
นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 

เทศบาลต าบลเมืองรามนัห ์ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา 
 

  กระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล จะต้องมคีวามรู้ความเข้าใจในกระบวนการและ
กิจกรรมต่างๆ ด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล และขใจในกฎหมาย ระเบียบ และวธิีปฏิบตัิต่างๆ ที่
ควบคุมและก ากบัการด าเนินการ เพือ่ใหไ้ดบุ้คคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถเหมาะสมเขา้มาสูอ่งคก์ร โดย
ยดึหลกัของคุณธรรมในการด าเนินการ ประกอบกบัเป็นการผลกัดนัใหผู้บ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน ตอ้งมอง
บทบาทตนเองเลยออกไปจากกรอบความคดิเดมิไปสู่บทบาท และกระบวนทศัน์ใหม่ ทีจ่ะต้องเสรมิสรา้ง
คุณค่าของความสามารถ ความสมัฤทธิผ์ล และความเจรญิทีม่ ัน่คง ยัง่ยนืใหก้บับุคลากรและองคก์ร 

 

  เป้าหมายการพฒันาระบบบริหารงานบุคคล 

  แนวคดิและทศิทางการพฒันาบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่เป็นไปตามเจตนารมย์ของ
รฐัธรรมนูญและหลกัการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงึก าหนดเป้าหมายของการ
พฒันาระบบบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ ดงันี้ 

๑. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มรีะบบการบรหิารงานบุคคล ทีม่คีวามเป็นอสิระตาม 
เจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยเป็นระบบทีย่ดึหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่
ดแีละสงัคมทีด่ ี
  ๒.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มรีะบบการบรหิารงานบุคคลที่มีความทนัสมยัและมี
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ในการบรหิารงาน สามารถใชท้รพัยากรบุคคลในการบรหิารและจดัการใหเ้กดิ
ประโยชน์สุงสุด โดยมคี่าใชจ่้ายดา้นบุคคลไม่เกนิรอ้ยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มรีะบบการบรหิารงานบุคคลที่ท าให้สามารถปฏิบัติ
หน้าทีร่องรบัภารกจิ ทีไ่ดร้บัการถ่ายโอนจากราชการบรหิารส่วนกลาง และราชการบรหิารส่วนภูมภิาค
ตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๓ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 
  ๔. สง่เสรมิใหบุ้คลากรไดร้บัการฝึกอบรมเพือ่พฒันาบุคลากรและระบบบรหิารงานบุคคล 
เพือ่ตอบสนองนโยบายดงักล่าวในการบรหิารทรพัยากรบุคคล จงึมุง้เน้นทีก่ระบวนการบรหิารทรพัยากร
บุคคลในดา้นต่างๆ ดงันี้ 
 

๑.นโยบายวิเคราะห์อตัราก าลงั 
เพือ่สนบัสนุนใหก้ารปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลและองคก์รมปีระสทิธภิาพ ไดม้ี
การใช ้



เครื่องมอืทางสถติแิละตวัชีว้ดัต่างๆ ในการวางแผนอตัราก าลงั โดยเปรยีบเทยีบภารกจิการปฏบิตังิาน 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารและพฒันาบุคลากร รวมทัง้มโีครงสรา้งองคก์รและต าแหน่งอย่างมี
ประสทิธภิาพ เพือ่บรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด น าไปสูก่ารบรรลุพนัธกจิของ
องคก์รต่อไป 
 
 
 
 

-๒- 
 
  ๒.นโยบายการสรรหาและคดัเลือก 

  การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีคุณภาพ เทศบาลจึงมีประกาศรับสมคัรพนักวานจ้างในระบบเปิด และการรบัโอนย้าย
พนกังานสว่นทอ้งถิน่ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาล ส าหรบัการคดัเลือกพนกังานเทศบาล 
เทศบาลต าบลเมอืงรามนัห์ให้ความส าคญักบัการคดัเลอืกบุคลากร โดยยดึหลกัความรู้ ความสามารถ 
คุณลกัษณะที่เหมาะสมกบังานควบคู่กบัความเป็นคนด ีการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรจะด าเนินการ
ผ่านการพจิารณาร่วมกนัของคณะกรรมการแผนอตัราก าลงั ๓ ปี เพือ่ใหก้ารคดัเลอืกเป็นไปอย่างโปร่งใส 
และมีความเหมาะสมกับต าแหน่งว่าง รวมทัง้ใช้เทคโนโลยีทีทนัสมยัมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้
บุคลากรนัน้ๆ ประสบความส าเรจ็ในสายวชิาชพี 
 
