
 

คําสั่งองค
การบริหารส�วนตําบลนาวุ�ง 
                          เรื่อง มาตรการดําเนินการทางวินัยและการเสริมสร�างขวัญกําลังใจ 

 

ด�วยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยได�บญัญัติให�องค
กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีความเป,นอสิระ 
ในการบริหาร งานบุคคล ตามความต�องการและความเหมาะสมของท�องถ่ิน ประกอบกบัพระราชบญัญัติ 
ระเบียบบรหิารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 บัญญัติให�คณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล  
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัวินัยและ การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัยให�เหมาะสมกับ 
ลักษณะการบรหิารและอํานาจหน�าที่ขององค
การบรหิารส�วนตําบล และจะต�องอยู�ภายใต�มาตรฐานกลาง 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงาน บุคคลส�วนท�องถ่ินกําหนด  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (6) ประกอบมาตรา 26 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบรหิาร 
งานบุคคล ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล ในการประชุม  ครั้งที่ 
5/2544 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2544 ให�ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และ 
การดําเนินการทางวินัย  

ในการน้ีองค
การบริหารส�วนตําบลนาวุ�ง จงึประกาศมาตรการเกี่ยวกบัวินัยและการเสรมิสร�างขวัญ
กําลังใจ ของพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�าง และเป,นไปอย�างมปีระสทิธิภาพบนพื้นฐานของระบบ
คุณธรรม ดังน้ี  

มาตรการเสริมสร	างขวัญกําลังใจ  
๑. มีการมอบรางวัลให�กับพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�างสําหรับพนักงานที่ปฏิบัติตนเป,น

แบบอย�างที่ดีของ เพื่อนร�วมงาน โดยอาจจะมอบเป,นรางวัลหรือเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ มอบให�ปAละ ๑ ครั้งๆ
ละ 1 คนที่ผ�านการคัดเลอืก ระดับสํานัก/กอง แล�วมาระดับองค
กร โดยมหีลกัเกณฑ
ทั่วไป ดังน้ี  

๑.๑ ความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานราชการ  
๑.๒ มนุษย
สัมพันธ
ที่ดีต�อประชาชน ผู�บังคับบัญชาและเพื่อนร�วมงาน  
๑.๓ การรกัษาวินัย ไม�มีข�อร�องเรียนเรื่องทจุริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม  
๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส�วนรวม  
มาตรการดําเนินการทางวินัย  
๑. มอบอํานาจให�ผู�บังคับบญัชาช้ันต�นพิจารณาโทษแก�บุคลากรในสงักัดที่กระทําผิดวินัยไม�ร�ายแรงได� 

ในข้ันว�ากล�าวตักเตือนแล�วเสนอให�ปลัดองค
การบริหารส�วนตําบล และนายกองค
การบริหารส�วนตําบลทราบ  
๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย�อนโทษให�แต�ละระดับสายการบงัคับบญัชาละ ๓ ครั้ง ยกเว�น 

การ กระทําผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป,นกฎเหลก็ คือ  



๒.๑ การด่ืมสุรา การเล�นการพนันในสถานทีร่าชการ  
๒.๒ การทจุริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร�องผลประโยชน
จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่กฎหมายหรือ
ระเบียบ กําหนด  
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป,นเหตุให�เกิดความเสยีหายกับประชาชนหรือองค
การบรหิาร
ส�วนตําบลนาวุ�ง    
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง  

ทังน้ี ต้ังแต�บัดน้ีเป,นต�นไป  

ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  มกราคม พ.ศ.256๕ 

ลงช่ือ ............................................ 
         ( นายประเทงิ  ขาวสอาด ) 
   นายกองค
การบรหิารส�วนตําบลนาวุ�ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     

ประกาศองค�การบรหิารส�วนตําบลนาวุ�ง 
เรื่อง การเสริมสร�างขวัญกําลังใจและการลงโทษแก�พนักงานส�วนตําบล  
สังกัดองค
การบรหิารส�วนตําบลนาวุ�ง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.256๕  

ตามที่องค
การบริหารส�วนตําบลนาวุ�ง ได�ดําเนินการประเมินความพึงพอใจและแรงจงูใจในสงักัด โดย
ได�ประเมินจากพนักงานส�วนตําบล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างในสังกัดองค
การบรหิารส�วนตําบลนาวุ�ง ใน
ด�านการ บรหิารงานตามนโยบายของผู�บรหิาร การบริหารจดัการด�านทรพัยากรบุคคล การจัดสภาพแวดล�อม
ในการทํางาน และแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งแบบประเมินได�สอบถามความคิดเห็นในแง�มมุต�างๆ ในการทํางาน
ประกอบด�วย  ความคิดเห็น  เกี่ยวกับงานในความรบัผิดชอบ  สภาพแวดล�อมในการทํางาน  ภาวะผู�นําและ
วัฒนธรรมองค
กร ค�าตอบแทนและสวัสดิการโอกาสและความก�าวหน�าทางอาชีพในองค
กร การรกัษาดุลยภาพ
ระหว�างชีวิตการทํางานและชีวิตส�วนตัว ความพึงพอใจในการทํางานโดยรวม การฝPกอบรมตามสายงาน จาก
การประเมินดังกล�าว ผู�บริหารจงึนําผลการประเมินมาสร�างแรงจงูใจและการลงโทษให�กับพนักงานส�วนตําบล 
ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างในสังกัดองค
การบริหารส�วนตําบลนาวุ�ง ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
ดังน้ี  

