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ของ 

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
อ าเภอโชคชัย   

จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 



นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจ
ในการบริหารงานภาครัฐ 

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีอันประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 
ด้าน  คือ  ด้านรัฐสังคมและสิ่งแวดล้อม  ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านองค์การ  และด้านผู้ปฏิบัติงาน 
รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ  และค่านิยมร่วมส าหรับองค์การ
และบุคลากรทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง  
 
 
 

                        (ลงชื่อ)    สมศักดิ์   ธรรมวุฒิพงศ์ 
             (นายสมศักดิ์   ธรรมวุฒิพงศ์) 

            นายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม 
     วันที่  2  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



ประกาศเจตนารมณ ์
 

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

ในฐานะผู้บริหารของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  เห็นสมควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์กร 
ที่ดี  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  ให้เป็น
ที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ  อีกทั้งสร้าง
ความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติ
ราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม น านโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดีไป
เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน  และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การฉบับนี ้

ทั้งนี้ เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  จะได้พิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ
หน่วยงานเป็นประจ า เพื่อให้มีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์  
 
 

                        (ลงชื่อ)    สมศักดิ์   ธรรมวุฒิพงศ์ 
             (นายสมศักดิ์   ธรรมวุฒิพงศ์) 

            นายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม 
     วันที่  2  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 1 
ข้อมูลองค์การ 

 
วิสัยทัศน์ 

 

 “เทศบาลน่าอยู่  มีความรู้ทันสมัย  การเกษตรก้าวไกล  พัฒนารายได้ให้ชุมชน”  
 

พันธกิจ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่หลัก

ในมาตรา 50 และมาตรา 51  ให้เทศบาลมีหน้าทีต่้องท าในเขตเทศบาล เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
  1.  จัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  2.  สร้างโอกาสให้ประชาชนมีอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองและท้องถิ่น  และส่งเสริมปัจจัยเกื้อหนุน
ต่อการเพ่ิมรายได้ของประชาชนอย่างแท้จริง 

3.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษา  เศรษฐกิจ และสังคม 
  4.  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คงไว้ในสภาพที่ดี 
  5.  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.  ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ 
  7.  พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม  และการบริการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
   ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
      การกีฬาและนันทนาการ 
 

ค่านิยมหลักขององค์การ 

 คนดี       :     มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไมเ่ลือกปฏิบัติ 
 

 คนเก่ง    :     มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการท างาน ด้วยความรู้ ความสามารถ และท างานเป็นทีม 
 
 คนขยัน   :     อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 



วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับ
ทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 1)  เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน
และสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 2)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหนว่ยงาน 

 3)  เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดข้ึนกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

หมวด 2 
 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี

 
เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมได้ก าหนด

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลัก  
คือ  1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  3) ด้านองค์การ และ                  
4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

1)  นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายหลัก 
 1)  ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติใน

เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล 
แนวทางปฏิบัติ 

  1.1  ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
  1.2  ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟ้ืนฟู  รักษาสิ่งแวดล้อม  

และความปลอดภัยของชุมชน 
  1.3  การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

นโยบายหลัก 
2)  มุ่งม่ันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข 

แนวทางปฏิบัติ 
  2.1  การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
  2.2  จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
 
 



2)  นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายหลัก 
1)  ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บริการมีความสะดวกและ 

รวดเร็ว 
แนวทางปฏิบัติ 

  1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความ
พึงพอใจ 

  1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและประชาชนที่สนในทั่วไป 

นโยบายหลัก 
 2)  มุ่งม่ันให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

แนวทางปฏิบัติ 
  2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 
  2.2  ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐ

ให้มุ่งสู่ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

นโยบายหลัก 
3)  ให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางปฏิบัติ 
  3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย 
  3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล 
  3.3 จัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงงานบริการให้ดีข้ึน 

 
3)  นโยบายด้านองค์การ 

นโยบายหลัก 
 1)  ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องภายใต้การก ากับดูแลและควบคุมภายใน
ที่ด ี

แนวทางปฏิบัติ 
  1.1  จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร

ความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของเทศบาล 
  1.2  ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการด าเนินงาน