  ๓.นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบติังาน 

  เทศบาลมกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม รวมทัง้
เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยน าระบบตัวชี้วดัผลการปฏิบัติงาน (KPI) จาก
เป้าหมายขององคก์รลงสู่ระดบัหน่วยงานและบุคคลทีส่อดคลอ้งกบัแผนอตัราก าลงั ตลอดจนประเมนิผล
ขีดความสามารถต่าง  Corporate Competency เทศบาลน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและผูบ้รหิารเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อ่
ไป 
 
  ๔.นโยบายบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  เทศบาลน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล เพื่อ
สนบัสนุนการบรหิารทรพัยากรบุคคลใหเ้กดิความรวดเรว็ ถูกตอ้ง และเกดิดประสทิธภิาพสุงสุด เช่น การ
สรรหาและเลอืกสรรพนักงานเทศบาล (การประกาศรบัโอนยา้ยพนักงานเทศบาล การรบัสมคัรพนักงาน
จ้าง) ระบบกระบวนการเอกสารอิเลคทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีด
ความสามารถ และการจดัท าแผนอตัราก าลงั และแผนพฒันาบุคลากร ระบบการบรหิารสวสัดกิารสงัคม 
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV) ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบ



อเิล็กทรอนิกส์ (EGP)  ระบบบนัทกึบญัช ี(E-Lass)  ระบบศูนย์ขอ้มูลบุคลากรท้องถิน่แห่งชาต ิ(LHR) 
นอกจากนัน้เทศบาลบต าบลเมอืงรามนัห์ ไดใ้ชข้อ้มูลต่างๆ นี้ไปสนับสนุนการตดัสนิใจและการก าหนด
นโยบายการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความส าเรจ็อย่างยัง่ยนื และเป็นการ
รองรบั Thailand ๔.๐ ต่อไป 
 
  ๕.นโยบายสวสัดิการและผลตอบแทน 

  เทสบาลต าบลเมอืงรามนัห์ มกีารก าหนดผลตอบแทน สทิธิประโยชน์ และสวสัดิการ
ต่างๆ ตามความรบัผดิชอบ สอดคลอ้งกบัความสามารถขอวงพนักงานในทุกระดบัภายในองคก์ร โดยมี
การประเมนิและวเิคราะห์ค่างานตามาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและ
เหมาะสมกบัระดบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละต าแหน่งให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานขององค์กร 
เพือ่ใหพ้นกังานไดร้บัผลตอบแทน สทิธปิระโยชน์และสวสัดกิารทีเ่ป็นไปตามกฎระเบยีบ กฎหมาย อย่าง
เป็นธรรม 
 
 
 

-๓- 
 

  ๖.นโยบายสร้างความสมัพนัธแ์ละผกูพนัภายในองคก์ร 
  เทศบาลต าบลเมอืงรามนัห์ ใหค้วามส าคญัอย่างมากกบัการสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่าง
ผู้บรหิารสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดบัภายในองค์กร รวมทัง้การสื่อสารภายใน
องค์กรแบบ ๒ ทาง (Two way Communication) เพื่อรบัฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิด
มุมมอง น าเสนอแนวคดิใหม่ๆ เชงิสรา้งสรรคข์องพนกังาน และน าผลทีไ่ดไ้ปปรบัปรุงแนวทางการด าเนิน
งายและการะบวนการต่างๆ ให้มปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น และสิง่เสรมิการท างานเป็นทีม (Team of 
Professionals) โดยมุ่งเน้นการสรา้งค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รใหเ้กดิการประสานงานและการท างาน
ร่วมกนัอย่างมปีระสทิธิภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมาเทศบาลต าบลเมอืงรามนัห์จงึจดักิจกรรมต่างๆมากมาย 
เช่น การจดักิจกรรมท าความสะอาดในส านักงานเทศบาล (กิจกรรม ๕ส.) การแข่งขนักีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา  การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับ
ประชาชนทัว่ไป 
 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 

๑.นโยบายด้านวิเคราะห์อตัราก าลงั 

รายการ ตวัช้ีวดั 
แผนอตัราก าลงั ๓ ปี ๑.ใชแ้ผนอตัราก าลงั ๓ ปี ของเทสบาลต าบลเมอืงรามนัห์

ใน 



การวเิคราะหอ์ตัราก าลงั เพือ่จดัท ากรอบอตัราก าลงั
พนกังานเทศบาลในแต่ละสว่นราชการและน าไปสูก่าร
ก าหนดจ านวน ประเภท และระดบัต าแหน่ง เสนอ
คณะกรรมการจดัท าแผนอตัราก าลงั ๓ ปี ของเทศบาล
ต าบลเมอืงรามนัห์ 
 