1. การยกย�องชมเชยบุคลากรดีเด�นในด�านต�างๆ เช�น ด�านการทํางาน ด�านคุณธรรมจริยธรรม  
2. มีการมอบของรางวัลกับพนักงานดีเด�นที่ไม�เคยลา  
3. มีการมอบเงินช�วยเหลือพนักงานที่คลอดบุตร กรณีเจ็บปRวย และกรณีประสบภัยต�างๆ  
4. มีการมอบเงินช�วยเหลือกรณี บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร ของพนักงานเสียชีวิต  
การลงโทษ  
1. มีการว�ากล�าวตักเตือนด�วยวาจา  
2. มีการบันทึกช้ีแจงเป,นลายลักษณ
อักษร  
3. มอบหมายงานอื่นให�ปฏิบัติ เน่ืองจากกระทําความผิด  
4. มีการสั่งลงโทษกระทําผิดวินัยอย�างไม�ร�ายแรง ดังน้ัน จึงขอให�พนักงานส�วนตําบล ลูกจ�างประจํา 

และพนักงานจ�างในสังกัดองค
การบริหารส�วนตําบลนาวุ�ง ปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัด  

ทังน้ี ต้ังแต�บัดน้ีเป,นต�นไป  

ประกาศ ณ วันที่  10  มกราคม พ.ศ. 256๕ 

ลงช่ือ .......................................... 
       ( นายประเทงิ  ขาวสอาด ) 
นายกองค
การบรหิารส�วนตําบลนาวุ�ง 
 



 

           
 
ประกาศองค
การบรหิารส�วนตําบลนาวุ�ง  

      เรื่อง หลักเกณฑ
การบรรจุและแต�งต้ังบุคลากร  
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดเพชรบรุี เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ
และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล องค
การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2545 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2545 และที่แก�ไข 
เพิ่มเติม พ.ศ. 2561 โดยเป,นการสมควรให�มีการแก�ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล  
พ.ศ.2545 ให�สอดคล�องกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบั 
การคัดเลือกกรณีมีเหตุพเิศษไม�จําเป,นต�องสอบแข�งขัน เพื่อบรรจบุุคคลเข�ารับราชการและแต�งต้ังให�เป,น
พนักงานส�วนตําบล ให�เป,นไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ ก.อบต.กําหนด เพื่อเป,นประโยชน
ในการปฏิรูปการ
บรหิารงานบุคคลขององค
การบริหารส�วนตําบล ให�มมีาตรฐานและเป,นไปอย�างมีประสทิธิภาพบนพื้นฐานของ 
ระบบคุณธรรม  

ในการน้ีองค
การบริหารส�วนตําบลนาวุ�ง จงึประกาศหลักเกณฑ
และแต�งต้ังบุคคลากรขององค
การ 
บรหิารส�วนตําบลนาวุ�ง การคัดเลอืกกรณีมีเหตุพิเศษไม�จําเป,นต�องสอบแข�งขัน เพื่อบรรจบุุคคลเข�ารับราชการ
และแต�งต้ังให�เป,นพนักงานส�วนตําบล ให�เป,นไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ ก.อบต.กําหนดเพื่อเป,นประโยชน
 
ในการปฏิรปูการบริหารงานบุคคลขององค
การบรหิารส�วนตําบล ให�มมีาตรฐานและเป,นไปอย�างมีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานของระบบคุณธรรม ดังน้ี  
ข�อ 1 ประกาศน้ีเรียกว�า “ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลนาวุ�ง เรื่อง หลักเกณฑ
การบรรจุและ แต�งต้ัง
บุคลากร”  
ข�อ 2 ประกาศน้ีให�มผีลบังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศฉบับน้ีเป,นต�นไป  
ข�อ 3 การคัดเลือกกรณีมเีหตุพเิศษไม�จําเป,นต�องสอบแข�งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป,นพนักงานส�วนตําบล ให�
องค
การบรหิารส�วนตําบลนาวุ�งเป,นผู�ดําเนินการคัดเลือก  
ข�อ 4 องค
การบรหิารส�วนตําบลนาวุ�ง อาจคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจเุข�ารบัราชการและแต�งต้ังให� ดํารงตําแหน�ง
พนักงานส�วนตําบล โดยไม�ต�องดําเนินการสอบแข�งขันได�ในกรณีพิเศษ ดังน้ี  
(1) กรณีการบรรจุและแต�งต้ังผู�ได�รับทุนเล�าเรียนหลวง ทุนรฐับาล หรือทุนขององค
การบริหารส�วน ตําบลใน
สาขาที่คณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.) เพือ่ศึกษาวิชาในประเทศหรือต�างประเทศ  
(2) กรณีการบรรจุและแต�งต้ังผู�สําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล (ก.
อบต.) กําหนดให�องค
การบรหิารส�วนตําบลจัดให�มกีารศึกษาข้ึนเพื่อเข�ารบัราชการในองค
การบริหารส�วนตําบล
น้ันโดยเฉพาะ  



