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องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

 



 
 
 

ค าน า 
 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63)  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพะเนา  นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา  ได้ค านึงถึงภารกิจ  อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งนี้  เพื่อพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบลรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาทและ
หน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ในระบอบประชาธิปไตย  และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี  โดย
ได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานแต่ละต าแหน่ง  ให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ  ทั้งในด้านความรู้  
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาต่อไป 
  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คาดหวังว่าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓ ปี 
(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา จะอ านวยประโยชน์และเป็นการเพ่ิมศักยภาพของ
องค์กรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพะเนา ซึ่งจะเกิดประสิทธิผลตามเปูาหมายขององค์กรอย่างดียิ่ง  แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 
 
 
 

 
    

                                                                  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
                   ธันวาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า 

สารบัญ 
ส่วนที่  ๑  บทน า      
                 

หลักการและเหตุผล          
วัตถุประสงค์                                                         
เปูาหมายการพัฒนา          
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หลักสูตรการพัฒนา                                                                                                                        
วิธีการพัฒนา            
งบประมาณ            
การติดตามและประเมินผล          
          

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ/หลักสูตรการพัฒนา       
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61       ๔ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62        ๗ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63       ๙ 

  
    

 
ภาคผนวก 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓ ปี 
พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 

 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 

     ๑.  หลักการและเหตุผล 
   

๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ   และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ   ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ    เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ    สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรู้ร่วมกัน   ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 
 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบ
ต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่    
จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้   ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้น
การสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  ในพระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง   
รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ ใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 



 ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือการ
น ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
 

1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  จังหวัดนครราชสีมา  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล  ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕  หมวดที่ ๑๒  การบริหารงาน
บุคคล  ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้องก าหนดตามกรอบ
ของแผนแม่บทการพัฒนาพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด  
โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา  ๓ ปี  ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ซึ่งวิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. จังหวัด) 
ด าเนินการเอง หรืออาจมอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ  หรือหน่วยงานอื่น  โดย
วิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีก็ได้  ตามความจ าเป็น  ความเหมาะสม  เช่น การปฐมนิเทศ  การฝึกอบรม  
การศึกษา  ดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การสัมมนา  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา  หรือวิธีการอ่ืนที่
เหมาะสม โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
๑.๔  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล (วิเคราะห์ของแต่ละที่จริงๆ) 

 
จุดแข็ง (Strengths) 
๑.  มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว 
     ทันต่อเหตุการณ์ 
๒.  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้าน 
     วชิาการและด้านพัฒนาบุคลากร 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่าง 
     ภาคส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุน 
     ซึ่งกันและกัน 
๒.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบ 
     และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ  
     รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนา 
     แนวคิดรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิด 
     สิ่งจูงใจและขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้ข้าราชการ 
     และเจ้าหน้าที่ทุ่มเทก าลังกายและความคิดในการ 
     ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 



 
โอกาส (Opportunities) 
๑.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการ 
     แข่งขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    
     ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     สว่นต าบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 
     ประเทศ 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภัยคุกคาม(Threats) 
๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

 
๑.๕ ประเด็นที่ต้องพัฒนา 

๑.  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๒.  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
๓.  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
๔.  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๕.  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
๖.  วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
๗.  พัฒนาการกระจายอ านาจ 
๘.  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ๓  ปี  
(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63)  ขึ้นเพื่อเป็นการก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่ง  โดยสอดคล้อง
กับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒.  วัตถุประสงค์  
  

   ๒.๑  เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร  และเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  และวิธีการปฏิบัติงานตาม
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  
 ๒.๒  เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน 
 ๒.๓  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม   
 ๒.๔  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล
พะเนา 
 ๒.๕  เพ่ือด ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป 
 

๓.  เป้าหมายการพัฒนา 
ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาในระยะสั้น 
ผู้บริหาร 

  ๑) พนักงานในองค์กรสามารถน านโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง 
  ๒)  การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส  พนักงานมีคุณธรรม  และจริยธรรม  
  ๓)  พนักงานมีความรู้  และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

พนักงานส่วนต าบล 
  ๑)  องค์กร ให้การสนับสนุนพนักงานส่ วนต าบลต าแหน่ งสายงานผู้ บ ริหารทุกคน   
ให้ไดร้ับการพัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย ๑  หลักสูตร/โครงการ   
  ๒)  องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติทุกคน  ให้ได้รับการ
พัฒนาในแต่ละปีอย่างละ ๑ หลักสูตร/โครงการ 
   ๓) องค์กรให้การสนับสนุนลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่ างน้อย 
๑ หลักสูตร/โครงการ 

ประชาชน 
๑)  พนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา  สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว 

  ๒)  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา  ต้อนรับประชาชนเป็นอย่างดี  สามารถท างาน
ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการ 
 

   ๓.๒  ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาในระยะ
ยาว 

ผู้บริหาร 
  ๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
  ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา  สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหาร
จัดการ 
 
 
 
 



พนักงาน 
๑) องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา  เป็นองค์กรที่น่าอยู่ 
๒) องค์กรให้การสนับสนุนในด้านการศึกษา  และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ 

 

ประชาชน 
  ๑) องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี  มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
  ๒) องค์กรสามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างดียิ่ง 
  ๓) องค์กรสามารถท างานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้   
  ๔) พนักงานในองค์กรสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสามารถท าให้ประชาชนพึง
พอใจในการให้บริการ 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
การก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา โดยก าหนดขึ้น

จากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในกรอบของวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและองค์การ 
สุจริตธรรม ที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)  

กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกย่องบุคลากร / ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม  
    กิจกรรมที่ 1 ก าหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ท างานตามหลักธรรมาภิบาลและ

สร้างเป็นผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม  
    กิจกรรมที่ 2 จัดการความรู้ และกรณีศึกษา (Knowledge Management) จากผู้น าเหล่านี้ ทั้ง

งานที่ผ่านมาและโครงการที่ก าลังด าเนินการเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรอ่ืนๆ  
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างองค์กรสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity)  
     กิจกรรมที่ 1 ก าหนดมาตรการและมาตรฐานองค์กรสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีเป็นเกณฑ์ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
     กิจกรรมที่ 2 ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลจาก

ส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือประมวลเป็นตัวอย่าง และน ามาศึกษาและประยุกต์ใช้ต่อไป  
กลยุทธ์ที่ 1.3 ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น  
     กิจกรรมที่ 1 ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการท างานของนักการเมืองท้องถิ่น แล้วเผยแพร่

ให้ประชาชนรับทราบ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบต่างๆ  

กลยุทธ์ที่ 2.1 ปลูกจติส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท  
     กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ 

พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการ รวมถึงการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่
ประยุกต์ความเข้าใจดังกล่าว  

     กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง  
ให้เป็นหลักสูตรส าหรับอบรมบุคลากรทุกระดับ  

กลยุทธ์ที่ 2.2 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่บุคลากรทุกระดับ  
 
 



 
     กิจกรรมที่ 1 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ (Training Roadmap) เพ่ือให้

ท างานได้ตามหน้าที่รับผิดชอบและประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เน้นการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม อย่างเดียว แต่
เน้นระบบการมอบหมายงาน การสอนงาน (Coaching) ฯลฯ  

     กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่างเข้มข้นเป็นการพัฒนาภาคบังคับ  
โดยเฉพาะเรื่อง  

• กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน  
• ความรู้ ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมสามารถ

ตัดสินใจกระท า หรือไม่กระท าบางสิ่งบางอย่างได้อย่างเหมาะสม  
• การบริหารความขัดแย้งและยึดมั่นในอุดมการณ์  
• การสร้างความพึงพอใจกับประชาชน  

     กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบในต าแหน่งผู้บริหาร ทั้งนี้      การ
พัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ดังกล่าวมุ่งเน้นสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดีที่มีคุณธรรม และจริยธรรมเข้าสู่ระบบราชการยุคใหม่  

กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อมูลข่าวสาร  
ด้านธรรมาภิบาล  

     กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบให้ค าปรึกษา แนะน าด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรทั้งระบบ  
     กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้และวิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best Pracities)ในด้าน

จริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นในองค์กร  
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรอย่างเข้มข้น  
     กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรเฉพาะเรื่อง  

• ปลูกฝังปรัชญาการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดี  
• ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่  
• ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
• เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จ าเป็น  

กลยุทธ์ที่ 2.5 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน และสู่
มาตรฐานสากล  

     กิจกรรมที่ 1 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและสู่  
มาตรฐานสากล  

     กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่างเข้มข้นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและสู่
มาตรฐานสากล  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย โดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล  
     กิจกรรมที่ 1 การน าเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมมาก าหนดไว้ในกระบวนการของการ  

แต่งตั้งหรือเลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งบริหารในทุกระดับของหน่วยงาน โดยให้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ  
     กิจกรรมที่ 2 ปรับแนวทางทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการสรรหา บรรจุ 

แต่งตั้ง โอน ย้าย  
กลยุทธ์ที่ 3.2 ขับเคลื่อนจรรยาบรรณบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ  
     กิจกรรมที่ 1 จัดท าและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณขององค์กร  
     กิจกรรมที่ 2 ก าหนดให้มีการบังคับใช้และบทลงโทษผู้ฝุาฝืนข้อบังคับและวินัยข้าราชการอย่าง

ชัดเจน  



 
กลยุทธ์ที่ 3.3 ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคลากร  
     กิจกรรมที่ 1 จัดท าและผลักดันให้มีการเอ้ือประโยชน์ให้แก่บุตร/ครอบครัวพนักงานส่วน

ท้องถิ่นท่ีเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 4.1 เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ กฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง  
     กิจกรรมที่ 1 ก าหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมใน

การก าหนดนโยบาย  
     กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ รวมถึงระบบการรับฟังข้อร้องเรียน  

เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน (Whistleblower)  
     กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ท างาน  
กลยุทธ์ที่ 4.2 เปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตาม  

สถานการณ์การท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
     กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและหน่วยงานอ่ืน เพ่ือสร้างเครือข่ายการ

ท างานร่วมกันที่เข้มแข็ง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ รวมถึงการสร้างพลังมวลชนในพื้นท่ีที่เข้มแข็ง  
     กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ่มต่างๆ และหน่วยงานอ่ืน   เข้าร่วม

เป็นกรรมการ อนุกรรมการในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือเข้าร่วมในการก าหนดนโยบาย การวางแผนจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชนและตรวจสอบการถ่วงดุลการบริหารจัดการภาครัฐ  

     กิจกรรมที่ 3 การให้ผู้น าศาสนาหรือศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กร 

