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นโยบายและกลยทุธก์ารบริหารทรพัยากรบคุคล 3 ป ี
(พ.ศ.2561 –  2563) 

…………………………… 
บทที่ 1 
บทน า 

1. หลกัการและเหตผุล 
 บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร ถ้าขาดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การท างานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า และเกิดความเสียหายต่อ
องค์กร  ดังนั นองค์กรจ าเป็นต้องท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลหนองตาคงจึงได้จัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2561 –  2563) ขึ นเพ่ือเป็นการก าหนดให้พนักงานเทศบาลทุกคนต้องให้มีความรู้
ได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่ง โดยสอดคล้องกับแผนอัตราก าลังสามปี(พ.ศ.2561 –  2563) และแผนพัฒนา
เทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2561 –  2563) ต่อไป 
 

2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดีและวิธีการปฏิบัติงานตาม
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ น 
 2.3 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในเทศบาล 
 2.5 เพ่ือด ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป 
 
3. เปา้หมาย 
 3.1 ความคาดหวงัในการบรหิารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลหนองตาคงระยะสั น 
 

 ผูบ้รหิาร 
       3.1.1 พนักงานในองค์กรสามาถน านโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง 
    3.1.2 การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรม 
       3.1.3 พนักงานมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 พนกังาน 
       3.1.4 องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคนให้ได้รับการ
พัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ 
       3.1.5 องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติทุกคนให้ได้รับการ
พัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ 
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      3.1.6 องค์กรให้การสนับสนุนลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง ให้ได้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่าง
น้อย 1 หลักสูตร/โครงการ 
      3.1.7 ข้าราชการมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
   3.1.8 ข้าราชการน าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใช้ในการบริหารบุคคลอย่างโปร่งใส 
 

 ประชาชน 
       3.1.9 สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   3.1.10 ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน 
   3.1.11 น าความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขให้กับประชาชน 
 
 3.2 ความคาดหวงัในการบรหิารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลหนองตาคงในระยะยาว 
 

 ผูบ้รหิาร 
    3.2.1 มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื นที่ 
        3.2.2 สามารถปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการ 
 พนกังาน 
    3.2.3 เทศบาลต าบลหนองตาคง เป็นองค์กรที่น่าอยู่ 
        3.2.4 มีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ และหน้าที่ราชการ 
 ประชาชน 
    3.2.5 องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
    3.2.6 องค์กรสามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพื นที่ได้อย่างดียิ่ง 
    3.2.7 องค์กรสามารถท างานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลต าบลหนองตาคง 

…………………… . 
 
 

วสิยัทัศน ์(Vision) 
 “ ให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รักษาประเพณีสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี บริหารงานด้วยความต้องการโดยเน้นประชาคมต าบลเป็นหลัก ” 
 

พันธกจิ (Mission) 
 1. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค 
 3. พัฒนาบุคลากรและประชาชนในด้านคุณภาพชีวิต 
 4. การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั งจัดให้มีการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 5. สืบทอดศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 6. ก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
 7. บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 9. พัฒนาบุคลากรและประชาในด้านคุณภาพชีวิต 
 10. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความโปร่งใสในการ
บริหารงาน 
 

การวเิคราะหป์จัจยัภายนอก/ภายใน 
 

 1. ปจัจยัภายนอก 
     ได้แก่ นโยบายและเสถียรภาพของรัฐบาล สถานะทางการคลังของประเทศ รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม สรุปโดยรวมปัจจัยภายนอกเหล่านี มีผลต่องบประมาณที่ท้องถิ่นจะได้รับจัดสรร ซึ่งส่งผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นทั งในทางบวกและทางลบ 
 

 2. ปจัจยัภายใน 
     จากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งมีความต้องการในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา ด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านการพัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการ
เกษตรกรรม ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื นที่ ซึ่งขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการที่ประชาชนในท้องถิ่นต้องการให้เทศบาล
ต าบลหนองตาคงด าเนินการนั น มีปริมาณมากเกินศักยภาพและงบประมาณที่มีอยู่ บางปัญหา/ความต้องการนั น 
ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาได้เอง แต่ขาดการมีส่วนร่วม จึงท าให้เทศบาลต าบลหนองตาคงมีปัญหา/ความต้องการ
ของประชาชนที่ต้องน ามาแก้ไขหรือตอบสนองเป็นจ านวนมาก และไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ท้องถิ่นได้ทั งหมด ดังนั น ชุมชนจึงเป็นปัจจัยหลัก (ปัจจัยภายในท้องถิ่น) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาต าบล ถ้าสามารถ 



- 4 - 
 
 
แก้ไขปัญหา/ความต้องการในการพัฒนาที่ไม่เกินศักยภาพของชุมชนได้เอง จะท าให้เทศบาลต าบลหนองตาคง
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 

 การวเิคราะหจ์ดุแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรค (SWOT) ของเทศบาลต าบลหนองตาคง 
 