(3) กรณีการบรรจุและแต�งต้ังผู�สําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล (ก.
อบต.) กําหนดให�คัดเลือกเพ่ือบรรจเุข�ารับราชการในกรณีพิเศษได�  
(4) กรณีการบรรจุและแต�งต้ังผู�สอบแข�งขันได� ซึ่งไม�สามารถมารับบรรจุได� เมือ่ถึงลําดับทีส่อบได� เน่ืองจากอยู�
ระหว�างการรับราชการทหารตามกฎหมายว�าด�วยการรับราชการทหารและได�มารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมือ่
บัญชีผู�สอบแข�งขันได�ที่ผู�น้ันสอบได�ถูกยกเลกิไปแล�ว 
(5) กรณีการบรรจุและแต�งต้ังผู�สอบแข�งขันได� ซึ่งถูกยกเลกิการข้ึนบัญชีสอบแข�งขันได� เน่ืองจากได�มารายงาน 
ตัวเพ่ือขอรบัการบรรจุแล�ว แต�มีเหตุไม�อาจเขาปฏิบัติราชการในตําแหน�งทีส่อบแข�งขันได�ตามกําหนดเวลาที่
ทางราชการจะบรรจุและแต�งต้ัง  
(6) กรณีการบรรจุและแต�งต้ังบุคคลที่มีความรู� ความสามารถเข�ารับราชการในฐานะผู�เช่ียวชาญหรือ ชํานาญ
การพิเศษ 
(7) กรณีการบรรจุและแต�งต้ังคนพิการเข�ารับราชการ  
(8) กรณีอื่นๆ ตามคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด ในการคัดเลือกตามวรรคหน่ึง 
(1) (2) (3) และ (7) ให�แต�งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกข้ึนคณะหน่ึง จํานวนห�าคน ประกอบด�วย  

1. นายกองค
การบรหิารส�วนตําบล เป,นประธาน  
2. ผู�ที่มีความรู�ความสามารถในตําแหน�งที่คัดเลือก เป,นกรรมการ  
3. ผู�แทนส�วนราชการ ส�วนกลางหรือส�วนภูมิภาคที่มีลกัษณะงานเกี่ยวกบัตําแหน�งที่คัดเลือก เป,น   
    กรรมการ  
4. ปลัดองค
การบรหิารส�วนตําบล เป,นกรรมการ  
5. หัวหน�าส�วนราชการทีเ่ป,นผู�บงัคับบญัชาของตําแหน�งน้ัน เป,นกรรมการ  
6. เจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล เป,นเลขานุการ  

จึงประกาศให�ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  มกราคม 256๕ 

ลงช่ือ ........................................... 
       ( นายประเทงิ  ขาวสอาด ) 
 นายกองค
การบรหิารส�วนตําบลนาวุ�ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         
                                       ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลนาวุ�ง 
               เรื่อง หลกัเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบลนาวุ�ง 
                       ประจําปAงบประมาณ 256๕ (1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕) 
 

โดยที่คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจงัหวัดเพชรบรุี ได�กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัหลักเกณฑ

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล พ.ศ.2559 กําหนดให�องค
การบริหารส�วนตําบล 
ประกาศหลกัเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให�พนักงานส�วนตําบลในสังกัดทราบโดยทั่วกันก�อน
เริ่มรอบการประเมินหรอืในช�วงเริม่รอบการประเมิน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห�งพระราชบญัญัติ ระเบียบ
บรหิารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจงัหวัดเพชรบรุ ี
เรื่อง หลกัเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลขององค
การบริหารส�วนตําบล (แก�ไขเพิม่เติม ฉบบัที่ 
34) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 จึงประกาศหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส�วนตําบลนาวุ�ง ดังต�อไปน้ี  

ข�อ 1 ประกาศฉบับน้ีเรียกว�า ประกาศองค
การบรหิารส�วนตําบลนาวุ�ง เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบลนาวุ�ง ประจําปAงบประมาณ 256๕ (1 ตุลาคม 256๔ –  
30 กันยายน 256๕)  

ข�อ 2 ประกาศน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันที่ 1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕  
ข�อ 3 ระบบการบริหารผลงาน ( Performance Management) หมายความว�า กระบวนการ 

ดําเนินการอย�างเป,นระบบเพื่อผลกัดันให�ผลการปฏิบัติราชการของส�วนราชการบรรลเุปeาหมาย โดยการ
เช่ือมโยง เปeาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค
กร หน�วยงาน และระดับบุคคลเข�าด�วยกัน   

ข�อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล ให�คํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน  
(Performance Management) โดยมีองค
ประกอบการประเมินและสัดส�วนคะแนน แบ�งเป,น 2 ส�วน ได�แก�          

4.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน จะต�องมสีัดส�วนคะแนนไม�น�อยกว�าร�อยละ 70 ให�ประเมินผลจาก  
ปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่กําหนด หรอืความประหยัด หรือความ
คุ�มค�าของ การใช�ทรัพยากร และให�กําหนดตัวช้ีวัดไม�น�อยกว�าจํานวน 2 ตัว  