 
5.  หลักสูตรในการพัฒนา 

  การพัฒนาส าหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนา
อย่างน้อยในหลักสูตรหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 
  (๑)  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (๒)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  (๓)  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  (๔)  หลักสูตรด้านการบริหาร 
  (๕)  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม   
 
 6.  วิธีการพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา  เป็นหน่วยงานด าเนินการเองหรืออาจด าเนินการร่วมกับ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  หรือหน่วยราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  ดังนี้ 

๑. การปฐมนิเทศ  จะด าเนินการก่อนที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  ก่อนการบรรจุเข้ารับ
ราชการ  เฉพาะพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานจ้างที่ได้รับการบบรรจุแต่งตั้งใหม่ 

 
 



 
  ๒.  การฝึกอบรม  อาจด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา  หรือโดยคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา   สถาบันพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  หรือรา
ชารการอ่ืนตามความเหมาะสม 
  ๓.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ การสัมมนา  อาจด าเนินการโดย อบต.  ก.อบต. 
นครราชสีมา    สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.  การดูงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาจะจัดท าโครงการศึกษาดูงาน อบต. ที่ได้รับ
รางวัลธรรมาภิบาล   หรือหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่น 
  ๕.  การสอนงาน การให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม ท าโดยหัวหน้างานหรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่ได้มอบหมายท าการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

7.  งบประมาณ 
   งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา  จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพะเนา ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนาต้องจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตาม
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างชัดเจน โดยค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่า  เพ่ือให้การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

8.  การติดตามและประเมินผล 
  ๑.  ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาภายใน ๗ วัน  นับแต่วันกลับ
จากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ  เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบ  และรายงานผลการฝึกอบรมต่อที่ประชุมประจ าเดือนเพื่อรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน 

๒.  ติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ตลอดทั้งปี ทุก
ระยะ ๔  เดือน  เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน  โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการ
พัฒนาตามข้อ ๑ 
  ๓.  น าผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ  ใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดหลักสูตร
วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
  
 



 
 



แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

         
ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ

พัฒนา 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
การ การติดตามการ 

คน ด าเนินงาน ประเมินผล 

๑ ประชุมประจ าเดือนพนกังานส่วนต าบล 
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบเดือน ๓๑ ประชุม  - 

ต.ค.60-ก.ย.
61 ติดตามการท า- 

  และพนักงานจา้ง   ที่ผ่านมาและแนวทางการปฏิบัติที ่         งานที่ผ่านมา 
      ถูกต้อง           
๒ อบรมบุคลากรของกรมส่งเสริมการ               
  ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดยสถาบัน               

  
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และหนว่ยงาน
ของรัฐ               

  ส านักปลัดฯ อบต.         ๑๐๐,๐๐๐     

   -อบรมหลักสูตรปลัด อบต. เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัติ ๑ 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.60-ก.ย.

61 สรุปรายละเอียด 

    
ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล 

หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

  -อบรมหลักสูตรนักบรหิารงานทั่วไป เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ 
เพิ่มเสริมสร้างความรู้ และเพิ่ม
ทักษะ ๑ 

การ
ฝึกอบรม   

ต.ค.60-ก.ย.
61 สรุปรายละเอียด 

    
ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล ให้กับพนักงานสว่นต าบล         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

   -อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์ฯ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้าน ๑ 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.60-ก.ย.

61 สรุปรายละเอียด 

    
ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล การวิเคราะห์นโยบายและแผนของ         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

      พนักงานส่วนต าบล           

  -อบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ 
เพิ่มเสริมสร้างความรู้ และเพิ่ม
ทักษะ ๑ 

การ
ฝึกอบรม   

ต.ค.60-ก.ย.
61 สรุปรายละเอียด 

    
ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล ให้กับพนักงานสว่นต าบล         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 



 
        

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลา

การ การติดตามการ 
คน ด าเนินงาน ประเมินผล 

   -อบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพิ่มเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน ๑ 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.60-ก.ย.

61 สรุปรายละเอียด 

    
ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล บุคคลของพนักงานส่วนต าบล         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

   -หลักสูตร จนท./จพง. ธุรการ พนักงานส่วนต าบลยังขาดความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน ๑ 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.60-ก.ย.

61 สรุปรายละเอียด 

    ในการปฏิบัติงานที่เพยีงพอ สารบรรณของพนักงานส่วนต าบล         
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

  -หลักสูตร นักจัดการงานทัว่ไป เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในงาน ๑ 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.60-ก.ย.

61 สรุปรายละเอียด 

    
ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล ด้านบริหารงานทั่วไป         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

  
กองคลัง         

    
30,000      

  
 -อบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการ ๑ 

การ
ฝึกอบรม   

ต.ค.60-ก.ย.
61 สรุปรายละเอียด 

  
  

ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล 

เงินและบัญชีของพนักงานส่วน
ต าบล         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

  -อบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในงาน 2 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.60-ก.ย.