 จดุแข็ง (S) 
 1. ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการด าเนินงาน (อาทิ เช่น รถบรรทุกขยะ รถบรรทุก
น  า รถกระเช้าไฟฟ้า รถขุดตักฯ รถแบคโฮ รถหกล้อ ฯลฯ) 
 2. มีการก าหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้และ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ 
 3. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและอุดมสมบูรณ์ เช่น ล าไย ฯลฯ 
 4. เป็นพื นที่รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 

 จดุอ่อน (W)  
 1. งบประมาณในการด าเนินงานตามแผนพัฒนามีไม่เพียงพอ 
 2. โครงสร้างพื นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานยังไม่เพียงพอ 
 3. ปัญหาด้านทรัพยากรน  าเพ่ือการอุปโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
 4. ราคาผลผลิตทางการเกษตรผันผวน ไม่สอดคล้องต้นทุนการผลิต 
 5. ระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารยังไม่ครอบคลุมทุกพื นที่ 
 6. การมีส่วนร่วมจากประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ 
 7. ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรภาคประชาชนต่างๆ ยังเข้มแข็ง 
 

     โอกาส (O) 
 1. นโยบายรัฐบาลที่เอื อต่อการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ  
 3. การส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพและแหล่งท่องเที่ยวในพื นที่ 
 4. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กลุ่ม และองค์กรต่างๆ ในพื นที่ 
 5. การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ 
 

 อุปสรรคหรอืข้อจ ากดั (T) 
 1. ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในพื นท่ีในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. อาชีพและรายได้ของคนในท้องถิ่น 
 3. ราคาวัสดุ เคมีภัณฑ์ทางการเกษตรมีราคาสูง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูงตามไป
ด้วย 
 4. ประชากรแฝงในฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร 
 5. ระเบียบกฎหมายที่ไม่เอื ออ านวยต่อการน ามาปฏิบัติหรือยากต่อการน าไปปฏิบัติ 
 
 



- 5 - 
 
 
 6. การโอนถ่ายภารกิจและงบประมาณตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไม่สัมพันธ์กับการจัดสรรงบประมาณให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7. สถานการณ์การเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ 
 8. ปัญหาการเมืองระดับประเทศ รัฐบาลแต่ละชุดไม่มีเสถียรภาพ 
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บทที่ 3 
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 

……………………… .. 
 นโยบายและกลยุทธก์ารบรหิารทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลต าบลหนองตาคง 
 

 บุคลากรถือว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินธุรกิจ
ขององค์กร  จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขึ น ส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท า
แผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญและก าลังใจที่ดีเกิดพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ น จึงมีนโยบายและกลยุทธ์ด้านต่างๆ ดังนี  
 

 1. นโยบายดา้นการปรบัปรงุโครงสรา้งระบบงานและการบรหิารอตัราก าลงั 
     เปา้ประสงค ์ วางแผน สนบัสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง
และการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร  รวมทั งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน
และมีการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
     กลยทุธ ์
     1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลหนองตาคง ปี พ.ศ.2561 - 2563 
     2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั งด้าน
การสรรหา การเลื่อนขั นและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และ
การบริหารผลตอบแทน 
     3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
     4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
     5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
 

 2. ดา้นการพฒันาบคุลากร 
     เปา้ประสงค ์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพและทักษะการท างาที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของ
องค์กร เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
     กลยทุธ ์
     1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาล 
     2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด
ต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
    3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
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    4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาล 
    5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด
ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 

 3. ดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 
     เปา้ประสงค ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั นตอนของ
งานปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้าน
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     กลยทุธ ์
  1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
  3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ
รองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
 

 4. ดา้นสวสัดิการ 
  เป้าประสงค์  เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรักษาความดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างานตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
     กลยุทธ ์
  1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและท าคุณประโยชน์ให้องค์กร 
  4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
  5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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บทที่ 4 
การติดตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2561 –  2563) 

……………………… .. 
 เทศบาลต าบลหนองตาคง ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์การ
บริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
 1. ปลัดเทศบาลต าบลหนองตาคง            เป็นประธาน 
 2. หัวหน้าส่วนราชการทุกคน             เป็นกรรมการ 
 3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     โดยให้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล
ต าบลหนองตาคงประจ าทุกปี และสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตามประเมินผลให้นายกเทศมนตรี
ต าบลหนองตาคงรับทราบเพ่ือพิจารณา 
 
 
 

……………………… .. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองตาคง 
เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี  

(พ.ศ.2561 –  2563) 
…………………………… .. 

 
 ด้วยเทศบาลต าบลหนองตาคง ได้จัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.
2561 –  2563)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากร ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดีและวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในเทศบาล เพ่ือด ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กร
ต่อไป 
 

 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไปทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน 
 

 ทั งนี   ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ ณ วันที่   20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
 

    
             (นายณัฐพงษ์  ศิริสื่อสุวรรณ) 
          นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง 
 
 
 