๒.มกีารตดิตาม ประเมนิผล และปรบัปรุงแผนอตัราก าลงั 
๓ ปี อย่างต่อเนื่อง และน าไปสูก่ารก าหนดจ านวน/
ต าแหน่ง เพิม่ หรอื ลด จ านวนต าแหน่ง เสนอ
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัยะลา เช่น การ
ปรบัปรุงต าแหน่ง ส าหรบัพนกังานเทศบาลใหด้ ารง
ต าแหน่งทีส่งูขึน้ การขอเพิม่อตัราก าลงัขา้ราชการ 
พนกังานจา้ง การปรบัเปลีย่นต าแหน่งพนกังานจา้งทัว่ไป
เป็นพนกังานจา้งตามภารกจิ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔- 
 

๒.นโยบายด้านการสรรหาและคดัเลือก 

รายการ ตวัช้ีวดั 
การสรรหาและคดัเลอืก ๑.มแีนวทางการปฏบิตักิารสรรหาตามวธิแีละหลกัเกณฑเ์ข

องคณะกรรมการพนกังานเทสบาลบจงัหวดัก าหนด 
 
๒.สรรหาพนกังานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาในการสรร
หา บรรจุ และแต่งตัง้ ตามระเบยีบ ประกาศ มต ิก.ท.จ.
อย่างชดัเจน 
 



๓.มแีผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตัง้ไดต้ามกรอบ
อตัราก าลงั 
 
๔.มแีผนและสามารถสรรหาพนกังานจา้งไดต้ามกรอบ
อตัราก าลงั  
 

 
๓.นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบติังาน 

รายการ ตวัช้ีวดั 
การบรหิารผลการปฏบิตังิาน ๑.ปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตัิ

ราชการ เพือ่ประเมนิผลการปฏบิตังิานส าหรบัการเลื่อนขัน้
เงนิเดอืนของขา้ราชการ เลื่อนค่าตอบแทนของพนกังาน
จา้ง 
 
๒.KPI ระดบับุคคลสอดคลอ้งกบัมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของแต่ละต าแหน่งแต่ละกอง/สว่นเพือ่ก าหนดเป็นเงือ่นไข
ในการคดัเลอืกบุคคลทีม่ทีกัษะ หรอืสมรรถนะสงู เพือ่
พฒันาความก้าวหน้าในอาชพี และเป็นเงือ่นไขในการ
ก าหนดระดบัต าแหน่งใหส้งูขึน้ 
 
๓.ผลการประเมนิทีไ่ดส้ามารถจ าแนกความแตกต่างและ
จดัล าดบัผลการปฏบิตังิานของพนกังานไดอ้ย่างชดัเจนและ
มปีระสทิธภิาพ เพือ่ใชป้ระกอบการปรบัปรุงและพฒันา
คุณภาพงานของขา้ราชการในแต่ละต าแหน่ง และเป็นการ
สง่เสรมิหรอืเป็นแรงจงูใจพนกังานเทศบาลใหป้ฏบิตังิาน
อย่างเตม็ความสามารถและแขง่ขนักนัดว้ยผลงาน 
 
 

 
 
 

-๕- 
 

๔.นโยบายด้านการบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ ตวัช้ีวดั 



การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล
ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๑.มกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในระบบงานหรอืระบบการ
ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
 
๒.มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัเกบ็ขอ้มลู
เกีย่วกบับุคคลขององคก์ร 
 
๓.มกีารปรบัปรุงฐานขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลในระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม ่าเสมอ 
 
๔.มกีารพฒันาระบบงานหรอืระบบการใหบ้รกิารดา้น
ทรพัยากรบุคคลทีส่ามารถเชื่อมโยงกบัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลได ้เช่น 
- โปรแกรมระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคลของ
ขา้ราชการ พนกังานจา้ง พนกังานครเูทศบาล ระบบ LHR 
- โปรแกรมระบบ E-lass  ,E-office , E-plan, E-gp , ccis  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

๕.นโยบายด้านสวสัดิการและผลตอบแทน 

รายการ ตวัช้ีวดั 
สวสัดกิารและผลตอบแทน ๑.พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

(ฉบบัที ่๗) พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
๒.ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.
๒๕๔๑ แกไ้ขถงึ ๒๕๔๙ 
 
๓.ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาของบุตรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.
๒๕๔๑ 
แกไ้ขถงึ ๒๕๔๙ 
 
๔.ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าเช่า
บา้นขอวงขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘  แกไ้ขถงึ 
๒๕๕๙ 
 
