท่ีเป็นคนเก่ง คนดี และทำคุณประโยชน์ให้องค์กร 
  4.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
  5.ปรับปรุงช่องทางการส่ือสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
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ส่วนท่ี 4 
การติดตามนโยบายและกลยุทธ์ การบริหารงานบุคคล 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ได้กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์การ

บริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 

  1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม   เป็น ประธาน 

  2. หัวหน้าส่วนราชการทุกคน    เป็น กรรมการ 

  3. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล  เป็น กรรมการ/เลขานุการ 

 โดยให้มีหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโสกก่ามเป็นประจำทุกปี และสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตามประเมินผลให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่ามทราบเพื่อพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม 

เร่ือง   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ป ี(พ.ศ.2561 - 2563) 

........................................................ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ได้จัดทำนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล    
3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563 ) เพื่อเป็นนโยบายท่ีจะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม
และจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้บุคลากรมีขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติงาน  

  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไปทราบและถือปฏิบัติงานร่วมกัน 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   19  ตุลาคม  พ.ศ.2561 

 

                     (นายคูณ  อุ่นคำ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม 

 
 

 

 

 

 

 

 




