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นโยบายและกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2563) 

…………………………………………… 
บทที่ 1 
บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและจําเปนอยางยิ่งในการบริหารงานของทุกองคกร ถาขาดการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ จะสงผลใหการทํางานไมมีประสิทธิผล ลาชา และเกิดความเสียหาย
ตอองคกร ดังนั้นองคกรจําเปนตองจัดทํานโยบายและกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลชะเมาจึงไดจัดทํานโยบายและกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 3 ป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563) ข้ึนเพ่ือเปนการกําหนดใหพนักงานสวนเทศบาลทุกคนตอง
ไดรับการพัฒนาทุกตําแหนง โดยสอดคลองกับแผนอัตรากําลังสามป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563) และ
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563) ตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี และวิธีการ ปฏิบัติงานตาม 
                ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 
 2.2 เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสถานการณเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 2.3 เพ่ือใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม และจริยธรรม 
 2.4 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรในเทศบาลตําบล 
 2.5 เพ่ือดํารงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูคูองคกรตอไป 
 
3. เปาหมาย 
 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลชะเมา 
 ระยะส้ัน 
 

 3.1 ผูบริหาร 
  3.1.1 พนักงานในองคกรสามารถนํานโยบายของผูบริหารไปปฏิบัติใหสําเร็จลุลวง 
  3.1.2 การบริหารงานขององคกรเปนไปอยางโปรงใส พนักงานมีคุณธรรม และจริยธรรม 
  3.1.3 พนักงานมีความรูและมีทักษะในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคกรมี 
                           ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.2 พนักงานเทศบาล 
  3.2.1 องคกรใหการสนับสนุนพนักงานเทศบาลตําแหนงสายงานผูบริหารทุกคนใหไดรับ 
                           การพัฒนาในแตละป อยางนอย 1 หลักสูตร/โครงการ 
  3.2.2 องคกรใหการสนับสนุนพนักงานเทศบาลตําแหนงสายงานผูปฏิบัติทุกคน ใหไดรับ 
                           การพัฒนาในแตละป อยางนอย 1 หลักสูตร/โครงการ 
   



                   3.2.3 องคกรใหการสนับสนุนลูกจางประจํา/พนักงานจาง ใหไดรับการพัฒนาในแตละป อยาง  
                           นอย 1 หลักสูตร/โครงการ  
  3.1.7 พนักงานเทศบาลมีความรูและความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี 
  3.1.8 พนักงานเทศบาลนําหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใชในการบริหารงานบุคคลอยางโปรงใส 
 3.3 ประชาชน 
  3.3.1 สามารถใหบริการประชาชนอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  3.3.2 ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการของพนักงาน 
  3.3.3 นําความคิดเห็นของประชาชนปรับปรุงแกไขการใหบริการกับประชาชน 
 
 ความคาดหวังในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลชะเมา 
 ระยะยาว 
 

  ผูบริหาร 
  3.4.1 มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
  3.4.2 สามารถปฏิบัติงานสูความเปนเลิศในดานการบริหารจัดการ 

3.5 พนักงานเทศบาล 
 3.5.1 เทศบาลตําบลชะเมา เปนองคกรท่ีนาอยู 
 3.5.2 มีความเจริญกาวหนาในสายอาชีพ และหนาท่ีราชการ 
3.6 ประชาชน 
 3.6.1 องคกรมีการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปรงใสในการบบริหารงาน 
 3.6.2 องคสามารถเปนท่ีพ่ึงของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางดียิ่ง 
 3.6.3 องคสามารถทํางานตอบสนองความตองการของประชาชนได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
การวิเคราะหศักยภาพของเทศบาลตําบลชะเมา 

 
วิศัยทศัน เทศบาลตําบลชะเมา 
“แหลงอาหารคุณภาพ สภาพแวดลอมนาอยู ประชากรมีความรู คูคณุธรรม” 

 

พันธกิจของทศบาลตําบลชะเมา 
1. พัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคสาธารณูปการใหครบถวน 
2. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. เพ่ิมรายได ลดรายจายและขยายโอกาส 
4. สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
5. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. บริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมมาภิบาล 

 

เปาหมายหลัก 
1. เพ่ือดําเนินการสํารวจ ขอมูลสภาพท่ัวไป โครงสรางพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม การเมือง การบริหาร การประเมินผลทองถ่ิน เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหและจัดทํานโยบายและกลยุทธ
ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2. เพ่ือใหมีการวางแผนการใชนโยบายและกลยุทธในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณา
วางมาตรการและกลยุทธใหสอดคลองกับแผนพัฒนาตําบลและแผนปฏิบัติการของเทศบาลตําบลชะเมา 