๕.ปฏบิตัติามระเบยีบระเบยีบคณะกรรมการกลาง เรื่อง 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารขอรบัเงนิค่าท าขวญัของพนกังาน
สว่นทอ้งถิน่และลูกจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
๖.ปฏบิตัติามประกาศ ก.กลาง เรื่อง ก าหนดเงือ่นไขและ
วธิกีารก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอนัมี
ลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีส าหรบัพนกังานเทศบาล 
ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
๗.ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัยะลา 
เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการใหพ้นกังานเทศบาล 
ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของเทศบาลไดร้บัเงนิเพิม่การ
ครองชพีชัว่คราว (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 
 



 
 
 
 
 

-๗- 
๖.นโยบายด้านการสร้างความสมัพนัธแ์ละผกูพนัภายในองคก์ร 

รายการ ตวัช้ีวดั 
การสรา้งความสมัพนัธแ์ละผกูพนั
ภายในองคก์ร 

๑.มกีารจดัหาอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการ
เจา้หน้าทีส่มัพนัธข์ ัน้พืน้ฐานเพือ่อ านวยความสะดวกใน
การปฏบิตังิานกบับุคลากร 
 
๒.จดัใหม้กีจิกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติขอวงพนกังาน
เทศบาลทีส่ะทอ้นภาพการท างานขององคก์ร เช่น กจิกรรม 
๕ส. , กจิกรรม Big Cleanning Day, Sport Day ,จติอาสา
เพือ่ใหพ้นกังานทุกคนร่วมมอืกนัจดักจิกรรม และเพือ่สรา้ง
บรรยากาศในการท างาน บทบาทภารหน้าที ่สรา้ง
ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองส านกังานใหบุ้คคลทัว่ไปไดท้ราบและ
เขา้ใจ  
 
๓.ผูบ้รหิารไดจ้ดัประชุมพนักงานเทศบาลเป็นประจ าทุก
เดอืน เพือ่ใหบุ้คลากรในสงักดัไดใ้หข้อ้เสนอแนะ
แนวความคดิเหน็ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏบิตังิาน
เพือ่สรา้งการยอมรบัทบทวนและแกไ้ขปัญหาอนัเป็นการ
สรา้งความผกูพนัทีด่ใีนองคก์ร 
 
๔.พนกังานเทศบาลทุกระดบัเขา้ร่วมกจิกรรมการสง่เสรมิ
จรยิธรรมและการสรา้งความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการที่
เทศบาลต าบลเมอืงรามนัหจ์ดัขึน้และทจีดัร่วมกบั
หน่วยงานอื่น และสามารถประยุกตห์ลกัธรรมต่างๆ มาใช้
ในการปฏบิตัริาชการ 
 
๕.ผูบ้รหิารทุกระดบั มสีว่นร่วมในกจิกรรมการแขง่ขนักฬีา
ทอ้งถิน่สมัพนัธ์ 
 
๖.ผูบ้รหิารทุกระดบั มสีว่นร่วมในกจิกรรมการพฒันา
บุคลากรใหม้คีวามผกูพนัและอยู่กบัองคก์รตลอดจน



ผูบ้รหิารทุกระดบัเป็นตน้แบบและแสดงแบบอย่างทีด่ใีน
ดา้นจรยิธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององคก์ร 
 
 

 
 
 
 
 
 

-๘- 
 

 ขัน้ตอนการติดตามผลตามตวัช้ีวดั 

๑. มอบหมายใหป้ฏบิตัดิว้ยตนเอง 
๒. เปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยัได ้ในกรณีทีม่ปัีญหา 
๓.ตรวจสอบผลการปฏบิตังิานในระยะเริม่แรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแน่ใจว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัการสอนไดถู้กตอ้ง 
๔.แจง้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบถงึผลการปฏบิตังิาน ทัง้ในสว่นทีผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏบิตัไิดด้ ี

และสว่นทีย่งัตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขเพิม่เตมิ เพือ่เสรมิสรา้งความเชื่อมัน่ในตวัเอง และแกไ้ขจอ้บกพร่องเพือ่
ปฏบิตังิานสมบูรณ์ยิง่ขึน้ 

 
เพือ่ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพเป็นไปอย่างมรีะบบชดัเจน ควรใหเ้ทสบสาล

จดัท าแผนพฒันาพนกังานเทศบาล เพือ่เพิม่ความรู ้ทศันคตทิีด่ ีคุณธรรมและจรยิธรรม อนัจะท าให้
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการในต าแหน่งนัน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยในการจดัท าแผนการพฒันาพนกังาน
เทศบาลตอ้งก าหนดตามกรอบจองแผนพฒันาบุคลากร ของเทศบาลทีเ่ทศบาลไดจ้ดัท าขึน้ โดยก าหนด
เป็นแผนพฒันาเทศบาลมรีะยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอตัราก าลงัพนกังานเทศบาลนัน้ 

 
................................................................................. 