4.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สัดส�วนร�อยละ 30 ให�ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที ่ 
ก.อบต. กําหนด และสมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานกาํหนดตําแหน�งที่ ก.อบต. กําหนด อย�างน�อย 3 
สมรรถนะ  

ข�อ 5 ระดับผลการประเมิน โดยนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาจัดกลุ�มตามผล 
คะแนนเป,น 5 ระดับ ดังน้ี  



(1) ระดับดีเด�น ต�องมีช�วงคะแนนประเมินต้ังแต�ร�อยละ 90 ข้ึนไป  
(2) ระดับดีมาก ต�องมีช�วงคะแนนประเมินต้ังแต�ร�อยละ 80 แต�ไม�ถึงร�อยละ 90  
(3) ระดับดี ต�องมีช�วงคะแนนประเมินต้ังแต�ร�อยละ 70 แต�ไม�ถึงร�อยละ 80  
(4) ระดับพอใช� ต�องมีช�วงคะแนนประเมินต้ังแต�ร�อยละ 60 แต�ไม�ถึงร�อยละ 70  
(5) ระดับต�องปรบัปรุง ต�องมีช�วงคะแนนประเมินตํ่ากว�าร�อยละ 60 
ข�อ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให�ผู�บังคับบญัชามีหน�าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ใต� 

บังคับบัญชา โดยต�องจัดทําบันทกึข�อตกลงการปฏิบัติราชการร�วมกัน ได�แก�  
(1) นายกองค
การบริหารส�วนตําบล สําหรบัปลัดองค
การบรหิารส�วนตําบล  
(2) ปลัดองค
การบริหารส�วนตําบล สําหรับรองปลัดองค
การบรหิารส�วนตําบล ผู�อํานวยการสํานัก กอง 

หรือส�วนราชการที่เรียกช่ืออย�างอื่นที่มฐีานะเทียบเท�าสํานักหรือกอง  
(3) ผู�อํานวยการสํานัก กอง หรอืส�วนราชการทีเ่รียกช่ืออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�า สํานัก หรือกอง 

สําหรับพนักงานส�วนตําบลทีอ่ยู�ในบังคับบญัชา  
ข�อ 7 หลกัเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบลทกุประเภทตําแหน�ง 

และระดับตําแหน�งให�ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล จงัหวัดเพชรบรุี เรื่อง 
หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลขององค
การบริหารส�วนตําบล (แก�ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ 34) 
พ.ศ. 2559 ลงวันที ่29 มกราคม 2559  

ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 256๔ 

    ลงช่ือ ................. ............................... 
                    (นางสุเพชรสรณ
   ตันพัฒนา) 
                     ปลัดองค
การบรหิารส�วนตําบล 
          ปฏิบัติหน�าที่นายกองค
การบรหิารส�วนตําบลนาวุ�ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                         
         หลักเกณฑ�การพัฒนาบุคลากร 

การฝ$กอบรมบุคลากรขององค�การบริหารส&วนตําบลนาวุ	ง 
 

๑. หลักการและเหตุผล  
พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ
และวิธีการบรหิารกจิการบ�านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนด 

เปeาหมายของการบริหารกจิการบ�านเมืองที่ดีให�เป,นไปเพื่อประโยชน
สุขของประชาชนเกิดผลสมัฤทธ์ิต�อภารกจิ 
ของรัฐ มปีระสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค�าในเชิงภารกจิของรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เกนิความจําเป,น 
ประชาชนได�รับการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองตรงตามความต�องการ รวมทั้งมกีารประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานอย�างสม่ําเสมอ 

 เพื่อให�การดําเนินงานเป,นไปอย�างย่ังยืนสามารถยกระดับมาตรฐานการทํางานรองรับการพฒันา
ระบบราชการ เป,นกรอบการประเมินตนเองและสามารถติดตามการจัดการของภาครัฐได�อย�างต�อเน่ือง จงึได�มี
การนําเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : Public Sector Management Quality Award (PMQA) 
มาเป,น เครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๕ การมุ�งเน�น 
ทรัพยากรบุคคล ได�กล�าวถึงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล : การบริหารจัดการทรัพยากร การพฒันา 
ทรัพยากรมนุษย
การปรับกระบวนทัศนะค�านิยม ทัศนคติคุณธรรม จริยธรรม และกระบวนการสร�างคุณค�า 
โดยกําหนดให�หน�วยงานราชการต�องมีระบบประกันคุณภาพการฝPกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและ 
ความคุ�มของการพฒันาฝPกอบรมบุคลากร ซึ่งจะต�องให�ความสําคัญ ความสําคัญ ๒ ส�วน ดังน้ี  

๑.๑ การจัดระบบการประกันคุณภาพของการฝPกอบรม นําแนวคิดเรื่องระบบการประกันคุณภาพงาน 
ฝPกอบรม เพื่อยกระดับงานฝPกอบรมให�มีมาตรฐานสงู มีความคุ�มค�าต�อการลงทุน และสร�างความเช่ือมั่นแก�ผู� 
เข�ารับการฝPกอบรม ว�าการฝPกอบรมน้ันมีมาตรฐานเป,นที่ยอมรับ ซึง่ระบบการประกันคุณภาพงานฝPกอบรม 
ดังกล�าว ถือเป,นการประกันคุณภาพที่ส�วนราชการต�องดําเนินการจัดทํามาตรฐาน การฝPกอบรมทีม่ีลกัษณะ 
การดําเนินการคล�ายคลึงกบัการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให�มั่นใจว�าการฝPกอบรมได�มาตรฐาน  

