
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 

เทศบาลต าบลดอนตรอ  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นโยบาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
1. นโยบายด้านการปรับปรุง
โครงสร้างระบบงานและการ
บริหารอัตราก าลัง 
- การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  
3 ปี (พ.ศ. 2564 –พ.ศ. 2566) 
 
 

 
 
 
ใช้เครื่องมือทางสถิติและ
ตัวช้ีวัดต่างๆในการวาง
อัตราก าลัง โดยเปรียบเทียบ
ภารกิจการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมี
โครงสร้างองค์กรและต าแหน่ง
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
น าไปสู่การบรรลุพันกิจของ
องค์กร 

 
 
 
มีแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบล
ดอนตรอ  ในการวิเคราะห์อัตราก าลัง เพื่อ
จัดท ากรอบอัตราก าลัง เพื่อจัดท ากรอบ
อัตราก าลังพนักงานเทศบาลในแต่ละส่วน
ราชการและน าไปสู่การก าหนดจ านวน 
ประเภท และระดับต าแหน่งเสนอ
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ของเทศบาลต าบลดอนตรอ 
2.มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
แผนอัตราก าลัง 3 ปี อย่างต่อเนื่อง และ
น าไปสู่การก าหนดจ านวน/ต าแหน่ง เพิ่ม 
หรือลด จ านวน ต าแหน่ง เสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงข้ึนการขอเพิ่มอัตราก าลัง
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง การปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

 
 
 
เทศบาลต าบลดอนตรอ 
 ได้ปรับปรุงกรอบอัตราก าลัง 
 3 ปี (พ.ศ. 2564)  ครั้งที่ 1 
โดยเพิ่มอัตราต าแหน่ง 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ปฏิบัติการ/ข านาญการ จ านวน 
1 อัตรา 

 
 
 
ควรมีการทบทวนแผนอัตราก าลัง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 

 
 
 



นโยบาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
2 นโยบายการสรรหาและ
คัดเลือก 
- การสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้าง 
 

 
 

การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็น
สิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีคุณภาพเทศบาล
จึงมีประกาศรับสมัคร
พนักงานจ้างในระบบเปิดและ
การรับโอนย้ายพนักงานส่วน
ท้องถ่ินตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้
ความส าคัญกับการคัดเลือก
บุคลากรโดยยึดหลักความรู้
ความสามารถ คุณสักษณะที่
เหมาะสมกับงาน ควบคู่กับ
ความเป็นคนดี การสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร 

 
 
มีการกระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง 
ไปเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่
ระเบียบก าหนด โปร่งใส ตรวจสอบ 

 
 
 

 
 

เทศบาลต าบลดอนตรอ             
ได้มีการด าเนินการสรรหาพนักงาน
จ้าง จ านวน  
2 ต าแหน่ง คือ  
1 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
2. ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ 

 
 

- ต้องมีการวิเคราะห์และวาง
แผนการด าเนินการล่วงหน้า 
เนื่องจากการสรรหาต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 

 
 
 
 
 
 



นโยบาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
3. นโยบายการบรรจุและการ
แต่งตั้งบุคลากร 
- การโอน(ย้าย) 

 
 
การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร เป็นหน้าที่พี้นฐานที่
ส าคัญของหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านทรัพยากร
บุคคล เนื่องจากการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน
เป็นงานที่มีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวใน
การด าเนินงานขององค์กร 
ดังนั้น ข้ันตอนและวิธีการสรร
หาและคัดเลือกบุคลากร จึง
ต้องด าเนินการอย่างจริงจังมี
หลักเกณฑ์และยุติธรรม 
เพื่อให้เหมาะสมกับงานที่
องค์กรต้องการมากที่สุดเข้า
ร่วมงาน 

 

 
 
1. มีแนวทางการปฎิบัติ บรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากรตามวิธีและหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนด 
2. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบ
ระยะเวลาในบรรจุและแต่งตั้งตาม
ระเบียบ/ประกาศ/มติ ก.ท.จ. 
3. การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเป็นอย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบ
ได ้ 

 

 
 
เทศบาลต าบลดอนตรอได้มีมารับ
โอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล  
ในต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา 
และรับโอน(ย้าย)พนักงานคร ู
ข านาญการ จ านวน 1 อัตรา   
 
 
 

 
 
- เนื่องจากการรับโอนพนักงาน
เทศบาลมีกระบวนการหลาย
ข้ันตอน และใช้ระยะเวลา จึงควร    
การวางแผนการรับโอนไว้ล่วงหน้า 

 
 
 
 
 
 



นโยบาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
4. นโยบายด้านการพัฒนา 
    บุคลากร 
- การพัฒนาบุคลากร 

