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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององค์การบรารส่วนต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
**************************** 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู ได้ด าเนินการตามแผนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนอัตราก าลังคน การสรรหาคนดีคเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบคุลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุแต่งต้ังบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม
คุณธรรม และการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง 
  เป้าประสงค์  วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง 
และการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคล่ือน
การด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพเช่ือมโยงกับ
ผลตอบแทนและการก าหนดสมรรถนะและลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานท่ีองค์กรคาดหวัง 
  กลยุทธ์  

1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู 

2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล      
ท้ังด้านการสรรหา การเล่ือนขั้นเงินเดือนและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 

3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร 
การด าเนินการ 
1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) และได้ทบทวนปรับปรุงโครงสร้าง

องค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู (รายละเอียดตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566) 

2. จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง)  
3. จัดท าคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning)  
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร  
เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ท่ัวถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูน 

ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้การขับเคล่ือนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

กลยุทธ์ 
  1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งชมพู 
  2.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด
ต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
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3. แผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ

ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
4.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลทุ่งชมพู 
5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอด

ความรู้ การแลกเปล่ียนและประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
การด าเนินการ 
1. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
2. จัดส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรม 
3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนงาน 
ปริมาณเอกสาร สมารถวิเคราะห์เพื่อวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้วยบุคลากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติงาน

เพื่อรองรับการใช้ระบบ และขีดความสารถ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
4. ด้านสวัสดิการ 
เป้าประสงค์ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ความผาสุกและพึงพอใจให้

ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการส่ือสาร ให้แรงจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดท าสวัสดิการ 
ความปลอดภัย อาชีวะปลอดภัย  และส่ิงแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับ 

กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแต่งกาย 
4. ยกย่องพนักงานท่ีเป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร 
5. ปรับปรุงสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
6. ปรับปรุงช่องทางการส่ือสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การด าเนินการ 
1. จัดท าประกาศมาตรการให้รางวัลและบทลงโทษของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีอยู่เสมอ 
3. ปรับปรุงช่องทางการส่ือสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทางเว็ปไซด์องค์การบริหาร

ส่วนต าบลทุ่งชมพู 
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5. ด้านการบริหาร 
5.1 กระจายอ านาจผู้บริหารไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
5.2 มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และ

ทิศทางท่ีวางไว ้
5.3 มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ 
5.4 มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้

มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
5.5 มีการติดตามประเมินผลด้วยการประชุมประจ าเดือนและคณะกรรมการการประเมินผล

การปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
6. ด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
1.บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ 
2. พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน โดยให้มีอัตราก าลังในแผน

อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)  
การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติตามภารกิจ 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู ได้ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งต้ังเป็น

พนักงานส่วนต าบลจากการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (กสถ.) ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน   

7.ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การองค์ 
7.1 สร้างความรูและความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการ

จัดการความรู้ 
7.2 ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรท่ีเอื้อต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 
7.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้

ต่าง ๆ ขององค์กร และการเกิดแลกเปล่ียนเรียรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.4 จัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี ้
กระบวนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Process) เป้นกระบวนการท่ี

จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร มีท้ังหมด 7 ข้ันตอน คือ 
1) การบ่งช้ีความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคือ

อะไรและเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไร อยู่ในรูปแบบใด อยู่ท่ีใคร 
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก 

รักษาความรู้เก่า ก าจัดความรู้เก่าท่ีใช้ไม่ได้แล้ว 
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมพร้อมส าหรับ

การเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 
4) การประมวลและกล่ันกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา

เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 
5) การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ท่ีต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
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6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ท าได้หลายวิธี โดยกรณี Explicit Knowledge อาจจัดท า

เป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสาย
งาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เล้ียง การสับเปล่ียนงาน การยืมตัว เวที
การแลกเปล่ียนความรู้ เป็นต้น 

7) การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้าง
องค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ เกิดผการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Chang Management Process)  
เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพื่อให้องค์กรท่ีต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้า

นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ท่ีจะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 
1) การเตรียมการและปรับพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร 

โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ทีม/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ มีระบบการติดตามและประเมินผล ก าหนดปัจจัย
แห่งความส าเร็จชัดเจน 

2) การส่ือสาร เช่น กิจกรรมท่ีท าให้ทุกคนเข้าใจถึงส่ิงท่ีองค์กรจะท า ประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับ
ทุกคน แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

3) กระบวนการและเครื่องมือ ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปล่ียนความรู้
สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นชนิดกับความรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะ
การท างาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร 

4) การเรียนรู้ เพื่อความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการ
ความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึงเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง 

5) การวัดผล เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ มีการน าผลของ
การวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น มีการน าผลการวัดมาใช้ในการส่ือสารกับคลากรใน
ทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลท่ีขั้นตอนไหน
ได้แก่ วัดระบบ (System) วัดท่ีผลลัพธ์ (Out put)  

6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อความพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร 
แรงจูงใจ ระยะส้ันและระยะยาว บูรณาการกับระบบท่ีมีอยู่ ปรับเปล่ียนให้เข้ากับกิจกรรมท่ีท าในแต่ละ
ช่วงเวลา 

8 ด้านภาระการท างาน 
1) มีการก าหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างจัดเจน  
2) มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกคน 
3) บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุกงาน

จะต้องมีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและ
ปรับปรุง ภาระงานประจ าเดือน โดยให้งานการเจ้าหน้าท่ี จัดท าค าส่ังการแบ่งงานและก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวน
ปารปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบทุกรอบการประเมิน หรือเมื่อมีภาระงานเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

9 ด้านระบบสารสนเทศ 
1) ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
2) ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้น ๆ และหาแนวทาง

ในการเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 
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3) ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลท่ีรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ปฏิบัติตาม

แผนแม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู งานการเจ้าหน้าท่ีมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง (เว็ปไซด์องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู) 

10 ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
1) มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกองเพื่อเป็นการรายงานผลการติดตาม และร่วม

แก้ปัญหา อปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจ า 
2) ทุกงานมีการประชุมงาน เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน 
3) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
4) ส่งเสริมมาตรการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการท างาน เพื่อให้บุคลากร 
พัฒนา ทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามพันธกิจขององค์กรให้เกิด

ประโยชน์ ประสิทธิภาพสูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 
11 ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1) มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
2) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
3) มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรท้ังด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และน าผล

มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้งานการเจ้าหน้าท่ี
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) และรายงานสรุปผล
ประจ าป ี

12 ด้านการเงินและงบประมาณ 
1) มีการจัดท าแผนการใช้งบประมาณท้ังงบประมาณแผ่นดินและรายได้ ให้เป็นตาม

วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2) มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณท้ังงบประมาณแผ่นดินและรายได้

ประจ าเดือน เวียนให้บุคลากร และประชาชนรับทราบ 
3) มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นระบบการบริหาร

และจัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 
4) มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยกองคลัง 

ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทุกกองและประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ
ประจ าทุกเดือน 

13 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1)สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น 
2) จัดท าแผน กิจกรรม โครงการท่ีเป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
3) ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ท่ีน าไปสู่การสร้างสรร รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
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14.ด้านคณุธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู 
1) พึงด ารงตนให้ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี

ความรับผิดชอบ 
2) พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
3) พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 
4) พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5) พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 
        
 
           งานการเจ้าหาน้าท่ี  

     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


