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ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรพัยากรบคุคล 
ขององค์การบรหิารส่วนต าบลสะเอียบ 

----------------------------- 
  ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ ประกำศ นโยบำย กลยุทธ์กำรบริหำรและกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ เมื่อวันท่ี 5 ตุลำคม 2563 โดยคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ใน
องค์กร (KM) เป็นคณะท ำงำนพิจำรณำกำรจัดท ำประกำศดังกล่ำว เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ เป็นแนวทำงกำรในกำร
บริหำรงำนบุคคล ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ ให้อยู่ภำยใต้กรอบนโยบำยท่ีได้วำงเอำไว้    

  ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล เป็นอีกมิติหนึ่งท่ีกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล จะต้องไม่มองข้ำม และน ำมำเพื่อประเมินผลกำรส ำเร็จของงำน ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ   
ดังนั้น คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ จึงได้จัดท ำคู่มือ เพื่อวัดระดับ   
สร้ำงตัวชี้วัด ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบขึ้น โดยใช้
ตัวชี้วัดจำกประกำศนโยบำยดังกล่ำวตำมประเด็นยุทธศำสตร์จ ำนวน 10 ประเด็นยุทธศำสตร์ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยอำชีพ 

1. จัดท ำฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
2. จัดท ำแผนสร้ำงควำมก้ำวหน้ำ (Career 
Path) ให้ชัดเจน 
3. มีระบบสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนเพื่อสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 
 

1. จัดท ำฐำนข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงโครงสร้ำงและ
อัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
3. จัดท ำแผนสร้ำงควำมก้ำวหน้ำ 
(Career Path) ให้ชัดเจน 
4. จัดท ำรำยละ เอี ยด เกี่ ย วกั บ 
ควำมรู้  ทักษะ สมรรถนะในกำร
ท ำงำน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง
และปรับอัตรำก ำลังให้
เหมำะสมกับภำรกิจ 

1. เพิ่มอัตรำก ำลังผู้ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจกำร
ถ่ำยโอน 
2. บริหำรอัตรำก ำลังและปรับอัตรำก ำลังให้
เป็นไปตำมกรอบท่ีก ำหนด 
3. จัดท ำและปรับปรุงแผนอัตรำก ำลังท่ี
สอดคล้องกับควำมเป็นจริงตำมภำรกิจหน้ำท่ี 
4. จัดให้มีกระบวนกำรสร้ำงและปรับวัฒนธรรม 

1. สร้ำงและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในกำรท ำงำนของ
บุคลำกรให้สอดคล้องกับกำร
บริหำรรำชกำรแนวใหม่และ
เหมำะสมกับภำรกิจ 
2.  มีกำรสรรหำและบรรจุแต่งต้ังท่ี
สอดคล้องกับกำรบริหำรทรัพยำกร 

 
 
 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค ์

 กำรท ำงำนของบุคลำกรให้สอดคล้องกับกำร
บริหำรรำชกำรแนวใหม่ 

บุ คคลแน ว ให ม่  โ ดย ค ำนึ ง ถึ ง
วัฒนธรรมควำมคิดของบุคลำกร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 

 
1. ต้องพัฒนำควำมรู้ด้ำน IT อย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
2. ต้องให้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณอย่ำง
เพียงพอ 
3. รัฐบำลต้องมีนโยบำยลดกำรพึ่งพำระบบ
เทคโนโลยีจำกภำยนอก 
4. ก ำหนดให้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ด้ำน
เทคโนโลยีและสำรสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกต ำแหน่ง 
5. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมตำมควำมต้องกำรด้ำน IT ของบุคลำกร 
6. ผู้บริหำรต้องให้ควำมส ำคัญและผลักดันให้
เกิดระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีสำมำรถ
น ำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง 
7. จัดท ำมำตรฐำนของฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้
ครอบคลุมทุกภำรกิจของ อบต. 
8. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลกลำงในด้ำนกำร 
บริหำรงำนบุคคล เพื่อสะดวกในกำรเรียกใช้
ข้อมูล 