61 สรุปรายละเอียด 

    
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล ด้านการเงินและบัญช ี         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

  
 -อบรมหลักสูตร จนท./จพง.จัดเก็บ
รายได้ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน ๒ 

การ
ฝึกอบรม   

ต.ค.60-ก.ย.
61 สรุปรายละเอียด 

    
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล 

จัดเก็บรายได้ของพนักงานสว่น
ต าบล         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

   -อบรมหลักสูตรนักวิชาการพัสด ุ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ในงานด้าน
พัสด ุ ๑ 

การ
ฝึกอบรม   

ต.ค.60-ก.ย.
61 สรุปรายละเอียด 

    
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล           

ตามหลักสูตรที่
อบรม 



         

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 

ระยะเวลา
การ การติดตามการ 

คน ด าเนินงาน ประเมินผล 

  -อบรมหลักสูตรนักวิชาการคลัง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ในงานด้าน
บัญชี ๑ 

การ
ฝึกอบรม   

ต.ค.60-ก.ย.
61 สรุปรายละเอียด 

    
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล           

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

                  

  กองช่าง         25,๐๐๐     

   -อบรมหลักสูตรนักบริหารงานชา่ง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการ ๑ 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.60-ก.ย.

61 สรุปรายละเอียด 

    
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล 

บริหารงานช่างของพนักงานสว่น
ต าบล         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

   -อบรมหลักสูตรช่าง/นายชา่ง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน ๑ 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.60-ก.ย.

61 สรุปรายละเอียด 

    
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล ช่างของพนักงานส่วนต าบล         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

   -หลักสูตร จนท./จพง. ธุรการ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน ๑ 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.60-ก.ย.

61 สรุปรายละเอียด 

    
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล สารบรรณของพนักงานจ้าง         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

                  

  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม         3๐,๐๐๐     

   -อบรมหลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา เปน็การเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน ๑ 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.60-ก.ย.

61 สรุปรายละเอียด 

    
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล การศึกษาของพนักงานส่วนต าบล         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

         

         
         



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 

ระยะเวลา
การ การติดตามการ 

คน ด าเนินงาน ประเมินผล 

   -อบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการ ๑ 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.60-ก.ย.

61 สรุปรายละเอียด 

    
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล ศึกษาของพนักงานสว่นต าบล         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

  -อบรมหลักสูตรผู้ดูแลเด็ก เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ 
เพื่อเสริมสร้างความรู้งานศูนย์
พัฒนา         สรุปรายละเอียด 

   ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานงานจ้าง เด็กเล็กของ อปท. 1 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.60-ก.ย.

61 
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

  กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม         10,000    

  
 -อบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
สาธารณสุข เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน ๑ 

การ
ฝึกอบรม   

ต.ค.60-ก.ย.
61 สรุปรายละเอียด 

    
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล สาธารณสุขของพนกังานส่วนต าบล         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

   -หลักสูตร จนท./จพง. สาธารณสุข เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในงาน ๑ 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.60-ก.ย.

61 สรุปรายละเอียด 

    
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล สาธารณสุขของพนกังานส่วนต าบล         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

                  

3 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิ 31 
การ

ฝึกอบรม  100,000  
ต.ค.60-ก.ย.

61 สรุปรายละเอียด 

    
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล ราชการ   

และศึกษาดู
งาน     

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

                  
              

       มยุรี  เพ็ชร์ราม 

    
                           (นางสาวมยุร ี เพ็ชร์ราม) 

    
    

                             นักทรัพยากรบคุคล 
     



แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

         
ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ

พัฒนา 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
การ การติดตามการ 

คน ด าเนินงาน ประเมินผล 

๑ ประชุมประจ าเดือนพนกังานส่วนต าบล 
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบเดือน ๓๑ ประชุม  - 

ต.ค.61-ก.ย.
62 ติดตามการท า- 

  และพนักงานจา้ง   ที่ผ่านมาและแนวทางการปฏิบัติที ่         งานที่ผ่านมา 
      ถูกต้อง           
๒ อบรมบุคลากรของกรมส่งเสริมการ               
  ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดยสถาบัน               

  
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และหนว่ยงาน
ของรัฐ               

  ส านักปลัดฯ อบต.         ๑๐๐,๐๐๐     

   -อบรมหลักสูตรปลัด อบต. เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัต ิ ๑ 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.61-ก.ย.

62 สรุปรายละเอียด 

    
ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล 

หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

  -อบรมหลักสูตรนักบรหิารงานทั่วไป เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ 
เพิ่มเสริมสร้างความรู้ และเพิ่ม
ทักษะ ๑ 

การ
ฝึกอบรม   

ต.ค.61-ก.ย.
62 สรุปรายละเอียด 

    
ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล ให้กับพนักงานสว่นต าบล         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

   -อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์ฯ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้าน ๑ 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.61-ก.ย.

62 สรุปรายละเอียด 

    
ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล การวิเคราะห์นโยบายและแผนของ         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

      พนักงานส่วนต าบล           

  -อบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ 
เพิ่มเสริมสร้างความรู้ และเพิ่ม
ทักษะ ๑ 

การ
ฝึกอบรม   

ต.ค.61-ก.ย.
62 สรุปรายละเอียด 

    
ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล ให้กับพนักงานสว่นต าบล         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 



 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลา

การ การติดตามการ 
คน ด าเนินงาน ประเมินผล 

  -อบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพิ่มเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน ๑ 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.61-ก.ย.

62 สรุปรายละเอียด 

   
ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล บุคคลของพนักงานส่วนต าบล         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

  -หลักสูตร จนท./จพง. ธุรการ พนักงานส่วนต าบลยังขาดความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน ๑ 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.61-ก.ย.

62 สรุปรายละเอียด 

   ในการปฏิบัติงานที่เพยีงพอ สารบรรณของพนักงานส่วนต าบล         
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

 -หลักสูตร นักจัดการงานทัว่ไป เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในงาน ๑ 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.61-ก.ย.