 
 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบทั่วถึง และต่อเนื่อง 
โดยการเพิ่มพูน ความรู้ 
ความสามารถ 
ศักยภาพ และทักษะการท างาน
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
สถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ ขององค์กร 
 เพื่อให้การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
องค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้ง
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับบุคลากรในองค์กร  
 

 
 
1. มีแผนพัฒนาบุคลากร 
2. มีการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารและเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้ผู้ปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรม
องค์การ 
4. มีการถ่ายทอดความรู้การ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างาน 

 
 
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับบทบาทและ
ภารกิจของเทศบาล 
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ตามต าแหน่งงานและสายอาชีพ
ตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด
ต าแหน่งและการบริหารจัดการ
คนดีและคนเก่งขององค์กร 
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและ
ต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นใน
วัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของเทศบาลต าบล
ดอนตรอ 
5. ส่งบุคลากรไปอบรม
หลักสูตรตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
 

 
 
ควรส่งเสริมให้พนักงานทุก
ต าแหน่งได้รับการอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 
 



นโยบาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
5. นโยบายด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
-การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 
- กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
ก าหนดบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการเพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารงานให้เป็นไปตาม
แผนงาน และทิศทางที่วางไว้ 
 

 
 
- ทุกส่วนราชการจัดท าข้อตกลง
ระหว่างผู้ประเมิน และผู้รับการ
ประเมินก่อนถึงรอบประเมิน 
โดยระบุสมรรถนะแต่ละ
ต าแหน่งเพื่อใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและ 
เลื่อนข้ัน,ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทน ช่วยในการ
วางแผนพัฒนาบุคลกร ถูกต้อง
ตามระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 - ทุกส่วนราชการจัดท าข้อตกลง
ระหว่างผู้ประเมิน และผู้รับการ
ประเมินก่อนถึงรอบประเมิน โดย
ระบุสมรรถนะแต่ละต าแหน่งเพื่อ
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และ เลื่อนข้ัน,ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทน ช่วยในการวางแผน
พัฒนาบุคลกร 
 

 
 
ช่วยให้ทราบถึงเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจให้
ตรงกันระหว่าง  
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
 

 
 
 
 
 



นโยบาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
6. นโยบายการส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
 - การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

 
 
 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้างประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งได้
ประมวลข้ึนจากข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหารท้องถ่ินและ
ประชาชนผู้รับบริการ จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดยทั่วไปใช้ยึดถือเป็นเครื่อง
ก ากับความประพฤติ 

 
 
 
- พนักงานเทศบาลทุกระดับ 
เข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริม
จริยธรรมและการสร้างความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการที่
เทศบาลต าบลดอนตรอจัดท า
ข้ึนและที่จัดร่วมกับหน่วยงาน
อื่น และสามารถประยุกต์
หลักธรรมต่างๆมาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 
-  ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วม
ในการกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรให้มีความผูกพันและ
อยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหาร
ทุกระดับเป็นตันแบบและแสดง
แบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม 
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานขององค์กร 

 
 
 
1.เทศบาลด าบลดอนตรอได้จัด
กิจการจิตอาสาร่วมกันพัฒนา
ชุมชน และพื้นที่สาธารณะในวัน
ส าคัญต่างๆโดยพนักงานเทศบาล
ผู้บริหารทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม 
2. จัดท าประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน และ
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณ 
ข้าราชการส่วนท้องถ่ินโดย
พนักงานเทศบาลผู้บริหารทุกระดับ
เข้าร่วมกิจกรรม 
- จัดท าประกาศประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการ พร้อมทั้งแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตาม
หัวข้อ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็น
ค่านิยมหลักส าหรับข้าราชการ
จรรยาวิชาชีพขององค์กร จรรยา
วิชาชีพ กลไกการบังคับใช้ประมวล
จริยธรรม ระบบบังคับใช้ประมวล
จริยธรรมและข้ันตอนการลงโทษ 

 
 
 
- ความมีคุณธรรม จริยธรรมของ 
บุคลากร สงผลต่อภาพลักษณ์ของ 
องค์กร 
 

 



 
นโยบาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

7. นโยบายการสร้าง 
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
- การสร้างความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ 
 
 

 
 
ส่งเสริมใหพ้นักงานเทศบาล ผู้ที่
มีศักยภาพได้เติบโตในสายงาน
ของตัวเองและสายงานที่
เกื้อกูล  

 
 
พนักงานเทศบาลทุกคนมีโอกาส
เติบโตในสายงานของตัวเอง
และสายงานที่เกื้อกูล  

 
 
1.พนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบล
ดอนตรอได้เลื่อนระดับต าแหน่ง 1 
ราย คือ 
นางประทุม ทองเสมอ 
2. มีการจัดท าคู่มือและประชาสัมพันธ์
แผนความก้าวหน้าในอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

นโยบาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
2. นโยบายด้านการปรับปรุง
โครงสร้างระบบงานและบริหาร
อัตราก าลัง 

พิจารณาวางแผนปรับปรุง
อัตราก าลังสอดรับกับภารกิจ
หน้าที่ขององค์กร ตอบสนอง
ตามความจ าเป็น และความ
เหมาะสม ค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของราชการ รวมถึง
ประเมินผลการปฎิบัติงาน
บุคลากร ด้วยความเป็นธรรมไม่
เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสทุกคน
เท่าเทียมกัน 
 

1.ระบบงานและกรอบ
อัตราก าลังกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ของหน่วยงาน 
2. น าสมรรถนะมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทุกด้าน 
3. เส้นทางความก้าวหน้าของ
สายอาชีพ 
4. ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธ์ิของ
งานและสมรรถนะ 

1.ทบทวนและปรับปรุง
โครงการองค์กรระบบและ
กรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนการปรับบทบาทและ
ภารกิจของเทศบาลต าบล
ดอนตรอ 
2.จัดท าสมรรถนะ และน า
สมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง
ด้านการสรรหา การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน และปรับต าแหน่ง 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริหารผลตอบแทน 
3.มีเส้นทางความก้าวหน้าของ
สายงาน 
4. จัดท าระบบประเมินผลการ
การปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธ์ิ
ของงานและสมรรถนะหลัก 

ควรมีการปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง อย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง 

 
 
 
 



 
 

นโยบาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
3. นโยบายด้านการพัฒนา 
    ระบบสารสนเทศ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้บริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และ
ปัจจุบัน ช่วยลดข้ันตอนของงาน 
ปริมาณเอกสาร สามารถน าไป
วิเคราะห์เพื่อการวางแผน
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานและ
ใช้บริหารงานด้วยบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศด้านการบริหาร
บุคลากร มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการบุคลากร 
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการบุคคลให้
ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการใช้
งานระบบ และเพื่อขีด
ความสามารถของบุคลากร 
เพื่อรองรับการพัฒนาระบบใน
อนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ควรจัดสรรงบประมาณใน
การด าเนินงานเพิ่มเติม และ
ปรับปรุงระบบต่างๆให้ทันสมัย 
2. เสนอแนะให้มีการน าระบบ
สแกนลายนิ้วแทนการลงช่ือ
ปฏิบัติงาน 

 



 
 

นโยบาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
8. นโยบายพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
    - การพัฒนาคุณชีวิตของ
พนักงานเจ้าหน้าที ่
 

 
 
ส่งเสริมให้บุคคลมีคุณภาพชีวิต
ในการท างานที่ดี มีสุขภาวะที่ดี 
มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุข
ในการท างาน โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

 
 
1. บุคลากรแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 
2. สภาพความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
3. มีสวัสดิการผลตอบแทนพิเศษ 

 
 
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงสภาพความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
3.ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง 
คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ใน
การปฏิบัติการ 
4. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร
ด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ให้มากขึ้น เช่น สื่อสังคม หรือ 
โซเซียลมีเดียต่างๆ เป็นต้น 
2. ควรปรับปรุงสถานที่ท างาน
ให้มีเหมาะสมกับจ านวน
บุคลากร และเป็นการ
อ านวยการความสะดวกให้กับผู้
ติดต่อราชการ 



ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  ปัญหาอุปสรรค 
  1. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ต่างๆในการบริหารงานบุคคล ที่ยังขาดความชัดเจนในการน าปฏิบัติ ท าให้การปฏิบัติในแต่ละ
ครั้งเกิดข้อผิดพลาดทางด้านระเบียบข้อกฎหมาย 
  2.งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลดอนตรอ ที่ยังไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย หรือการส่งบุคลากรเข้า
อบรม 
  3. สถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 เป็นปัญหาหลักในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆที่หน่วยงานภายนอกได้จัดให้มีการอบรม หรือ
พัฒนาด้านต่าง ท าให้การส่งบุคลากรเข้าอบรมไม่เป็นไปจามนโยบายและพัฒนาบุคลากร 
  ข้อเสนอแนะ 
  1. การบริหารงานบุคคลควรออกหลักเกณฑ์เฉพาะในส่วนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เพื่อเป็นการลดข้ันตอนในการน ามาปฏิบัติ โดยไม่ออก
หลักเกณฑ์ระดับจังหวัดอ ี
  2. เห็นควรขอความอนุเคราะห์พนักงานที่มีความรู้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้เคียงมาให้ความรู้ในด้านต่างๆเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย  
  3. เห็นควรส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เพราะเป็นการลดความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19ได้ และเป็นการเพิ่มความรู้ที่ทันสมัยในปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


