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ค าน า 

 
ในช่วงที่ผ่ำนมำ ระบบรำชกำรไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมำกมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร  บริหำร

ทรัพยำกรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้รอบด้ำน มิใช่เพียงรู้ลึกใน
งำนด้ำนใดด้ำนหนึ่งเพียงด้ำนเดียว ประกอบกับกระแสโลกำภิวัตน์ ท ำให้เกิดควำม เปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรพัฒนำสังคมและกำรเมือง กำรพัฒนำขีด ควำมสำมำรถของประเทศ ในกำรแข่งขัน
สู่ระดับสำกล ส่งผลให้ระบบรำชกำรต้องปรับตัวให้เท่ำทันและ รองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลำ กำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลในภำครัฐจึงมีสิ่งท้ำทำยที่ต้องเผชิญ กับสภำวะแวดล้อม ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
และท ำให้บุคลำกรมีควำมสุขในกำรท ำงำน จ ำเป็นต้อง อำศัยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพ  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระสี่มุม จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำนโยบำยและกลยุทธ์กำรบริหำรงำนทรัพยำกร 
บุคคลข้ึน เพื่อสร้ำงระบบบริหำร และพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพ เพื่อสร้ำงบุคลำกรที่มีคุณธรรม สมรรถนะสูง 
เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับให้ทันกับสถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับควำมคำดหวังของรัฐบำลและ  
กำรบริกำรประชำชน ตำมภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมพระรำชบัญญัติ
สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒537 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม รวมถึงภำรกิจต่ำง ๆ ตำม
พระรำชบัญญัติแผนและ ข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม แห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำต ำบล นโยบำยของรัฐบำล และ
นโยบำยผู้บริหำร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้อย่ำงบรรลุเป้ำหมำยต่อไป  
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นโยบายและกลยุทธก์ารบริหารงานทรพัยากรบุคคล  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 
1.ความเป็นมา  
 

   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระสี่มุม  ได้รับกำรจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่  29  มีนำคม  2539 ตำมประกำศ
กระทรวงมหำดไทย เรื่อง  จัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ลงวันที่ 19 มกรำคม  พ.ศ. 2539 มีพื้นที่ 40.67 
ตำรำงกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ต ำบลสระสี่มุม มีหมู่บ้ำนจ ำนวน 24 หมู่บ้ำน 3,224 ครัวเรือน และ มีจ ำนวน
ประชำกร 10,008 คน เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดกลำง มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
ออกเป็น 4 ส่วนรำชกำร ได้แก่ ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กองคลัง กองช่ำง และกองกำรศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม โดยมีภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระสี่มุม ตำมตำม
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้ 

ภารกิจหลัก  
(1) จัดใหม้ีและบ ำรงุรักษำทำงน้ ำและทำงบก 
(2) รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และทีส่ำธำรณะ รวมทั้งก ำจัดมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 
(3) ป้องกันโรคและระงบัโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(5) ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมกำรพฒันำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สงูอำยุ และผู้พิกำร 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 
(8) บ ำรงุรกัษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทอ้งถ่ินตำมควำมจ ำเป็น

และสมควร 
(9) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมทีท่ำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำมควำมจ ำเป็น

และสมควร 
ภารกิจรอง  
(1) ให้มีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร 
(2) ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอื่น 
(3) ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ 
(4) ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 
(5) ให้มีและสง่เสรมิกลุ่มเกษตรกรและกิจกำรสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ำรงุและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร 
(8) กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพยส์ินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หำผลประโยชนจ์ำกทรัพยส์ินขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
(10) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม 
(11) กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย ์
(12) กำรท่องเที่ยว 
(13) กำรผังเมือง  
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รวมถึงภำรกิจต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัติแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำ  
ต ำบล นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒. วิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระสี่มุม อ ำเภอก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

“สระสี่มุมเป็นต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า รักษาประเพณี 
การศึกษาดี มีคุณธรรม น าพัฒนาอย่างยั่งยืน  ” 

๓. พันธกิจ  
     1. จัดให้มีสำธำรณูปโภคข้ันพื้นฐำนครอบคลุมทกุพื้นที ่
     2. ให้มีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค  บริโภค  และกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ 
     3. ให้มีกำรบ ำรุงรักษำทำงบกและทำงน้ ำ 
     4. บ ำรงุและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร 
     5. ส่งเสริม  สนบัสนุนกำรศึกษำ  ศำสนำ ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมอันดีของต ำบล 
     6. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
     7. คุ้มครอง  ดูแล  และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 
     8. พัฒนำและสง่เสรมิกำรท่องเที่ยวภำยในต ำบล 
     9. ส่งเสริมวิถีชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   
     10.ส่งเสรมิกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพฒันำต ำบล  
     11.พัฒนำสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชนทุกกลุม่สู่ควำมเข้มแข็งอย่ำงยัง่ยืน 