62 สรุปรายละเอียด 

   
ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล ด้านบริหารงานทั่วไป         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

  กองคลัง         
    

30,000      

   -อบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการ ๑ 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.61-ก.ย.

62 สรุปรายละเอียด 

    
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล 

เงินและบัญชีของพนักงานส่วน
ต าบล         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

  -อบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในงาน 2 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.61-ก.ย.

62 สรุปรายละเอียด 

    
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล ด้านการเงินและบัญช ี         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

  
 -อบรมหลักสูตร จนท./จพง.จัดเก็บ
รายได้ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน ๒ 

การ
ฝึกอบรม   

ต.ค.61-ก.ย.
62 สรุปรายละเอียด 

    
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล 

จัดเก็บรายได้ของพนักงานสว่น
ต าบล         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

 
 
 



 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลา

การ การติดตามการ 
คน ด าเนินงาน ประเมินผล 

   -อบรมหลักสูตรนักวิชาการพัสด ุ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ในงานด้าน
พัสด ุ ๑ 

การ
ฝึกอบรม   

ต.ค.61-ก.ย.
62 สรุปรายละเอียด 

    
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล           

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

  -อบรมหลักสูตรนักวิชาการคลัง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ในงานด้าน
บัญชี ๑ 

การ
ฝึกอบรม   

ต.ค.61-ก.ย.
62 สรุปรายละเอียด 

    
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล           

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

                  
  กองช่าง         25,๐๐๐     

   -อบรมหลักสูตรนักบริหารงานชา่ง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการ ๑ 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.61-ก.ย.

62 สรุปรายละเอียด 

    
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล 

บริหารงานช่างของพนักงานสว่น
ต าบล         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

   -อบรมหลักสูตรช่าง/นายชา่ง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน ๑ 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.61-ก.ย.

62 สรุปรายละเอียด 

    
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล ช่างของพนักงานส่วนต าบล         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

   -หลักสูตร จนท./จพง. ธุรการ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน ๑ 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.61-ก.ย.

62 สรุปรายละเอียด 

    
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล สารบรรณของพนักงานจ้าง         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

 
 
 
 
 
 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลา

การ การติดตามการ 
คน ด าเนินงาน ประเมินผล 

 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม         3๐,๐๐๐     

  -อบรมหลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน ๑ 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.61-ก.ย.

62 สรุปรายละเอียด 

   
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล การศึกษาของพนักงานส่วนต าบล         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

  -อบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา พนักงานส่วนต าบลยังขาดความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการ ๑ 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.61-ก.ย.

62 สรุปรายละเอียด 

   ในการปฏิบัติงานที่เพยีงพอ ศึกษาของพนักงานสว่นต าบล         
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

 -อบรมหลักสูตรผู้ดูแลเด็ก เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ 
เพื่อเสริมสร้างความรู้งานศูนย์
พัฒนา         สรุปรายละเอียด 

    ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานงานจ้าง เด็กเล็กของ อปท. 1 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.61-ก.ย.

62 
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

  กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม         10,000    

  
 -อบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
สาธารณสุข เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน ๑ 

การ
ฝึกอบรม   

ต.ค.61-ก.ย.
62 สรุปรายละเอียด 

    
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล สาธารณสุขของพนกังานส่วนต าบล         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

  -หลักสูตร จนท./จพง. สาธารณสุข เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน ๑ 
การ

ฝึกอบรม   
ต.ค.61-ก.ย.

62 สรุปรายละเอียด 

   
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล สาธารณสุขของพนกังานส่วนต าบล         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลา

การ การติดตามการ 
คน ด าเนินงาน ประเมินผล 

๓ การพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
เพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๓๑ 

การ
ฝึกอบรม/ ๓๐,๐๐๐ 

ต.ค.61-ก.ย.
62 สรุปรายละเอียด 

  ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิด การปฏิบัติราชการด้วยความสุจริต   
การประชุม

เชิง     
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

    
ประโยชน์ต่อองค์กร และ
ประชาชน โปร่งใส    

ปฎิบัติการ/
การ       

                  

4 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิ 31 
การ

ฝึกอบรม  100,000  
ต.ค.60-ก.ย.

61 สรุปรายละเอียด 

    
ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่น
ต าบล ราชการ   /สัมมนา      

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

          
/ศึกษาดู

งาน       
                  

           
       มยุรี  เพ็ชร์ราม 

    
                           (นางสาวมยุร ี เพ็ชร์ราม) 

    
    

                             นักทรัพยากรบคุคล 
     

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

         
ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ

พัฒนา 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
การ การติดตามการ 

คน ด าเนินงาน ประเมินผล 

๑ ประชุมประจ าเดือนพนกังานส่วนต าบล 
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบเดือน ๓๑ ประชุม  - 

ต.ค.62-ก.ย.
63 ติดตามการท า- 

  และพนักงานจา้ง   ที่ผ่านมาและแนวทางการปฏิบัติที ่         งานที่ผ่านมา 
      ถูกต้อง           
๒ อบรมบุคลากรของกรมส่งเสริมการ               
  ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดยสถาบัน               

  
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และหนว่ยงานของ
รัฐ               

  ส านักปลัดฯ อบต.         ๑๐๐,๐๐๐     

   -อบรมหลักสูตรปลัด อบต. เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อให้ทราบและเขา้ใจการปฏิบัต ิ ๑ การฝึกอบรม   
ต.ค.62-ก.ย.