๑.๒ การประเมินประสิทธิผลและความคุ�มค�าของการพฒันาฝPกอบรมบุคลากร ในการดําเนินการ 
พัฒนาฝPกอบรมบุคลากร ส�วนราชการควรกําหนดมาตรการและระบบในการประเมินประสิทธิผลและความ 
คุ�มค�าของการพฒันาฝPกอบรมบุคลากรควบคู�กันไป ซึ่งสามารถดําเนินการได�โดยประเมินจากข�อมลูผลการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให�ทราบถึงผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาฝPกอบรมบุคลากร และกําหนดตัวช้ีวัดที่ 
สะท�อนให�เห็นถึงการนําความรู�และทักษะตามจุดมุ�งหมายของการพัฒนาและฝPกอบรมมาใช�ในการปฏิบัติงาน 
มีการประเมินประสิทธิผลการพฒันาและฝPกอบรมทีส่อดคล�องกับวิธีการที่ใช�ในการพฒันาฝPกอบรมบุคลากร 
เพื่อก�อให�เกิดประสทิธิภาพในการพัฒนาบุคลากรสูงสุด มีการประเมินผลลพัธ
ขององค
กร ซึ่งหมายถึงผลลัพธ
 
จากการพัฒนาและฝPกอบรมบุคลากรจากความสําคัญดังกล�าวองค
การบริหารส�วนตําบลนาวุ�ง จงึได�จัดทํา



หลักเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝPกอบรม ที่ประกอบไปด�วยหลักเกณฑ
ตัวช้ีวัดที่มีมาตรฐานสะท�อนให�เห็น 
ถึงการนําความรู�และทักษะตามจุดมุ�งหมายของการฝPกอบรมมาใช�ในการปฏิบัติงาน และสามารถประเมิน 
ประสิทธิผลและความคุ�มค�าของการฝPกอบรมอย�างต�อเน่ืองต�อไป  

๒. วัตถุประสงค�  
๒.๑ เพ่ือให�องค
การบรหิารส�วนตําบลนาวุ�ง  มีหลกัเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝPกอบรมบุคลากร 

อย�างเป,นรปูธรรม สามารถใช�เป,นแนวปฏิบัติสําหรับหน�วยงานในสังกัด ให�เป,นไปในทิศทางเดียวกันภายใต� 
มาตรฐานและหลักเกณฑ
เดียวกัน  

๒.๒ เพ่ือให�หน�วยงานที่มีภารกิจการองค
การบรหิารส�วนตําบลนาวุ�ง อบรมบุคลากรขององค
การ 
บรหิารส�วนตําบลนาวุ�งได�ตระหนักและให�ความสําคัญกบัคุณภาพของการฝPกอบรมบุคลากร  

๒.๓ เพ่ือให�การบรหิารจัดการดําเนินการฝPกอบรมบุคลากรขององค
การบริหารส�วนตําบลนาวุ�ง มีการ 
ดําเนินงานอย�างเป,นระบบและเกิดการพัฒนาคุณภาพอย�างต�อเน่ือง  

3. ขอบเขตและเง่ือนไขของการใช	หลักเกณฑ�  
๓.1 การใช�หลกัเกณฑ
การประกันคุณภาพการองค
การบรหิารส�วนตําบลนาวุ�ง อบรมบุคลากร 

องค
การบรหิารส�วนตําบลนาวุ�ง เป,นกรอบแนวทางในการปฏิบัติในการจัดฝPกอบรม พัฒนาบุคลากรภายใน 
องค
การบรหิารส�วนตําบลนาวุ�ง รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพ ประสทิธิผลการฝPกอบรมของบุคลากร 
องค
การบรหิารส�วนตําบลนาวุ�ง ให�เป,นมาตรฐานเดียวกัน  

๓.๒ การจัดฝPกอบรมโดยหน�วยงานภายในองค
การบริหารส�วนตําบลนาวุ�ง เมื่อได�รบัอนุมัติโครงการ 
จัดฝPกอบรมแล�วให�ผู�รับผิดชอบโครงการจัดส�งโครงการให�งานการเจ�าหน�าที่ประเมินผลก�อนจัดฝPกอบรมไม�น�อย 
กว�า ๑๕ วัน  

๓.๓ การจัดฝPกอบรมโดยหน�วยงานภายนอก หากสํานัก/กองใดเห็นสมควรที่จะจัดสรรบุคลากรใน 
สังกัดเข�ารับการฝPกอบรมให�ส�งรายละเอียดของโครงการให�งานการเจ�าหน�าที่ ทีป่ระเมินผล ก�อนเสนอขอ 
อนุญาตเดินทางไปราชการ พร�อมทั้งแนบผลการประเมินประกอบการเสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการเพ่ือ 
เข�าร�วมการฝPกอบรม  

๔. ค&านิยาม/ความหมาย  
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการทีจ่ัดข้ึนเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมพูนความรู�ทักษะ ความ 

