การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)
กรมการจัดหางานได้ดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการสรรหา
วางแผนกาลังคน การวิเคราะห์ อัตรากาลัง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามคุณลักษณะ
ที่กาหนด รวมทั้งปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งและระดับให้เหมาะสม เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของกรมการจัดหางาน
ผลการดาเนินการ
1.1 จัดทาคาขอกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567)
เพื่อขอกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการเพิ่มเติมจากเดิมจานวน 659 อัตรา โดยขอเพิ่มจานวน 207 อัตรา
รวมจานวน 866 อัตรา
1.2 ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้นเป็นอานวยการระดับสูง ในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดหางานจังหวัด จานวน 37 จังหวัด รวมจานวน
40 ตาแหน่ง
1.3 เปลี่ยนชื่อตาแหน่งในสายงานนักวิชาการโสตทัศนศึกษาระดับปฏิบัติการหรือชานาญการ
ซึ่งเป็นตาแหน่งว่าง เป็นสายงานนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือชานาญการ สังกัดส่วนราชการเดิม
๑.4 สรรหา คัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ ก.พ. กาหนด ๒ วิธี
ดังนี้
(๑) การสอบแข่งขัน
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตาแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
และประกาศรายชื่ อผู้ สมั คร ทั้ งหมด ๒,๕๑๕ ราย เนื่องจากการระบาดของโรคติด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
ทาให้ต้องเลื่ อนการดาเนิ นการจั ดสอบออกไปก่อน ทาให้ขณะนี้อยู่ระหว่างรอสถานการณ์การระบาดดีขึ้น
จึ ง จะสามารถเริ่ ม ด าเนิ น การสอบข้อเขี ยนและท าสั ญญากับ หน่ว ยงานที่ดาเนินการจั ดสอบ เพื่ อประกาศ
วัน เวลา และสถานที่สอบต่อไป
(๒) การสอบคัดเลือก
ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากส่วนราชการอื่นมาประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ของกรมฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กาหนด เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเลือกผู้สอบแข่งขันได้
จากหน่วยงานที่ทดสอบความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในภารกิจของกรมการจัดหางาน
ทั้งนี้ กรมการจัดหางานได้รับสมัครผู้สอบแข่งขันโดยเพิ่มช่องทางการสมัครให้มากขึ้น เพื่อลดการเดินทาง
เพิ่มความสะดวกในการสมัครของผู้สอบแข่งขันได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 เช่น การรับสมัครทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร เป็นต้น สาหรับการเรียกรายงานตัวผู้ได้รับ
การขึ้นบัญชี มาบรรจุเข้ารับราชการกรมการจัดหางานใช้วิธีให้แจ้งความประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการ
ทางไปรษณีย์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกรมการจัดหางานได้ดาเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ จานวน
๒ ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ดาเนินการการสอบคัดเลือกตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
จานวน 8 ราย และครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างดาเนินการคัดเลือกตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน แทนตาแหน่งว่าง 6 อัตรา
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1.5 สรรหาพนักงานราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กาหนด
ดังนี้
(๑) สรรหาเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
(คพร.) กาหนด โดยดาเนินการเรียกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จานวน ๓ ครั้ง
จานวน ๖ อัตรา
(๒) ขอใช้ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรเพื่อ จั ด จ้ า งเป็ นพนั ก งานราชการต าแหน่ ง
นักวิชาการเงินและบัญชี จากกรมบังคับคดี มาประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งของกรมการจัดหางาน
ตามหลั กเกณฑ์ที่ คพร. กาหนด โดยดาเนินการแล้ วเสร็จ ผล ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีของกรมการจัดหางาน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทาให้มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินไม่สะดวกในการเดินทางออกนอกพื้นที่
1.6 สรรหาเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ) ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
โดยดาเนินการเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว จานวน ๑ ครั้ง จานวน ๔๒ อัตรา
1.7 แต่งตั้งข้าราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนด ดังนี้
(๑) ย้ายข้าราชการ มีการดาเนินการย้ายข้าราชการ จานวน ๔ ครั้ง ๗๑ ราย
(๒) ให้ข้าราชการรักษาการในตาแหน่ง มีการดาเนินการให้ข้าราชการรักษาการในตาแหน่ง
จานวน ๒ ครั้ง ๒๔ ราย
(๓) ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ มีการดาเนินการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
ตามวุฒิ จานวน ๒ ครั้ง ๒ ราย
(๔) เลื่ อนข้าราชการประเภทวิช าการ ระดั บ ช านาญการเป็นระดับช านาญการพิเศษ
มีการดาเนินการ จานวน ๒ ครั้ง ๑๒ ราย
(๕) เลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการเป็นระดับชานาญการ มีการดาเนินการ