63 สรุปรายละเอียด 

    ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่นต าบล 
หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

  -อบรมหลักสูตรนักบรหิารงานทั่วไป เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพิ่มเสริมสร้างความรู้ และเพิ่มทักษะ ๑ การฝึกอบรม   
ต.ค.62-ก.ย.

63 สรุปรายละเอียด 

    ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่นต าบล ให้กับพนักงานสว่นต าบล         
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

   -อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์ฯ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้าน ๑ การฝึกอบรม   
ต.ค.62-ก.ย.

63 สรุปรายละเอียด 

    ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่นต าบล การวิเคราะห์นโยบายและแผนของ         
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

      พนักงานส่วนต าบล           

  -อบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพิ่มเสริมสร้างความรู้ และเพิ่มทักษะ ๑ การฝึกอบรม   
ต.ค.62-ก.ย.

63 สรุปรายละเอียด 

    ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่นต าบล ให้กับพนักงานสว่นต าบล         
ตามหลักสูตรที่
อบรม 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลา

การ การติดตามการ 
คน ด าเนินงาน ประเมินผล 

  -อบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพิ่มเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน ๑ การฝึกอบรม   
ต.ค.62-ก.ย.

63 สรุปรายละเอียด 

   ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่นต าบล บุคคลของพนักงานส่วนต าบล         
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

  -หลักสูตร จนท./จพง. ธุรการ พนักงานส่วนต าบลยังขาดความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน ๑ การฝึกอบรม   
ต.ค.62-ก.ย.

63 สรุปรายละเอียด 

   ในการปฏิบัติงานที่เพยีงพอ สารบรรณของพนักงานส่วนต าบล         
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

 -หลักสูตร นักจัดการงานทัว่ไป เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในงาน ๑ การฝึกอบรม   
ต.ค.62-ก.ย.

63 สรุปรายละเอียด 

   ปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่นต าบล ด้านบริหารงานทั่วไป         
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

 กองคลัง         
    

30,000      

  -อบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการ ๑ การฝึกอบรม   
ต.ค.62-ก.ย.

63 สรุปรายละเอียด 

   ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่นต าบล เงินและบัญชีของพนักงานส่วนต าบล         
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

  -อบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในงาน 2 การฝึกอบรม   
ต.ค.62-ก.ย.

63 สรุปรายละเอียด 

    ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่นต าบล ด้านการเงินและบัญช ี         
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

   -อบรมหลักสูตร จนท./จพง.จัดเก็บรายได้ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน ๒ การฝึกอบรม   
ต.ค.62-ก.ย.

63 สรุปรายละเอียด 

    ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่นต าบล จัดเก็บรายได้ของพนักงานสว่นต าบล         
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

   -อบรมหลักสูตรนักวิชาการพัสด ุ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในงานด้านพัสดุ ๑ การฝึกอบรม   
ต.ค.62-ก.ย.

63 สรุปรายละเอียด 

    ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่นต าบล           
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลา

การ การติดตามการ 
คน ด าเนินงาน ประเมินผล 

  -อบรมหลักสูตรนักวิชาการคลัง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในงานด้านบัญชี ๑ การฝึกอบรม   
ต.ค.62-ก.ย.

63 สรุปรายละเอียด 

    ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่นต าบล           
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

                  
  กองช่าง         25,๐๐๐     

   -อบรมหลักสูตรนักบริหารงานชา่ง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการ ๑ การฝึกอบรม   
ต.ค.62-ก.ย.

63 สรุปรายละเอียด 

    ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่นต าบล 
บริหารงานช่างของพนักงานสว่น
ต าบล         

ตามหลักสูตรที่
อบรม 

   -อบรมหลักสูตรช่าง/นายชา่ง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน ๑ การฝึกอบรม   
ต.ค.62-ก.ย.

63 สรุปรายละเอียด 

    ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่นต าบล ช่างของพนักงานส่วนต าบล         
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

   -หลักสูตร จนท./จพง. ธุรการ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน ๑ การฝึกอบรม   
ต.ค.62-ก.ย.

63 สรุปรายละเอียด 

    ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่นต าบล สารบรรณของพนักงานจ้าง         
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม         3๐,๐๐๐     

   -อบรมหลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน ๑ การฝึกอบรม   
ต.ค.62-ก.ย.

63 สรุปรายละเอียด 

    ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่นต าบล การศึกษาของพนักงานส่วนต าบล         
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

   -อบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา พนักงานส่วนต าบลยังขาดความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการ ๑ การฝึกอบรม   
ต.ค.62-ก.ย.

63 สรุปรายละเอียด 

    ในการปฏิบัติงานที่เพยีงพอ ศึกษาของพนักงานสว่นต าบล         
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

  -อบรมหลักสูตรผู้ดูแลเด็ก เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้งานศูนย์พัฒนา         สรุปรายละเอียด 

    ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานงานจ้าง เด็กเล็กของ อปท. 1 การฝึกอบรม   
ต.ค.62-ก.ย.

63 
 ตามหลักสูตรที่
อบรม 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลา

การ การติดตามการ 
คน ด าเนินงาน ประเมินผล 

  กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม         10,000    

   -อบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน ๑ การฝึกอบรม   
ต.ค.62-ก.ย.