ที่ผิดต่อธรรมาภิบาล 
  1.3  จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่เก่ียวกับคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาล 



  1.4  ก าหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการด าเนินงาน ที่ไม่
สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

นโยบายหลัก 
2)  สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ แก่ ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
แนวทางปฏิบัติ 

  2.1  ใช้ดัชนวีัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและครอบคลุมผลการด าเนินงาน และมีการรายงานผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 

  2.2  จัดท าแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
กระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง 

  2.3  พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน 

นโยบายหลัก 
 3)  วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการ

ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
แนวทางปฏิบัติ 

  3.1  ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

  3.2  เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม  และผลการด าเนินงานของเทศบาล อย่างสม่ าเสมอ 
 

4)  นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก 
1)  มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

แนวทางปฏิบัติ 
  1.1  จัดท ากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
  1.2  จัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก 
2)  สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ 
  2.1  สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิดกล้า

แสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
  2.2  จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานที่ดี  เพ่ือเสริมสร้างให้เป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  2.3  การท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking) 
 



แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดี  ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม        
จึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 

 1)  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

 2)  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่า
บุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด 
โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้
ถูกต้องในการท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของเทศบาลคนใด กระท าการใดที่
ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

 3)  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือ
สงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้
ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

 4)  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี 
 5)  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมจะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล

องค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน 
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
1. ข้าพเจ้าได้รับ/ รับทราบนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว 
2. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดีพร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะน า

แนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือน าไปก าหนดเป็น
มาตรการ/โครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของเทศบาลมีธรรมาภิบาลต่อไป จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางสาวภัทรานิษฐ์   อภิทรัพย์ด ารง ปลัดเทศบาล ภัทรานิษฐ์   อภิทรัพย์ด ารง 
2 พันจ่าเอกวัชนันท์   วรางค์พิสุทธิ์ รองปลัดเทศบาล วัชนันท์   วรางค์พิสุทธิ์ 
3 นายประสิทธิ์   เนียมสูงเนิน ผู้อ านวยการกองช่าง ประสิทธิ์   เนียมสูงเนิน 
4 นางวิรัตน์   ร่วมกระโทก ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ วิรัตน์   ร่วมกระโทก 
5 นางเบญจมาภรณ์   ยุติธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา เบญจมาภรณ์   ยุติธรรม 
6 นายสมประเสริฐ   ปลอดกระโทก หัวหน้าฝ่ายการโยธา สมประเสริฐ   ปลอดกระโทก 
7 นางพัชราภรณ์   จันทร์เผือก นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ พัชราภรณ์   จันทร์เผือก 
8 นายธีรวัฒน์   ปัญญาแก้ว นักทรัพยากรบุคลช านาญการ ธีรวัฒน์   ปัญญาแก้ว 
9 นายสุรสีห์   ศิลาพงษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ 
สุรสีห์   ศิลาพงษ ์

10 นางสาวพนาวัลย์    เชิญกระโทก นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ช านาญการ 

พนาวัลย์    เชิญกระโทก 

11 นายอติวิชญ์   วงศิริ นิติกรช านาญการ อติวิชญ์   วงศิริ 
12 นางอธิสรา ไชยลาภ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ อธิสรา ไชยลาภ 
13 นายยุทธภูมิ   เกรียวกระโทก นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ยุทธภูมิ   เกรียวกระโทก 
14 นางสาวสาริกา    มอญกระโทก เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สาริกา    มอญกระโทก 
15 พันจ่าเอกบรรลือ   จ านงดี เจ้าพนักงานป้องกันฯ ช านาญงาน บรรลือ   จ านงดี 
16 นางสาวจุฬาพัฒน์  ปัญญารังสิมันตุ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จุฬาพัฒน์  ปัญญารังสิมันตุ์ 
17 นางสาวปรางค์ทิพย์   มุ่งกระโทก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

ช านาญงาน 
ปรางค์ทิพย์   มุ่งกระโทก 

18 นางเต็มดวง  แสงสุระ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ช านาญการ 

เต็มดวง  แสงสุระ 

19 นางผุสดี   ระวังดี คร ู ผุสดี   ระวังดี 
 
 

 