จานวน ๒ ครั้ง ๗ ราย
(๖) ให้โอนข้าราชการ มีการดาเนินการให้โอนข้าราชการ จานวน ๔ ครั้ง ๔ ราย
(๗) รับโอนข้าราชการ มีการดาเนินการรับโอนข้าราชการ จานวน ๔ ครั้ง ๔ ราย
๒. ด้านการพัฒนา
ดาเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง
ให้ มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็น ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตาม
เส้นทางการพัฒนาบุคลากร
ผลการดาเนินการ
2.1 จัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
รองรับการปฏิบัติงานกรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อเป็นกรอบและแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และศักยภาพเพิ่มขึ้ น ให้สามารถ
ปฏิบัติงานทั้งด้านบริหารและวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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๒.2 สร้างและพัฒนาผู้บริหารเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ โดยการส่งเข้ารับ
การฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาเนินการ
ส่งผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร ดังนี้
(๑) หลั กสู ตรนั ก บริห ารระดั บสู ง : ผู้ น าที่มี วิสั ยทั ศน์ แ ละคุณ ธรรม (นบส.๑) จั ดโดย
สานักงาน ก.พ.
(๒) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) จัดโดยกระทรวงมหาดไทย
(๓) หลั กสู ตรนั ก บริห ารระดั บสู งเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ ๑๐ จั ดโดยสถาบั น
การสร้างชาติ (NBI)
(๔) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)
รุ่นที่ ๑๙ จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
(๕) หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม จัดโดยสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สาหรั บ หลั กเกณฑ์ และวิธีการคัดเลื อกบุคลากรในระดับผู้ บริห ารเข้ารับการฝึ กอบรม
กรมการจัดหางานมีหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา คือ
(1) คุณสมบัติของผู้บริหารจะต้องตรงกับคุณสมบัติตามที่หน่วยงานประกาศรับสมัคร
(2) ต้องไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณที่เข้ารับการฝึกอบรม หรือมีเวลา
ปฏิบัติราชการเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
ที่หลักสูตรกาหนด
(3) พิจารณาจากความอาวุโส และความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมควรได้รับการพัฒนา
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตาแหน่งประเภทบริหารต่อไป
2.3 ส่งเสริมให้ บุคลากรมีการพัฒ นาตนเองโดยการส่งเสริมให้ข้าราชการจัดทาแผนพัฒ นา
รายบุ ค คล (Individual Development Plan : IDP) เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี เ ครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาตนเอง
ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและช่วยให้สามารถปฏิบัติงานในตาแหน่งตามแนวทางความก้าวหน้า
ในสายงานอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยดาเนินการดังนี้
(๑) ดาเนินการจัดทาโครงการ “การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan : IDP)” ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแจ้ งเวี ย นขั้ น ตอนการด าเนิ น การจั ด ทาแผนพั ฒ นา
รายบุ คคล (Individual Development Plan : IDP) ให้ หั วหน้าหน่วยงานส านัก/กอง/ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดมอบหมายข้าราชการในสังกัดในระดับชานาญการพิเศษ ระดับชานาญการ ระดับปฏิบัติการ ระดับอาวุโส
ระดับชานาญงาน และระดับปฏิบัติงาน ตามลาดับ ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
(๒) กาชับหัวหน้าหน่วยงานกากับดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนารายบุคคล ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามแผนพัฒนารายบุคคล ให้ติดตามและทบทวนแผน
เพื่อปรับปรุงแผนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสม
2.4 ขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงาน
ของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเตรียมและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ให้มีโอกาส
ในการศึกษาหรือฝึกอบรมในต่างประเทศ เพื่อจะกลับมาเป็นกาลังสาคัญในการปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๓. ด้านการรักษาไว้
เสริ มสร้ างความสุ ขและความผู กพันของบุคลากร จัดทาเส้ นทางความก้าวหน้าในสายอาชี พ
แผนสืบทอดตาแหน่งทางการบริหาร ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากร ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่มีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินการ
3.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรระดับกรม DPIS (Departmental
Personnel Information System) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การนาข้อมูล มาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน
การบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านการวางแผน การวิเคราะห์ และการคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสม
3.2 การใช้ร ะบบทะเบี ย นประวั ติข้าราชการอิ เล็ กทรอนิกส์ (SEIS) โดยกรมการจัดหางาน
ได้ดาเนินการ ดังนี้