ชํานาญ ทัศนคติและคุณธรรมจริยธรรมทีเ่หมาะสมให�เกิดข้ึนแก�บุคลากร เพ่ือยกระดับมาตรฐานการทํางาน 
ให�สูงข้ึนบรรลุตามเปeาหมายขององค
กรและทําให�บุคลากรมคีวามเจรญิก�าวหน�าในตําแหน�งหน�าที่ การงาน 
มากย่ิงข้ึน โดยมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย ได�แก�การฝPกอบรม การศึกษาดูงาน การสมัมนา และการเรียนรู�
ด�วยตนเองจากชุดฝPกหรือแบบเรียนสําเร็จรูป  

การฝ$กอบรม  (Training)  หมายความว�าการอบรม  หรือการประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ 
หรือการสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การอบรมทีม่ีการศึกษาดูงาน โดยมีโครงการหรือหลกัสูตรและ
ช�วงเวลาจัดที่แน�นอน มีวัตถุประสงค
เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค
การบริหารส�วนตําบลนาวุ�ง ให�เข�าใจต�อทิศ
ทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การพัฒนาท�องถ่ินซึง่จะนําไปสู�การผลักดันวิสัยทัศน
ให�บรรลุผล หรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน เสริมสร�างความรู�ความสามารถด�านการบรหิารงานบุคคลขององค
การบรหิาร 
ส�วนตําบลนาวุ�ง ให�มีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน  



การศึกษาดูงาน (Study Visit) หมายถึง กจิกรรมที่กําหนดข้ึนเพ่ือเพ่ิมพูนวิสัยทัศนะและประสบการณ
 
ในการทํางานที่เกี่ยวข�องกับงานในหน�าทีร่ับผิดชอบ  

การสัมมนา (Seminar) หมายถึง กิจกรรมที่กําหนดข้ึนเพ่ือสร�างความเข�าใจในการปฏิบัติงานให� เป,นไป
ในทิศทางเดียวกัน สอดรับกับนโยบายของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เช�น การประชุมสมัมนา เพ่ือมอบ
นโยบายของผู�บริหาร การประชุมช้ีแจงเรื่องที่จําเป,นต�องเผยแพร  

การพัฒนาตนเอง (Self Improvement) หมายถึง กระบวนการการพัฒนาความรู�ด�วยตนเองของ 
บุคลากร โดยผ�านสื่อ วัสดุอุปกรณ
หรือเครื่องมือที่ใช�ในการเรียนรู� 

ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร (Process) หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินงานที่มีความสัมพันธ
และ 
เช่ือมโยงกันอย�างเป,นระบบ โดยอาศัยปyจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาบุคลากร ทีเ่ป,นกลไกให�การดําเนินงาน พัฒนา
บุคลากรบรรลุเปeาหมาย  

หน&วยงานท่ีจัดฝ$กกอบรม หมายความว�า สํานัก/กองในองค
การบริหารส�วนตําบลนาวุ�ง และหน�วยงาน 
ภายนอกอื่นๆ  

บุคลากร หมายความว�า  บุคคลที่ปฏิบัติงานภายใต�หน�วยงานในสังกัดองค
การบรหิารส�วนตําบลนาวุ�ง 
ได�แก�ผู�บรหิาร สมาชิกสภาท�องถ่ิน ข�าราชการ/พนักงาน ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง  

การตรวจสอบคุณภาพ หมายถึง การกํากบัดูแลระบบและกลไกการดําเนินงานเพ่ือให�ได�ผลเป,นไป ตาม
หลักเกณฑ
ที่กําหนด  

ป;จจัยเก้ือหนุน หมายถึง ทรัพยากรที่ใช�ในการพัฒนาบุคลากร เช�น เงินงบประมาณ บุคคล วัสดุ ปกรณ

ตลอดจนนโยบายและแนวคิดในการบรหิารงานการพัฒนาบคุลากร การวิเคราะห
ความจําเป,นในการ พัฒนา
บุคลากร สื่อและเทคโนโลยีที่ใช�เพ่ืออํานวยความสะดวก หรอืเพ่ือทําให�การดําเนินงานฝPกอบรมบุคลากร บรรลุ
เปeาหมาย  

ผลลัพธ�ของการพัฒนาบุคลากร (Outputs) หมายถึง ความรู�ความเข�าใจ เจตคติทักษะทีเ่กิดข้ึนใน ตัว
บุคลากร ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว�ในโครงการการพัฒนา / ฝPกอบรมบุคลากร  
๕. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลการฝ$กอบรมบุคลากร (Concept)  

การประเมินผลการฝPกอบรมบุคลากรขององค
การบรหิารส�วนตําบลนาวุ�ง ครอบคลุมเรือ่งดังต�อไปน้ี  
๕.๑ ปyจจยันําเข�าของการฝPกอบรมบุคลากร (Input) ประกอบด�วย การวิเคราะห
หาความจําเป,นใน 

การฝPกอบรมบุคลากร วัตถุประสงค
ของโครงการฝPกอบรมบคุลากร หลักสูตรและวิธีการฝPกอบรมบุคลากร 
โครงการและกําหนดการฝPกอบรมบุคลากร การบรหิาร/เตรยีมการก�อนการฝPกอบรมบุคลากร การส�ง/คัดเลือก 
ผู�เข�าอบรม และงบประมาณ/การเบิกจ�ายเงิน  