 
1. พัฒนำควำมรู้ด้ำนทักษะ IT ของ
บุคลำกรกองกำรเจ้ำหน้ำท่ีอย่ำง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. จัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนำผู้บริหำรให้มีภำวะ
ผู้น ำ มีวิสัยทัศน์ และ
พฤติกรรมของผู้บริหำรยุค
ใหม่ท่ีให้ควำมส ำคัญกับ
บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนควบคู่
กับประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำน 
 
 

 
1. จัดให้มีระบบกำรประเมินผล กำรพัฒนำ
ภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์ อย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง 
2. จัดท ำมำตรฐำนกำรสอนงำน  
(Coaching) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
ภำวะผู้น ำ และผู้ปฏิบัติงำนควบคู่กันไป 
3. จัดกำรฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency ท่ี
จ ำเป็นและต้องกำรในกำรเป็นผู้บริหำร 
4. พัฒนำกระบวนกำร วิธีกำรเสริมสร้ำงผู้น ำให้
มีคุณลักษณะของผู้บริหำรยุคใหม่ 

 
1. กำรพัฒนำผู้บริหำรให้มีภำวะ
ผู้น ำ มีวิสัยทัศน์ อย่ำงเป็นระบบ
ต่อเนื่อง 
2. จัดท ำมำตรฐำนกำรสอนงำน 
(Coaching) เพื่อพัฒนำภำวะผู้น ำ
และผู้ปฏิบัติงำนควบคู่กันไป 
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5. มีระบบกำรประเมินผลผู้บริหำรที่เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมว่ำมีศักยภำพเพิ่มมำกข้ึนเพียงใด 
6. มีระบบกำรประเมินผู้บริหำร โดยให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อนร่วมงำน 
เป็นผู้ประเมิน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
ของบุคลำกร 

1. วำงแผนงำนใช้งบประมำณเพื่อกำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิตข้ำรำชกำรอย่ำงประหยัดและมี
ประสิทธิภำพ 
2. สร้ำงค่ำนิยมให้ข้ำรำชกำรโดยน ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้เป็นแนวทำงกำร
ด ำรงชีวิต 
3. ส ำรวจควำมพึงพอใจ/ควำมต้องกำรของ
ข้ำรำชกำรต่อกำรจัดสวัสดิกำรต่ำงๆ 
4. จัดท ำแผนสวัสดิกำรของข้ำรำชกำรให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของข้ำรำชกำร 
รวมท้ังมีกำรประเมินผลเป็นระยะอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
5. สนับสนุนงบประมำณเพิ่มมำกขึ้น 
6. ก ำหนดให้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
นโยบำยเน้นหนักให้น ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรม 
7. คณะท ำงำนด้ำนสวัสดิกำรข้ำรำชกำรของ
กรมควรมีตัวแทนจำกทุกฝ่ำย เช่น ผู้บริหำร
ระดับสูง ผู้บริหำรส ำนัก/กอง ท้องถิ่นจังหวัด 

1. กำรจัดท ำแผนกำรจัดสวัสดิกำร
ของบุคลกรให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของบุคลำกร รวมท้ังมีกำร
ประเมินผลเป็นระยะอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
2. กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้น ำ
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ใช้ในกำรท ำงำนและด ำรงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
กำรพัฒนำระบบสร้ำง
แรงจูงใจเพื่อรักษำ
บุคลำกรท่ีมีประสิทธิภำพ
สูงไว้กับหน่วยงำน 

1. มีกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังท่ีต่อเนื่อง ชัดเจน
และเกิดผลในทำงปฏิบัติ 
2. มีกำรจัดงบประมำณและสร้ำงแรงจูงใจอื่น 
เกี่ยวกับสวัสดิกำรให้มีควำมเหมำะสมเท่ำเทียม 
3. จัดหลักสูตรในกำรพัฒนำควำมรู้ ให้ตรงกับ
สำยงำนและกำรบริหำรงำนภำครัฐแนวใหม่
อย่ำงต่อเนื่อง 
4. นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูงต้องมีควำม
ต่อเนื่องชัดเจน 