๔. เป้าประสงค์  
      1.เพื่อให้ต ำบลต ำบลสระสี่มุมเป็นต ำบลน่ำอยู่ มีสำธำรณูปโภคข้ันพื้นฐำนที่ครอบคลุมทั่วถึง    
      2.มีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสมและมีควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 
      3.ประชำชนในต ำบลทุกกลุ่มมีคุณภำพชีวิตที่ดีและสังคมน่ำอยู่   
      4.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญำ ประเพณี  วัฒนธรรมของอันดี
ของต ำบล 
      5.ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง  ร่วมคิด  ร่วมท ำ  และแก้ไขปัญหำภำยในชุมชนของตนเองได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม   
       6. ทรัพยำกรธรรมชำติภำยในต ำบลสระสี่มุมได้รับกำรอนุรักษ์  ฟื้นฟู 
       7. ประชำชนมีควำมอยู่ดีกินดี พึ่งพำตนเองได้ภำยใต้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
                8.ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเป็นไปอย่ำงถูกต้อง  รวดเร็ว  สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงตรงตำมวัตถุประสงค์ 
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๕. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis)  

๕.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

จุดแข็ง (Strength)  
         1.  อยู่ใกลก้ับเขตชุมชน  มีเส้นทำงคมนำคมสำยหลกัผ่ำน 

2.  พื้นที่เป็นทีร่ำบลุ่มและลกัษณะดินเป็นดินเหนียวร่วนและปนทรำย  มีควำมอุดมสมบูรณ์
เหมำะแก่กำรเกษตรกรรม  ประมงและปศุสัตว์ 
 3.  มีประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงด ำทีเ่ป็นเอกลักษณ์ 
 4.  ประชำชนประกอบอำชีพกำรเกษตรกรรม  ประมง  และปศุสัตว์ 
 5. เป็นหน่วยงำนที่มีควำมใกล้ชิดกับประชำชนมำกทีสุ่ด สำมำรถแก้ปญัหำและตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้มำกที่สุด 
 6.  มีแผนพัฒนำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลที่ชัดเจน  

จุดอ่อน (Weakness) 
1.  ขำดควำมรู้  จิตส ำนึก  ในกำรอนุรักษ์ 

 2.  ขำดกำรวำงผังเมือง 
 3.  ปัญหำยำเสพติด 
 4.  ปัญหำกำรว่ำงงำนของประชำชน 
 5.  บุคลำกรยงัขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลกักำรกำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 6.  ประชำชนมีกำรรวมกลุม่ แต่ยังไม่เข้มแข็ง 
 7. งบประมำณมจี ำนวนจ ำกัดและขำดกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรขนำดใหญ่ 

๕.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

โอกาส (Opportunity)  
  1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดที่เน้นกำรพัฒนำกำรเกษตรอุตสำหกรรม 
  2.มีกำรเช่ือมโยงเครือข่ำยข้อมูลทำง  Internet 

  3.พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชำชนในท้องถ่ิน โดยที่หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

          4.มีกำรให้ควำมร่วมมอืระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
     5.ได้รับควำมช่วยเหลือจำกองค์กรต่ำงๆ 

 6.นโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจเป็นสำเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปรับบทบำท  ภำรกิจ  
หน้ำที่ และพฒันำระบบบรหิำรงำนของท้องถ่ินใหม้ีควำมเข้มแข็งและมรีะบบบรหิำรจัดกำรที่ดี 
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 7.รัฐบำลสนับสนุนให้แต่ละท้องถ่ินมีบทบำทในกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ำยทอด
วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถ่ินมำกข้ึน 

  อุปสรรค (threats)  
    1.  สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภำคส่งผลต่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
    2.  ควำมทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่ำงชำติ ท ำให้ประชำชนในท้องถ่ินลืมรำกฐำนทำง
วัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมกำรบริโภคมำกข้ึน 
    3.  โครงสร้ำงของประชำชนในภำพรวมของต ำบลไม่เอื้อต่อกำรพัฒนำ 
    4.  รำคำพืชผลกำรเกษตรตกต่ ำ 
    5.  เทคโนโลยสีมัยใหม่มรีำคำแพง 
    6.  กระแสโลกำภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