๕.๒ กระบวนการดําเนินงานฝPกอบรมบุคลากร (Process) ประกอบด�วย วิทยากร ผู�เข�าอบรมเอกสาร 
ประกอบการอบรม การดําเนินงานของเจ�าหน�าที่โครงการ สภาพแวดล�อมและสิ่งอํานวยความสะดวก ต�าง ๆ  

๕.๓. ผลลัพธ
ของการฝPกอบรมบุคลากร (Output) ประกอบด�วย ความคิดเห็น ความรู�สึก และทัศนคติ 
ผู�เข�าอบรม การเรียนรู� (Learning) ของผู�เข�าอบรม พฤติกรรม (Behavior) ของผู�เข�าอบรม เมื่อกลับมาปฏิบัติ 
งาน ณ สถานที่ทํางานแล�ว ว�ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอย�างไร ผลลัพธ
 (Outcome) ที่องค
การได�รับผล ที่ผู�
เข�ารับการอบรมเองได�รับ  

 
 



๖. ขั้นตอนการประเมินผลการฝ$กอบรมบุคลากร  
๖.๑ การสํารวจความต�องการฝPกอบรม ตามแบบ ปก.๑ เพ่ือใช�เป,นข�อมูลในการจัดหลักสูตรการ 

ฝPกอบรมให�กบับุคลากรในสังกัด หรือใช�อ�างองิในการจัดส�งบคุลากรเข�ารับการฝPกอบรมตามทีห่น�วยงาน 
ภายนอกจัดข้ึน โดยให�งานการเจ�าหน�าทีท่ําการสํารวจ ทุกระยะ ๓ ปAหรือเมื่อมีความจําเป,นตามสภาวการณ
  

๖.๒ การประเมินความจําเป,น /ความสําคัญของการฝPกอบรม ตามแบบ ปก.๒ เพ่ือวิเคราะห
ให�เห็น 
ความจําเป,น/ความสําคัญของการจัดฝPกอบรม รวมทัง้การจดัส�งบุคลากรเข�ารบัการฝPกอบรมแบ�งการประเมิน 
ออกเป,น ๒ ลักษณะ ดังน้ี ๖.๒.๑ การจัดฝPกอบรมโดยหน�วยงานภายในองค
กรปกครองส�วนท�องถ่ินเอง เมื่อ
ได�รับอนุมัติโครงการ จัดฝPกอบรมแล�ว ให�ผู�รับผิดชอบโครงการจัดส�งโครงการให�งานการเจ�าหน�าที่ประเมินผล
ก�อนจัดฝPกอบรมไม�น�อยกว�า ๑๕ วัน 

๖.๒.๒ การจัดฝPกอบรมโดยหน�วยงานภายนอก หากสํานัก/กองใดเห็นสมควรทีจ่ะจัดส�งบุคลากรใน 
สังกัดเข�ารับการฝPกอบรม ให�ส�งรายละเอียดของโครงการให�งานการเจ�าหน�าที่ประเมินผลก�อนเสนอขออนุญาต 
เดินทางไปราชการ พร�อมทัง้แนบผลการประเมินประกอบการเสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการเพ่ือเข�าร�วม 
การฝPกอบรมด�วย  

๖.๓ การประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการฝPกอบรม ตาม แบบ ปล.๑ ภายหลังที ่
ผู�เข�ารบัการฝPกอบรม เสรจ็สิ้นการฝPกอบรมให�ทําการประเมนิผลหลงัการฝPกอบรม จัดทําอย�างน�อย ๒ ฉบับ 
ฉบับหน่ึงใช�ประกอบหลักฐานการเบิก/หกัล�างเงินยืม ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ อีกฉบบัหน่ึงจัดส�งให� 
งานการเจ�าหน�าที่เก็บรวมรวมไว�เป,นข�อมูลในการพัฒนาบุคลากรในโอกาส ต�อไป  

๖.๔ การติดตามและประเมินผลความคุ�มค�าของการฝPกอบรมตามแบบ ปล.๒ โดยให�ผู�บังคับบัญชา 
ของผู�เข�ารับการฝPกอบรม เหนือข้ึนไป ๑ ระดับ ทําการประเมินผล หลงัการที่ผู�ใต�บังคับบัญชาเดินทางกลับมา 
ปฏิบัติหน�าทีร่าชการตามปกติเมื่อครบ ๑๕ วัน แล�วจัดส�งให�งานการเจ�าหน�าที่เก็บรวมรวมไว�เป,นข�อมูลในการ 
จัดฝPกอบรมบุคคลากรต�อไป  
๗. การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยของหลักสูตรฝ$กอบรม  

เงื่อนไขการผ�านเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝPกอบรม ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินในภาพรวม 
โดยนําคะแนนผลการประเมินไปเทียบกับเกณฑ
การแปลความหมายค�าระดับคะแนน (แบบอิงเกณฑ
) ดังตาราง
ต�อไปน้ี 