1. มีระบบกำรรักษำไว้ซึง่
ข้ำรำชกำรท่ีมีสมรรถนะสูง เช่น 
Talent Management 
2. มีระบบสร้ำงแรงจูงใจให้มีควำม
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
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 5. สร้ำงระบบสร้ำงแรงจูงใจให้มีควำมชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 
กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่พนักงำน 

1. ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน
กำรท ำงำน 
2. จัดให้มีระบบกำรประเมินผลด้ำนกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อย่ำงเป็นรูปธรรม 
3. จัดท ำรำยละเอียดมำตรฐำนจริยธรรมของ
บุคลำกร 
4. ปรับปรุงและพัฒนำโครงกำรด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม ให้มีประสิทธิภำพและมีควำม
หลำกหลำยยิ่งขึ้น 
5. ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรเข้ำใจ
และปฏิบัติตำมค่ำนิยมขององค์กร 

1. มีกำรสร้ำงมำตรฐำนควำม
โปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล 
2. มีรำยละเอียดมำตรฐำน
จริยธรรมของบุคลำกรกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ให้
บุคลำกรเข้ำใจและปฏิบัติตำม
ค่ำนิยมของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 
กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลให้ตรงกับ
สมรรถนะประจ ำต ำแหน่ง 

1. มีกำรจัดท ำสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจ ำต ำแหน่ง 
2. บุคลำกรในหน่วยงำนยอมรับในระบบกำร
ประเมินสมรรถนะ กำรประเมนิผลกำรปฏิบัติงำน 

1. มีกำรจัดท ำรำยละเอียดของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจ ำต ำแหน่งท่ีสอดคล้องกับกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐแนว
ใหม่ 
2. มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ กำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
3. มีกำรประชำสัมพันธ์และจัด
อบรมสัมมนำกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลภำครัฐแนวใหม่ให้บุคลำกร
ในหน่วยงำน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 
พัฒนำองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู ้
 

1.  บุคลำกรในหน่วยงำนมีทัศนคติท่ีรักกำร
เรียนรู ้
2.  มีแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 
3.  รูปแบบท่ีหลำกหลำยของกำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้ 

1. หน่วยงำนมีแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้  
2. องค์ควำมรู้ท่ีกระจัดกระจำยอยู่
ได้รับกำรรวบรวม 
3. มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ท่ีได้
รวบรวมแล้วให้กับบุคลำกรอื่นได้
เรียนรู้ด้วย 

 
 
 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป้าประสงค ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 
กำรพัฒนำภำวะผู้น ำให้กับ
ข้ำรำชกำร 
 
 
 
 

1.  มีหลักสูตรกำรสร้ำงภำวะผู้น ำให้กับ
ข้ำรำชกำรท่ีเหมำะสมและเปิดโอกำสให้
ข้ำรำชกำรในหน่วยงำนได้เข้ำรับกำรอบรมอย่ำง
ท่ัวถึง 
2.  ผู้บังคับบัญชำเห็นควำมส ำคัญและยินดีส่ง
บุคลำกรในสังกัดเข้ำรับกำรอบรม 

1. มีกำรฝึกอบรมที่เกี่ยวกับกำร
พัฒนำภำวะผู้น ำให้กับข้ำรำชกำร 
2. กำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมกำรพัฒนำภำวะผู้น ำให้กับ
ข้ำรำชกำร 



 
การด าเนินการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อวัดระดับความส าเร็จของงานบริหารทรัพยากรบุคล 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
***************************************************** 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เร่ือง/งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

 
1. เปิดกรอบต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน จ ำนวน  1  อัตรำ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
กำรวำงแผนอัตรำก ำลังและปรับ
อัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับภำรกิจ 

      
     1.  เปิดกรอบต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน จ ำนวน  1  อัตรำ 

2. สรรหำและเลือกสรรพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (ผู้มีคุณวุฒิ) จ ำนวน  1  อัตรำ 
3. บรรจุแต่งต้ังพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จ ำนวน  1  อัตรำ 
4. สรรหำและเลือกสรรพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ปฏิบัติหน้ำท่ี ประจ ำรถกู้ชีพกู้ภัย จ ำนวน  1  อัตรำ 
5. ต่อสัญญำจ้ำงพนักงำนจ้ำงท่ัวไป (คนเดิม) จ ำนวน 4 อัตรำ 
6. ปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

1. บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลบุคลำกรแห่งชำติ ของกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. บันทึกข้อมูลบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรท้องถิ่น ในระบบข้อมูล ของกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบกำรจ่ำยตรง ของกองทุนหลักประกันสุขภำพ  สปสช. เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนสุขภำพ 
4. กำรจัดท ำค ำส่ังก ำหนดงำนและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของพนักงำนส่วนต ำบล, ลูกจ้ำงประจ ำ, พนักงำนจ้ำง และจ้ำงเหมำบริกำร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ ตำมแผนอัตรำก ำลัง 
5. กำรจัดท ำค ำส่ังควบคุมภำยในประจ ำปี  พ.ศ. 2564 

 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เร่ือง/งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนำผู้บริหำรให้มีภำวะผู้น ำ มี
วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของ
ผู้บริหำรยุคใหม่ท่ีให้ควำมส ำคัญกับ
บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนควบคู่กับ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

 

1. ผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุม เพื่อรับมอบนโยบำยจำกจังหวัดและน ำมำเป็นหลักบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ผู้บริหำรได้รับกำรแต่งต้ังเป็น คณะกรรมกำร สปสช.  
3. ผู้บริหำรได้รับกำรแต่งต้ังเป็น คณะกรรมกำร ในคณะต่ำงๆ  

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของ
บุคลำกร 

 

1. กำรจัดต้ังกลุ่มวิสำหกิจชุมชน อบต.สะเอียบ 
2. ส ำรวจและประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มเพื่อปรับปรุงสวัสดิกำรในองค์กร 
3. กำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรในสังกัดตรวจสุขภำพประจ ำปี พร้อมกับทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
กำรพัฒนำระบบสร้ำงแรงจูงใจเพื่อ
รักษำบุคลำกรท่ีมีประสิทธิภำพสูงไว้
กับหน่วยงำน 

 
1. มีกำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนอำชีพแต่ละสำย 
2. ส ำรวจแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล เพื่อปรับปรุงแก้ไขตำมควำมต้องกำรของคนส่วนมำก และส่วนท่ีขำด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 
กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่พนักงำน 

 
1. ประกำศคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ 
2. อบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับพนักงำนในสังกัด 
3. โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ.25๖4 
 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เร่ือง/งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้ตรงกับ
สมรรถนะประจ ำต ำแหน่ง 

 
1. จัดท ำกำรวิเครำะห์ค่ำงำนและค ำบรรยำยลักษณะงำน job description  
2. มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดกำรประเมินผลประสิทธิภำพและกระบวนกำรท ำงำน 
3. ส่งบุคลำกรไปอบรม เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถในต ำแหน่งท่ีมีอยู่ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 
พัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู ้
 

 
1. กำรแต่งต้ังคณะท ำงำนจัดกำรเรียนรู้ในองค์กร (KM)  
2. จัดท ำคู่มือต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับบุคลำกรทุกมิติ ทุกทิศทำง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 
กำรพัฒนำภำวะผู้น ำให้กับ
ข้ำรำชกำร 

 
1. ร่วมประชุมเสนอผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนรำชกำรในท่ีประชุมประจ ำเดือน เพื่อให้แต่ละคนได้เสนอกำรด ำเนินงำนในรอบเดือน  

และสร้ำงภำวกำรณ์เป็นผู้น ำของผู้น ำเสนอ พร้อมกับกล้ำแสดงออกในที่สำธำรณะ  
 

 

 

 



 