(1) จั ดท า ก.พ. ๗ อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ ให้ กับ ข้าราชการพลเรื อนสามัญ ผู้ ได้ รับ การบรรจุ
เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS)
(2) บันทึกรายการข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่บรรจุเข้ารับราชการ
ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS)
(3) ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS)
ที่ถ่ายโอนข้อมูลจากระบบระบบสารสนเทศทรัพยากรระดับกรม DPIS (Departmental Personnel Information
System) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๓.3 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในสังกัดทราบโดยทั่วกันก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินและให้ผู้ประเมินและผู้รับ
การประเมิ น ก าหนดข้ อ ตกลงร่ ว มกัน เกี่ ย วกั บ การมอบหมายงานและการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ก าหนดดั ช นี ชี้ วั ดหรื อหลั กฐานบ่ งชี้ ความส าเร็ จของงานอย่ างเป็ นรู ปธรรมและเหมาะสมกั บลั กษณะงาน
โดยมี จุ ดมุ่ งหมายให้ การประเมิน ผลการปฏิ บั ติร าชการเป็ นไปด้ ว ยความโปร่ง ใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้
และเป็นไปตามที่กฎระเบียบที่ทางราชการกาหนด
3.4 จัดทาแผนการยกระดับความผูกพันของบุคลากรต่อกรมการจัดหางาน (ด้านการบริหารงานบุคคล)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนการยกระดับความผูกพันของบุคลากรต่อกรมการจัดหางาน (ด้านสวัสดิการ)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
3.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมและยกย่องบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างให้บุคลากรอื่น
ได้ประพฤติปฏิบัติตาม ดังนี้
(๑) กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นได้คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการจัดหางาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 2 คน ได้แก่ นางสาวศศิญา อุณหกะ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ และนายเสนีย์ คาสียา ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส2
(2) มีหนังสือยกย่องชมเชยบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 1 หน่วยงาน
คือ สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 กรณีนายจ้างมีหนังสือชื่นชมการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 และเจ้าหน้าที่ ในการให้ความช่วยเหลือและให้คาปรึกษาแนะนา
ในการต่ออายุใบอนุญาตทางาน
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๔. ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรม มีกลไกการกากับ ดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใส
ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ผลการดาเนินการ
4.1 อธิบดีกรมการจัดหางานประกาศและลงนามเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อมุ่งเน้น
การบริ ห ารงานด้ว ยความโปร่ ง ใส เป็ น ไปตามหลั กธรรมาภิบาล และเสริ มสร้างวัฒ นธรรมองค์กรที่ไม่ท น
ต่อการทุจริต โดยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ตลอดจนมีการกาชับผู้บังคับบัญชาให้ ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างการรักษาวินัยข้าราชการที่ดี กากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทางราชการอย่างถูกต้อง และต้องรักษาวินัยโดยกระทาการและไม่กระทา
การตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติไว้โดยเคร่งครัด
4.2 จัดทาแผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมการจัดหางาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนส่งเสริมคุณธรรมของกรมการจัดหางาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงาน และส่งเสริมคุณธรรมบุคลากรกรมการจัดหางาน ภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 ประการ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยมหลักของกรมการจัดหางาน
4.3 จัดกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม และวินัยในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ดังนี้
(1) โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านวินัยและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีบุคลากรเข้าร่วม
โครงการฯ รวมจานวน 100 คน
(2) โครงการธรรมะสู่การพัฒนาจิต พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานให้แก่บุคลากร โดยมี
บุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ รวมจานวน 116 คน
(3) เผยแพร่ ป ระชาสั มพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเรื่องการป้องกันการทุจริต การรักษาวินั ย
เจ้าหน้าที่ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน, Facebook หน่วยงาน, Line หน่วยงาน
4.4 เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ได้แก่ หลักเกณฑ์
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ กาลังใจ ที่เป็นปัจจุบัน
ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น ประกาศ ณ ที่ตั้งหน่วยงาน, เว็บไซต์หน่วยงาน, Facebook หน่วยงาน,
Line หน่วยงาน

-----------------------------------------------กองบริหารทรัพยากรบุคคล
8 มิถุนายน 2563