การดําเนินการฝ$กอบรม ค&าระดับคะแนน (ร	อยละ) เง่ือนไขเกณฑ� 
การดําเนินงานยังไม�ได�คุณภาพ ตํ่ากว�า 61 ไม�ผ�าน 
การดําเนินงานได�คุณภาพในระดับพอใช� 61-69  
การดําเนินงานได�คุณภาพในระดับดี 70-79 ผ�าน 
การดําเนินงานได�คุณภาพในระดับดีมาก 80-100  

หลักสูตร  การฝPกอบรมใดที่มผีลการประเมิน ได�คะแนนไม�น�อยกว�าร�อยละ ๗0 คะแนน ถือว�า 
หลักสูตรน้ันมีระดับคุณภาพผ�านเกณฑ
การประกันคุณภาพการฝPกอบรมขององค
การบรหิารส�วนตําบลนาวุ�ง 

 
    ลงช่ือ ......................................... 
                 ( นายประเทงิ  ขาวสอาด ) 
                                          นายกองค
การบริหารส�วนตําบลนาวุ�ง 



                                         
 

          ประกาศองค�การบรหิารส�วนตําบลนาวุ�ง 
         เรื่อง หลักเกณฑ�การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส�วนตําบล 

 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจงัหวัดเพชรบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
คัดเลือก พ.ศ.2560 โดยที่เป,นการสมควรให�มีการแก�ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลอืกให�สอดคล�องกบั 
คําสั่งหัวหน�าคณะรักษา ความสงบแห�งชาติที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคล
ท�องถ่ิน  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ
 พ.ศ.2560 ที่กําหนดให�คณะกรรมการกลางข�าราชการองค
การบรหิารส�วน
จังหวัดคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบลตามพระราชบญัญัติ
ระเบียบบรหิารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 มีอํานาจหน�าที่ในการจัดสอบการแข�งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เป,นข�าราชการส�วนท�องถ่ินหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินแทนองค
กรปกครองส�วนท�องถ่ินแต�ไม�รวมถึงกรุงเทพ- 
มหานคร รวมถึงให�คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลมีอํานาจหน�าที่ในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก
พนักงานส�วนตําบลให�ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการท�องถ่ินประเภทบริหารท�องถ่ินและตําแหน�งสายงาน
บรหิารสถานศึกษาเพื่อประโยชน
ในการปฏิรปูการบริหารงานบุคคลของ อบต.ให�มมีาตรฐานและเป,นไปอย�าง 
มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของระบบคุณธรรม  

ในการน้ีองค
การบริหารส�วนตําบลนาวุ�งจึงประกาศหลกัเกณฑ
การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส�วน
ตําบลในการจัดสอบการแข�งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป,นข�าราชการส�วนท�องถ่ินหรือพนักงานส�วนท�องถ่ินแทน
องค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน แต�ไม�รวมถึงกรุงเทพมหานคร รวมถึงให�คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลอํานาจ
หน�าที่ในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก พนักงานส�วนตําบลให�ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการท�องถ่ิน 
ประเภทบริหารท�องถ่ิน และตําแหน�งสายงานบรหิารสถานศึกษา ดังน้ี  

ข�อ 1 ประกาศน้ีเรียกว�า “ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลนาวุ�งเรื่อง หลักเกณฑ
การสรรหา และ
คัดเลือก พนักงานส�วนตําบล”  

ข�อ 2 ประกาศน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศเป,นต�นไป  
ข�อ 3 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งพนักงานส�วนตําบล และการคัดเลือก

พนักงานส�วนตําบล เพื่อแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งในระดับทีส่งูข้ึนให�ดําเนินการได� 5 วิธีดังน้ี  
(1) การสอบแข�งขันเพื่อบรรจบุุคคลเข�ารับการและแต�งต้ังให�เป,นพนักงานส�วนตําบล  
(2) การคัดเลือกกรณีมเีหตุพเิศษที่ไม�จําเป,นต�องสอบแข�งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข�ารบัราชการและแต�งต้ัง

ให�เป,นพนักงานส�วนตําบล  
(3) การสอบคัดเลือกเพือ่แต�งต้ังพนักงานให�ดํารงตําแหน�งต�างสายงานหรอืแต�งต้ังพนักงานตําแหน�ง

สายงานผู�ปฏิบัติ ให�ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการท�องถ่ินและบริหารท�องถ่ินขององค
การบรหิารส�วนตําบล 
หรือแต�งต้ังพนักงานครสู�วนตําบล ให�ดํารงตําแหน�งในสายงานบรหิารสถานศึกษา  



(4) การคัดเลือกเพ่ือแต�งต้ังพนักงานส�วนตําบลที่ดํารงตําแหน�งสายงานผู�ปฏิบัติให�ดํารงตําแหน�ง ใน
ระดับทีสู่งข้ึน  

(5) การคัดเลือกเพ่ือรับโอนมาแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการท�องถ่ินและประเภทบริหาร
ท�องถ่ิน หรอื สายงานการบริหารสถานศึกษา  

ในการคัดเลอืกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังตามวรรคหน่ึง ให�เป,นไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ ก.ท. 
กําหนด 

 
           ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  มกราคม พ.ศ. 256๕ 

   ลงช่ือ ........................................... 
           ( นายประเทิง  ขาวสอาด ) 
               นายกองค
การบรหิารส�วนตําบลนาวุ�ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


