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การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต  อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ 

  องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต  ไดดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่ง

เปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคัลที่เกี่ยวของ  ไดแก การวางแผนกําลังคน  การสรรหาคนดี คนเกง เพื่อ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน  การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร  การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย  การสรางทางกาวหนาในอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย

มีรายละเอียด  ดังน้ี 

๑. การวางแผนกําลังคน 

        เปาประสงค  วางแผน  สนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดทํากรอบ

อัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรและเพียงพอ มีความคลองตัวตอการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานของทุกหนวยงานในองคกร รวมทั้ง  มีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเช่ือมโยง

กับผลตอบแทนและมีการกําหนดสมรรถนะที่พึงประสงคของพนักงานที่องคกรคาดหวัง 

 กลยุทธ 

๑.ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงานและกรอบอัตรากําลัง  ใหสอดคลองกับ 

วิสยัทัศน พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลสาํราญใต 

๒.จัดทําสมรรถนะ และนําสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ทั้งดาน

การสรรหา  การเลื่อนข้ึนเงินเดือนและปรับตําแหนง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา  

บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 

๓. มีเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพ 

๔. จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 

๕. จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงงานและการบริหารจัดการคนที่ดี และคนเกงขององคกร 

การดําเนินการ 

๑.จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป และไดทบทวนปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงานและกรอบ

อัตรากําลัง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทลาภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล

สําราญใต  

๒. จัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๓. จัดทําคูมือแผนเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 

๒.การสรรหาคนดี คนเกง เพื่อปฏิบัตงิานตามภารกจิของหนวยงาน 

เปาประสงค  เสริมสรางความมั่นคง ขวัญกําลังใจ  คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให

ผูปฏิบัติงาน ประกาศยกยองบุคคลตนแบบในการปฏิบัติหนาที่  เพื่อรักษาคนดี  คนเกงไวกับองคกร  โดยการ

สงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานและสมรรถนะในทุกโอกาส  สรางชองทางการสื่อสาร  ใหส่ิงจูงใจ 

ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทํางาน  ตามความ

จําเปนและเหมาะสมเปนไปตามกฎหมายกําหนด และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดี 

ระหวางผูบริหารและพนักงานทุกระดับ 



๒ 

กลยุทธ 

๑. มีระบบแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 

๒. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

๓. การคัดเลอืกบุคลากรดีเดนดานตางๆ 

๔. ยกยองพนักงานที่เปนคนเกง  คนดีและคุณประโยชนใหองคกร 

๕. จัดใหมีระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 

๖. มีชองทางการส่ือสารดานการบริหารทรพัยากรมนุษย 

การดําเนินการ 

๑.จัดทําประกาศมาตรการใหรางวลัและบทลงโทษของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

๓.การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 

เปาประสงค สงเสริมและวางแผนกําลังคนสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถตามหลักเกณฑ 

วิธกีารที่ระเบียบกําหนด  เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจขององคกร 

กลยุทธ 

๑.การจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  เพื่อใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่รองรับ

ตอภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลสาํราญใต 

๒.การสรรหาพนักงานสวนตําบลตําแหนงสายงานบริหารที่วาง และสายปฏิบัติที่วาง โดยวิธีการ

ยาย การโอน  การรับโอน  การคัดเลือก  ใหดําเนินการตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการพนักงาน

สวนตําบลจังหวัดกาฬสินธุกําหนด 

๓.การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจาง  โดยยึดหลักสมรรถนะ  ความเทาเทียมในโอกาสและ

ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญดวยกระบวนการที่ไดมาตรฐาน  ยุติธรรม และโปรงใส  เพื่อรองรับการ

ตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  และใหเปนไปตามประกาศกําหนดหลักเกณฑที่

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวดักาฬสินธุ 

๔.การสรรหาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและ

ดําเนินการตามระเบียบและประกาศกําหนดหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกาฬสินธุ

กําหนด 

๕.การพิจารณาแตงตั้ งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่ สูงขึ้น  ใหยึดหลักความรู  

ความสามารถ  สมรรถนะ  ใหดําเนินการตามประกาศ คณะกรรมการ พนักงานสวนตําบลจังหวัดกาฬสินธุ 

การดําเนินการ 

  ๑.ดําเนินการสรรหาพนักงานสวนตําบลสายงานปฏิบัติที่วาง  โดยวิธีการ ยาย การโอน  การรับ

โอน  การคัดเลือก  ใหดําเนินการตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ  ที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด

กาฬสนิธุกําหนด 

  ๒.ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจาง  โดยยึดหลักสมรรถนะ  ความเทาเทียมในโอกาส

และประโยชนของทางราชการเปนสําคัญดวยกระบวนการที่ไดมาตรฐาน ยุติธรรม  และโปรงใส เพื่อรองรับการ 

 



๓ 

ตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหเปนไปตามประกาศกําหนดหลักเกณฑที่

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวดักาฬสินธุ 

๓.ดําเนินการสรรหาพนักงานจาง  ใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและดําเนินการตามระเบียบ

และประกาศกําหนดหลักเกณฑ  ที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกาฬสินธุกําหนด 

๔.พิจารณาแตงต้ังพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน  ใหยึดหลักความรู  ความสามารถ 

สมรรถนะ  ใหดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดกาฬสินธุ 

๔.การพัฒนาบุคลากร 

เปาประสงค  สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ ทั่วถึง และตอเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู 

ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทํางานที่เหมาะสม  สอดคลองกับสถานการณ  วิสัยทัศน  และ

ยุทธศาสตรขององคกร  เพื่อใหการขับเคล่ือนการดําเนินงานตามพันธกิจขององคกรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย  รวมทั้งสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรใน

องคกร สิ่งเสริมใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย เพื่อใหได

ขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันสมัยและเปนปจจุบัน  ชวยลดขั้นตอนของงานปริมาณแอกสาร 

สามารถนําไปวเิคราะหเพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใชบริหารงานดานบุคลากรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 

๑.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล

สําราญใตและตรงตามตําแหนงงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอดตําแหนงและการบริหาร

จัดการคนดีและคนเกงขององคกร 

๒.พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานทุก

ระดับตามสายอาชีพและตําแหนงงานอยางตอเน่ือง 

๓.สงเสริมใหบุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองคกร  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององคการบริหาร

สวนตําบลสําราญใต 

๔.พัฒนาดานการจัดความรู  องคความรู  เพื่อสรางวัฒนธรรมการเรียนรู การถายทอดความรู 

การแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณในการทํางานอยางตอเนื่อง 

๕.พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร 

๖.เสริมสรางความรูเกี่ยวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากรใหผูปฏิบัติงานเพื่อ

รองรับการใชงานระบบและเพื่อขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับพัฒนาระบบในอนาคต 

  การดําเนินการ 

  ๑.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

  ๒.จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมตามสายงาน 

  ๓.บันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ ใหเปนปจจุบัน 

  ๔.จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมดานสารสนเทศ 

  ๕.สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

  ๖.ประชุมพนักงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 



๔ 

  ๕. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  เปาประสงค  สงเสริมใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยมุงเนนระบบบริหารผลงาน 

(Performance Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองคกร  ระดับหนวยงานไปสูระดับ

รายบุคคล  เพื่อใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายขององคกรหรือหนวยงานและ

สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรม  โดยมีผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่ประเมินผลจากการ

ปฏิบัติงานตามปริมาณงานผลงาน หรือคุณภาพของงาน  หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตอเวลาที่กําหนด หรือ

การประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร แลวแตกรณีและมีพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ

ที่ประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 

  กลยุทธ 

  ๑.จัดทําประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา พนักงานจาง และพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล  ใหเปนไปตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ

หลักเกณฑและวิธกีารประเมินลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล และใหเปนไปตามประกาศ  ก.อบต. จังหวัด

กาฬสนิธุ  เรื่อง หลักเกณฑและวธิีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล 

  ๒.มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  การดําเนินการ 

  ๑. จัดทําประกาศองคการบริหารสวนตําบลสําราญใต เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง และพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล  ตาม

มาตรงานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและใหเปนไปตาม

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล 

  ๒. ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และ

พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล  ดวยความโปรงใส  ยุติธรรม  ปราศจากการกลั่นแกลง หรือคติในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ๓. ดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

  ๖.การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 

          เปาประสงค  สงเสริมใหบุคลากรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี  มีคุณธรรม และยึดหลักธรรมาภิ

บาลในการปฏิบัติงาน ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและประพฤติตนเพื่อรักษาจริยธรรม  ตามประกาศ

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานสวนทองถิ่น รวมถึง

การรักษาวินัย  การควบคุม กํากับ  ดูแลใหปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธ 

  ๑.จัดทําประกาศประมวลจริยธรรมขององคกร ใหเปนตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานสวนทองถ่ิน  เพ่ือใชเปนหลักและแนวทางการ

ปฏิบัติราชการใหกับบุคลากรในสังกัดยึดถือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤต ิ

  ๒.กําชับใหบุคลากรในสงักัดปฏิบัติหนาที่โดยรักษาวินัยของราชการ 

   



๕ 

๓.กําชับใหบุคลากรในสังกัดประพฤติเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาลใน

การปฏิบัตงิาน 

  ๔.ผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมถึง ควบคุม 

กํากับ  ติดตามและดูแลผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ  แนวทาง และกฎหมายที่เก่ียวของ 

และเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม อยางมีประสทิธภิาพและประสิทธิผล 

  การดําเนินการ 

  ๑.จัดทําประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลสาํราญใต 

  ๒.แจงเวียนประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง ประมวล 

จริยธรรมพนักงานสวนทองถิ่น  ใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตาํบลสําราญใตทราบและถือปฏิบัต ิ

  ๓.กําชับใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสําราญใตปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ และ รักษาวินัยของราชการ 

  ๔.กําชับใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสําราญใตประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมี

คุณธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

  ๗.การสรางทางกาวหนาในอาชีพ 

  เปาประสงค  สงเสริม และสนับสนุนใหบุคากรในสังกัด พัฒนาตนเองใหเกิดผลลัพธในระยะยาว

เพื่อสั่งสมประสบการณและผลงานในแตละตําแหนงที่ครองมากอนการเล่ือนไปดํารงตําแหนงสําคัญวางแผนการ

พัฒนาเพื่อการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สําคัญ  โดยยึดหลักความรู  ความสามารถ ประสบการณ  ผลงานและ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน  เพ่ือเตรียมความพรอมกําลังดานคณุภาพในองคกร 

  กลยุทธ 

  ๑.การบริหารผลงานและการวางแผนการพัฒนารายบุคคลที่ชวยสนับสนุนใหบุคลากรกาวหนาใน

สายอาชีพไดตามศักยภาพ เชน แผนพัฒนาบุคลากร  หลักสตูรการฝกอบรม การเรียนรูดวยตนเอง 

  ๒.มีระบบหมุนเวียนเปลี่ยนตําแหนงงานเพื่อไดประสบการณที่สามารถพัฒนาทั้งทักษะและ

สมรรถนะที่จําเปน 

  ๓.มีการประเมินศักยภาพ ความรู ความสามารถของบุคลากรเพื่อจักไดทราบถึงจุดเดน จุดดอย

อันจะนําไปสูการกําหนดเปาหมายความกาวหนาในสายอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๔.ใหบุคลากรไดรับคาตอบแทน  และสวัสดิการที่เปนธรรม เหมาะสมตามระเบียบกฎหมาย

กําหนด 

  การดําเนินการ 

  ๑.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

  ๒.จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมตามสายงาน 

  ๓.สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

  ๔.จัดทําระบบบริหารงาน ระบบการประเมินผลงานและการแตงตั้งเปนไปตามระเบียบและมี

ประสิทธิภาพ 

  ๕.บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสําราญใตไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการที่เปน

ธรรม เหมาะสมตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด 



๖ 

๘.การพัฒนาคุณภาพชวีิต 

  เปาประสงค  สงเสริมและใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยกําหนดใหเปน

นโยบายหรือเปนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  ตั้งแตการพัฒนารายบุคคล การพัฒนาสูองคกรการเปนองคกรแหงการ

เรียนรู  เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ  และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาบุคลากรไปสูการมี

คุณภาพชีวิตที่ดี และเหมาะสมตอไป 

  กลยุทธ 

  ๑.การเผยแพรเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพและทําความเขาใจถึงหลักการ  กฎเกณฑและ

คุณลักษณะของแตละตําแหนงอยางตอเน่ือง มีการประเมินศักยภาพ ความรู ความสามารถของบุคลากรเพื่อจักได

ทราบถึงจุดแดน จุดดอย  อันจะนําไปสูการกําหนดเปาหมายความกาวหนาในสายอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๒.มีการกําหนดโปรแกรมพัฒนาความรู ความสามารถ  ทักษะที่จะสงผลตอความกาวหนาในสาย

อาชีพ ซึ่งจะตองครอบคลุมทุกกลุมตําแหนงตามสายงานอยางชัดเจนเพื่อนําไปสูการมีคุณภาพชีวติที่ดี 

  ๓.มีการจัดระบบแรงจูงใจที่เหมาะสมกับภารกิจของงานที่ไดรับมอบหมายซึงจะทําใหการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากข้ึน เมื่อบุคลากรมีขวัญกําลงัใจจากการพัฒนาตนเอง  พัฒนาอาชีพ

แลว ยังไดนําความรูมาพัฒนางาน พัฒนาองคกร ซ่ึงผูบริหารตองใหความสําคัญ สนับสนุนใหบุคลากรไดใชความรู

ความสามารถ  การไดรับสิทธิประโยชนดานสวัสดิการตางๆ 

  ๔.มีการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการเรียนรู และการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรไปสูการมี

คุณภาพชีวิตการทํางานที่ด ี

  ๕.มีการจัดสภาพแวดลอมการทํางานที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน เชน กิจกรรม ๕ ส . ซึ่งเปน

ปจจัยพื้นฐานในการสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน  การมอบหมายงาน หรือ การแบงงานตามความรู 

ความสามารถ การกิจกรรมพัฒนาทีมงาน  ลวนเปนสิ่งที่นําไปสูการมีคุณภาพชีวติที่ดี 

  การดําเนินการ 

  ๑.จัดทํานโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

  ๒.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

  ๓.จัดทําคูมือแผนเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 

  ๔.จัดกิจกรรมหรือโครงการยกยองชมเชยพนักงานดีเดน 

  ๕.การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆที่สอดคลองกับมาตรฐานกําหนดตําแหนง

เพื่อพัฒนาทักษะความรูใหเปนมืออาชีพ 

  ๖.จัดสภาพแวดลอมที่ดีในการดําเนินงาน กิจกรรม ๕ ส ( สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ 

สรางนิสัย) 

  ๗.บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสําราญใตไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการที่เปน

ธรรม เหมาะสมตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด 

 

 

 