63 สรุปรายละเอียด 

    ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่นต าบล สาธารณสุขของพนกังานส่วนต าบล         
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

   -หลักสูตร จนท./จพง. สาธารณสุข เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน ๑ การฝึกอบรม   
ต.ค.62-ก.ย.

63 สรุปรายละเอียด 

    ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่นต าบล สาธารณสุขของพนกังานส่วนต าบล         
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

๓ การพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๓๑ 
การ

ฝึกอบรม/ ๓๐,๐๐๐ 
ต.ค.62-ก.ย.

63 สรุปรายละเอียด 

  ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิด การปฏิบัติราชการด้วยความสุจริต   
การประชุม

เชิง     
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

    ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน โปร่งใส    
ปฎิบัติการ/

การ       
          สัมมนา       

4 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิ 31 การฝึกอบรม  100,000  
ต.ค.60-ก.ย.

61 สรุปรายละเอียด 

    ปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงานสว่นต าบล ราชการ   /สัมมนา      
ตามหลักสูตรที่
อบรม 

          /ศึกษาดูงาน       
         

 
 
          

       มยุรี  เพ็ชร์ราม 

    
                           (นางสาวมยุร ี เพ็ชร์ราม) 

    
    

                             นักทรัพยากรบคุคล 
     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 

ที่  443 / 2560 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) 

......................................................... 
 

  อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 269 และข้อ 275 ได้
ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและ
จริยธรรมอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) ดังนี้ 
 

1. นายสิรวชิญ์   ไทยมะณี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา ประธานคณะกรรมการ 
2. นายพรชัย     อ่ิมหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 
3. นางสาวดรุณี     แท่นพุดซา ผอ.กองคลัง     กรรมการ 
4. นายธงชัย ทองทวี ผอ.กองช่าง     กรรมการ 
5. นายเปี่ยมศักดิ์    แก่นจันทร์ หวัหน้าส านักงานปลัด อบต.   กรรมการ 
6. นางสาวยมุนา    จิตต์หมื่นไวย  นักวิชาการศึกษา  
   รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ  กรรมการ 
7. นางสาวมยุร ี     เพ็ชร์ราม นักทรัพยากรบุคคล                   เลขานุการ 

 

  ให้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) จัดท าแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยค านึงถึงการพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ
ที่ดี  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  เหมะสมกับต าแหน่งและอ านาจหน้าที่  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  องค์กร 
ประชาชน และประเทศชาติสืบไป 

 

 สั่ง  ณ  วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2560 
 
 
 
           สิรวิชญ์  ไทยมะณี 

(นายสิรวิชญ์  ไทยมะณี) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 

 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕63) 
วันที่    12  ธันวาคม   ๒๕60   เวลา   ๑๐.๓๐  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 
.......................................... 

 
ผู้เข้าประชุม 
๑.  นายสิรวชิญ์       ไทยมะณี           นายก อบต.    ประธานกรรมการ 
๒.  นายพรชัย      อ่ิมหาญ  ปลัด อบต.                      กรรมการ   
๓.  นางสาวดรุณ ี แท่นพุดซา   ผอ.กองคลัง  กรรมการ 
๔.  นายธงชัย   ทองทวี  ผอ.กองช่าง  กรรมการ 
๕.  นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.                 กรรมการ 
6.  นางสาวยมุนา จิตต์หมื่นไวย นักวิชาการศึกษา  
   รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ กรรมการ 
7.  นางสาวมยุร ี เพ็ชร์ราม นักทรัพยากรบุคคล                           เลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายสิรวิชญ์  ไทยมะณี  ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕63) ท าหน้าที่เป็นประธาน  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ  ๑.๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.

2561-2563) 

ด้วยแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน 
พ.ศ.๒๕60  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓ ปี(พ.ศ.๒๕61-๒๕63) ขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลพะ
เนาได้มีค าสั่งที่ 443 /๒๕60  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน  ๒๕607  เรื่องคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕63) ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย 

๑.  นายสิรวชิญ์  ไทยมะณี นายก อบต.              ประธานกรรมการ 
๒.  นายพรชัย อ่ิมหาญ ปลัด อบต.                  กรรมการ 
๓.  นางสาวดรุณ ี แท่นพุดซา ผอ.กองคลัง                  กรรมการ 
๔.  นายธงชัย   ทองทวี ผอ.กองช่าง                  กรรมการ 
๕.  นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์ หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.              กรรมการ 
6.  นางสาวยมุนา จิตต์หมื่นไวย นักวิชาการศึกษา 
   รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ  กรรมการ 
7.  นางสาวมยุร ี เพ็ชร์ราม นักทรัพยากรบุคคล                      เลขานุการ 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓ ปี มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕63) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท า
ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

 



 
-๒- 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา 
เลขานุการฯ    ๒.๑ การจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕61–๒๕63)  

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อ ๒๗๑  แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) หลักการและเหตุผล 
(๒) วัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนา 
(๓) หลักสูตรการพัฒนา 
(๔) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
(๕) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
(๖) การติดตามและประเมินผล   
ข้อ ๒๗๒ หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนการพัฒนา เป็นการหาความจ าเป็นในการพัฒนา

พนักงานส่วนต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะ
ตัวบุคคล และฐานะต าแหน่งตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอด
ทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ข้อ ๒๗๓ เปูาหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดให้มีความชัดเจน และครอบคลุม
พนักงานส่วนต าบลทุกคน และต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าแหน่ง โดย
ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา ๓ ปี ของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล 

