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ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์   

อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

 

 

 

 



 

นโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคล 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลพนมวังก์  อ าเภอควนขนนุ จังหวัดพัทลุง 

 
 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ควบคุมและก ากับการ ด าเนินการ 
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสูอ่งค์กร โดยยึดหลักของคุณธรรมในการด าเนินการ ประกอบ
กับเป็นการผลกัดันให้ผูบ้รหิารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมอบบทบาท ตนเองเลยออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาท 
และกระบวนทัศน์ใหม่ ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ ความสัมฤทธิผล และความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน 
ให้กับบุคลากรและองค์กร 
 
 เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  
 
  แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน ดังนี้ 
 
  ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 
  ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
  ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับ
ภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
  ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบริหารงานบุคคล เพื่อ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 
 
 
 ๑. นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง 
  เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
ได้มีการใช้เครื่องมือทางสถิตแิละตัวช้ีวัดต่างๆ ในการวางแผนอัตราก าลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป 



๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 

  การสรรหาบุคลากรเชิงรกุเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถ่ิน
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับการคัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลพนมวังก์ จะให้ความส าคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้  ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสม
กับงานควบคู่กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะด าเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของ
คณะกรรมการแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความส าเร็จในสายวิชาชีพ 
และจะน าไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 

 ๓. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลพนมวังก์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยน าระบบตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ตลอดจน
ประเมินขีดความสามารถต่างๆ Corporacy Competency องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์น าระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติของพนักงานและผูบ้ริหารเพื่อน าไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล
ต่อไป 

 ๔.นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่อสนับสนุนการบรหิารทรพัยากรบคุคลใหเ้กิดความรวดเรว็ ถูกต้อง และเกิดประสทิธิภาพสูงสดุ เช่น การสรร
หาและเลือกสรรพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล การ
รับสมัครพนักงานจ้าง )  ระบบกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีด
ความสามารถ และการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ติดเช้ือ HIV) ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถ่ินแห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ ได้ใช้ข้อมูลต่าง ๆ นี้ ไปใช้
สนับสนุนการตัดสินใจและการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความส าเร็จ
อย่างยั่งยืน และเป็นการรองรับ Thailand ๔.๐ ต่อไป 

 

 ๕. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ มีการก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ
ตามความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและ
วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับการด าเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 

 



 ๖. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์  ให้ความส าคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุกระดับภายในองค์กร เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ 
แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง น าเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และน าผลที่ได้รับไปปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Team of 
Profesionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการท างานร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์จึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรม
ท าความสะอาดในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล (กิจกรรม ๕ ส.) การแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดและต่างจังหวัด การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนทั่วไป และกิจกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตราก าลัง 

รายการ ตัวช้ีวัด 
แผนอัตราก าลัง ๓ ป ี ๑. ใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ 

ในการวิเคราะห์อัตราก าลัง เพื่อจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ในแต่ละส่วนราชการ และน าไปสู่
การก าหนดจ านวนประเภท และระดับต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์
พิจารณา 
๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
อย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การก าหนดจ านวน/ต าแหน่ง เพิ่ม หรือ 
ลด จ านวนต าแหน่ง เสนอ คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง เช่น การปรับปรุงต าแหน่งส าหรับพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึนการขอเพิ่ม
อัตราก าลังข้าราชการ/พนักงานจ้าง ,การปรับเปลี่ยนต าแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

๒. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การสรรหาและคัดเลือก ๑. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและ

หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลจังหวัดก าหนด 
๒.สรรหาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
กรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ตาม
ระเบียบ/ประกาศ/มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน 
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้
ตามกรอบอัตราก าลัง 
๔. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตาม
กรอบอัตราก าลัง 

 

 

 

 

 



๓. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

รายการ ตัวชี้วัด 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับเลื่อนข้ันเงินเดือนของ
ข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
๒.KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ของแต่
ละต าแหน่ง แต่ละกอง /ส่วนเพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือก
บุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงข้ึน 
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ
ในแต่ละต าแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและ
แข่งขันกันด้วยผลงาน 

 

๔. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ ตัวชี้วัด 
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลขององค์กร 
๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น 
-โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ 
พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ HR 
- โปรแกรมระบบ E-laas,E-office,E-plan,E-gp,ccis 

 

 

 

 

 



๕. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 

รายการ ตัวชี้วัด 
สวัสดิการและผลตอบแทน ๑.พระราชบัญญัติ บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ 
แก้ไขถึง ๒๕๔๙ 
๓.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
แก้ไขถึง ๒๕๔๙ 
๔. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขถึง ๒๕๕๙ 
๕.ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลางเรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการขอรับเงินค่าท าขวัญของพนักงานส่วนท้องถ่ินและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๖.ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง ก าหนดเงื่อนไขและวิธีการ
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๗. ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพัทลุง 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๖.นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การสร้ างความสัมพันธ์และผูกพันภายใน
องค์กร 

๑.มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการเจ้าหน้าที่
สัมพันธ์ข้ันพื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร 
๒. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ที่สะท้อนภาพการท างาน
ขององค์กร เช่น กิจกรรม ๕ ส. กิจกรรม Big  Cleaning 
Day, จิตอาสา เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดท า
กิจกรรม,และเพื่อสร้างบรรยากาศในการท างาน บทบาท
ภาระหน้าที่ ,สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานให้บุคคล
ทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 



๓. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
พนมวังก์เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ให้
ข้อเสนอแนะน าความคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างการยอมรับทบทวนและแก้ไขปัญหาอัน
เป็นการสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร 
๔.พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ทุกระดับเข้า
ร่วมกิจกรรม การส่งเสริมจริยธรรมและการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนต าบล
พนมวังก์จัดข้ึน และที่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และสามารถ
ประยุกต์หลักธรรมต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
๕. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ท้องถ่ินสัมพันธ์อ าเภอเมืองและการแข่งขันกีฬาเพื่อเช่ือม
ความสัมพัน ธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนในจังหวัดพัทลุง 
๖. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรให้มีความผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหาร
ทุกระดับเป็นต้นแบบและแสดงแบบอย่างที่ดี ในด้าน
จริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์กร 

 

 ขั้นตอนการติดตามผลให้กระท าดังน้ี 

  ๑. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
  ๒. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา 
  ๓. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา
แน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
  ๔. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดีและส่วนที่
ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อการปฏิบัติงานสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์จัดท า
แผนการพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ ต้องก าหนดตามกรอบของแผนพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพนมวังก์ที่องค์การบริหารสว่นต าบลพนมวังก์ได้จดัท าข้ึน โดยให้ก าหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพนมวังก์มี ระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ 
 

 