    7.  ประชำชนไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรพฒันำท้องถ่ิน 
  8.  มีปัญหำสุขภำพ  ปัญหำยำเสพติด  ปัญหำอำชญำกรรม  เพิ่มข้ึน 
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๖. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระสี่มุม  ถือว่ำทรัพยำกรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส ำคัญและมีคุณค่ำยิ่งในกำร
ขับเคลื่อน กำรด ำเนินงำนขององค์กร จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลข้ึน ส ำหรับใช้เป็นกรอบ 
และ แนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อเพิ่มควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรบุคคล ให้กำร 
บริหำรทรัพยำกรบุคคลเกิดควำมเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมสุข ขวัญก ำ ลังใจดี    
พึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน และมีศักยภำพเพิ่มข้ึน จึงมีนโยบำยด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง  
เป้าประสงค์  
วำงแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้ำง ระบบงำน กำรจัดกรอบอัตรำก ำลัง และกำร บริหำรอัตรำ 

ก ำลังให้เหมำะสมกับภำรกิจขององค์กรและเพียงพอ มีควำมคล่องตัวต่อกำรขับเคลื่อนกำร  ด ำเนินงำนของทุก
หน่วยงำนในองค์กร รวมทั้งมีระบบกำรประเมินผลที่มีประสิทธิผล เช่ือมโยงกับผลตอบแทน  และกำรก ำหนด
สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงำนที่องค์กรคำดหวัง  

กลยุทธ ์ 
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร ระบบงำน และกรอบอัตรำก ำลัง ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ  
2. จัดท ำสมรรถนะ และน ำสมรรถนะมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ทั้ง ด้ำน กำรสรร

หำ กำรเลื่อนข้ันและปรับต ำแหน่ง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกร และกำรบริหำร
ผลตอบแทน  

3. จัดท ำสำยอำชีพและเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของสำยอำชีพ  
4. จัดท ำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมผลสัมฤทธ์ิของงำนและสมรรถนะหลัก  
 
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร  
เป้าประสงค์  
ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยกำรเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ศักยภำพ 

และทักษะกำรท ำงำน ที่เหมำะสม สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ วิสัยทัศน์ และ ยุทธศำสตร์ขององค์กำร เพื่อให้กำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิ ภำพและประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลำกรในองค์กร 

 กลยุทธ์  
1. จัดท ำแผนพัฒนำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร  
2. จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร  
๓. จัดท ำแผนควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ  
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๔. พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนให้กับผู้ปฏิบัติงำนทุก ระดับ ตำม
สำยอำชีพและต ำแหน่งงำนอย่ำงต่อเนื่อง  

๕. ส่งเสริมให้บุคลำกรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ  และอุทิศ
ตนเพื่อองค์กร  

๖. พัฒนำงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง  

 
3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เป้าประสงค์  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร จัดกำร ทรัพยำกรบุคคล 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดข้ันตอน ของงำน  ปริมำณเอกสำร 
สำมำรถน ำไปวิเครำะห์เพื่อกำรวำงแผนตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำน และใช้บริหำรงำน ด้ำนบุคลำกรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

กลยุทธ์  
1. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกร  
2. ปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร  
3. เสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรให้ผู้ปฏิบัติงำน  เพื่อรองรับ

กำรใช้งำนระบบ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรเพื่อรองรับกำรพัฒนำ ระบบในอนำคต  
 
4. ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ  
เป้าประสงค์  
เสริมสร้ำงควำมมั่นคง ขวัญก ำลังใจ คุณภำพชีวิตที่ดี ควำมผำสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงำน เพื่อรักษำคน

ดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของผู้ปฏิบัติงำนที่มีผลงำนและสมรรถนะใน ทุกโอกำส สร้ำง
ช่องทำงกำรสื่อสำร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิกำร ควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย และ
สิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมเป็นไปตำมที่กฎหมำย ก ำหนด และ สนับสนุนกำรด ำเนิน
กิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ  

กลยุทธ์  
๑. ปรับปรุงระบบกำรประเมินประสิทธิภำพประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้เหมำะสม เป็นธรรม เป็นที่

ยอมรับของบุคลำกรในหน่วยงำน  
2. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน  
3. ปรับปรุงสภำพควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  
4. ยกย่องพนักงำนที่เป็นคนเก่ง คนดี และท ำคุณประโยชน์ให้องค์กร  
5. ปรับปรุงระบบสวัสดิกำร ผลตอบแทนพิเศษ  
6. ปรับปรุงช่องทำงกำรสื่อสำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์  
 
 