ข้อ ๒๗๔ หลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
น้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ข้อ ๒๗๕ วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) 

ด าเนินการเอง หรืออาจมอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ที่ เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.) ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธี
หนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม ดังนี้ 

(๑) การปฐมนิเทศ 
(๒) การฝึกอบรม 
(๓) การศึกษา หรือดูงาน 

 
 



 
-๓- 

 
(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
(๕) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับ

การพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 
ข้อ ๒๗๖ งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดสรรงบประมาณ

ส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลอย่างชัดเจน แน่นอน เพ่ือให้
การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๒๗๗ การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดให้มีระบบการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 
 
ประธานฯ  เลขาฯ ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓ ปี ขึ้นเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการฯทุก
ท่านพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในล าดับต่อไปขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาโดยยึดตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่เลขาฯ ได้แจ้งให้ทราบข้างต้นแล้วนั้น   
 
กรรมการ(พรชัย) ร่างแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เลขาฯได้น าเสนอต่อที่ประชุมมีความเหมาะสมครบทุก
ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปีแล้ว  แต่เพ่ิมเติมเรื่องการก าหนดหลักสูตรในการฝึกอบรม หากเป็นหลักสูตรที่
ภาคเอกชนเป็นผู้จัดฝึกอบรมไม่ควรเข้าร่วม  เพราะปัจจุบันกรมส่งเสริมฯ และหน่วยงานภาครัฐอ่ืนที่ได้ท าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกับกรมฯ ก็จัดฝึกอบรมครอบคลุมทุกหลักสูตรแล้ว  ซึ่งวิทยากรก็ล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
โดยตรงจากภาครัฐแล้ว   
 
ประธานฯ  ในปัจจุบันภาคเอกชนได้จัดฝึกอบรมโดยก าหนดหลักสูตรที่คล้ายคลึงกับหน่วยงานภาครัฐ
มาก  รวมทั้งชื่อของสถาบันก็มักจะมีชื่อที่ใกล้เคียงกับภาครัฐเช่นเดียวกัน  ดังนั้นการจะพิจารณาให้พนักงานส่วน
ต าบลไปฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ นั้น ขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนพิจารณาในล าดับต้นก่อนว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่  หากเห็นว่าไม่เหมาะสมกไ็ม่ควรอนุญาตให้เข้ารับการอบรม  ไม่ต้องรอให้นายกฯ มีความเห็น หาก
ผู้บังคับบัญชาล าดับต้นไม่เห็นชอบก็ไม่ต้องส่งเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาในล าดับที่เหนือขึ้นไป  ขอเน้นย้ าให้หัวหน้า
ส่วนราชการทุกส่วนถือปฏิบัติตามนี้ด้วย  การฝึกอบรมรวมทั้งหมดทุกหลักสูตร และทุกภาคส่วน ทั้งเสียค่าใช้จ่าย
และไม่เสียค่าใช้จ่าย   

ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในรอบ ๓ ปี(พ.ศ.๒๕61-๒๕63) หากในอนาคตมีภารกิจเพ่ิม
มากขึ้น มีการปรับอัตราก าลังใหม่ให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งอาจจะเป็นการเพ่ิม 
หรือลดอัตราก าลัง หรือปรับเกลี่ยต าแหน่ง  ก็ต้องมีการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี และปรับปรุงแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ๓ ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับอัตราก าลังใหม่  ดังนั้น การประชุมในครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวในรอบ 
๓ ปี  

จากร่างแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓ ปี ที่เลขาฯได้น าเสนอต่อที่ประชุม  คณะกรรมการ
มีความเห็นเป็นอย่างไร  นอกเหนือจากที่ท่านปลัดพรชัย ได้เสนอแล้วนั้น มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรื อไม่  หากไม่มี  
ข้อสรุปคือ ตัดการฝึกอบรมของภาคเอกชนทุกหลักสูตรออกจากแผนพัฒนาฯ หากไม่มีท่านใดเพ่ิมเติมขอมติที่
ประชุม 



 
-๔- 

 
มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ  มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓ ปี(พ.ศ.๒๕61-๒๕63) โดยมี
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 5 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  ไม่เห็นชอบ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องอ่ืน ๆ  
 -ไม่มี- 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 
  
 

(ลงชื่อ)        มยุรี  เพ็ชร์ราม ผู้จดรายงานการประชุม 
   (นางสาวมยุรี  เพ็ชร์ราม)  
               นักทรัพยากรบุคคล 
 

 
                   (ลงชื่อ)       พรชัย  อ่ิมหาญ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายพรชัย  อ่ิมหาญ)     
                                                                      กรรมการ 
 
 
 
                   (ลงชื่อ)     สิรวิชญ์  ไทยมะณี       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                               (นายสิรวิชญ์  ไทยมะณี)        

                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 

เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2561-2563 
----------------------------------- 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  จังหวัดนครราชสีมา  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕  หมวดที่ ๑๒  การ
บริหารงานบุคคล  ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้องก าหนดตามกรอบ
ของแผนแม่บทการพัฒนาพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) ก าหนด  
โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา  ๓ ปี  ตามกรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบล นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา จึงประกาศใช้แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2561 – 
2563) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่  12  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2560 
 
 
       สิรวิชญ์  ไทยมะณี 

(นายสิรวิชญ์  ไทยมะณี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 

 
 