3. เพ่ือใหมีการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับศักยภาพของ
องคกร 

4. เพ่ือใหมีกลไกติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



การวิเคราะหปจจัยภายใน/ภายนอก 
1. ปจจัยภายใน 
ดาน จุดแข็งในการพัฒนา จุดออนในการพัฒนา 

1. ดานการบริหาร 1.1 การประสานงาน : มีความรวมมือรวมใจในการ 
ปฏิบัติงานเนื่องจากมีความสามัคคีกันภายในองคกร
และทราบวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
 

1.2 การมอบอํานาจ : ตามศักยภาพภายใตอํานาจ
หนาท่ีในขอบเขตของกฎหมาย 
 

1.3 การกํากับดูแล : เปนไปอยางสมํ่าเสมอเพ่ือความ
เรียบรอย 
 

1.1 การแบงสวนราชการ : ยังไม
ครอบคลุมภารกิจท้ังหมด 
 

1.2  การวางแผน : ประชาชนมี
สวนรวมในการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาในระดับต่ํา 

2. ดานระเบียบ 
กฎหมาย 
ขอบัญญัติ 

ปลัดเทศบาล มีความรูความสามารถ ดานงาน
กฎหมายพรอมใหคําปรึกษา 

2.1 การออกเทศบัญญัติ : 
ประชาชนเขามามีสวนรวมนอย 
 

2.2 การบังคับใช : ประชาชนยัง
รับทราบนอยมาก 
 

3. ดานบุคลากร 3.1 วินัย : มีวินัยและปฏิบัติตามระเบียบขอกฎหมาย 
 

3.2 พฤติกรรม : ประพฤติตัวเปนตัวอยางท่ีดีมีความ
นาเชื่อถือ 
 

3.3 ความเจริญกาวหนา : เปดโอกาสและสนับสนุนให
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง เขาสอบแขงขันใน
ระดับท่ีสูงข้ึน 
 

3.1 คุณภาพของงาน : ปานกลาง 
ควรใหความรูเพ่ิมเติม 
 

3.2 ทัศนคติ : ปานกลาง ควรให
ความรูเพ่ิมเติม 
 

3.3 อัตรากําลัง : ยังไมเหมาะสม
กับปริมาณของงาน 

4. ดาน
งบประมาณ 

4.1 เงินอุดหนุน : ไดรับเงินอุดหนุนสมควรกับ
ศักยภาพของพ้ืนท่ี 

4.1 การชําระภาษี : ประชาชน
ในพ้ืนท่ียังขาดความตื่นตัวใน
ความรับผิดชอบเรื่องภาษีตางๆ 

5. ดานระบบ
ฐานขอมูล 

 

5.1 การปรับปรุงขอมูล : มีการสํารวจขอมูลปจจุบัน
เสมอ 
 

5.2 การมีสวนรวม : ชุมชนใหความรวมมือในการ
สํารวจขอมูล 

5.1 คุณภาพของขอมูล ขอมูลท่ี
ไดรับเปนขอมูลท่ียังปดบังซอน
เรนไมใหความรวมมืออยางเต็มท่ี 

6. ดานทรัพยากร 
เครื่องมือและ
อุปกรณในการ
ทํางาน 

6.1 จํานวน : เหมาะสมกับปริมาณงาน 6.1 เทคโนโลยีทันสมัย : มีการ
นํามาใชแตบุคลากรยังขาดความรู
ในการใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

 
 
 



2. ปจจัยภายนอก 
 

ดาน จุดแข็งในการพัฒนา จุดออนในการพัฒนา 
1. ดานการเมือง 1.1 ระดับความขัดแยง : เปนโอกาสท่ีแตละฝายตาง

ตรวจสอบการทํางานของกันและกัน สงผลดีตอ
ประชาชนและทองถ่ิน 

1.1 กลุมผลประโยชน : 
นักการเมืองเปนนักธุรกิจท่ีมุงหา
กําไรจากการเขามาดํารง
ตําแหนงทางการเมือง 
 

2. ดานเศรษฐกิจ 2.1 เศรษฐกิจรวม : ประชาชนเริ่มตื่นตัวในการใชจาย
อยางประหยัดและพอเพียง 

2.1 สาธารณภัย :  เกิดน้ําทวม
ในฤดูฝนทําใหเกษตรกรไดรับ
ผลกระทบในการทําการเกษตร 
 

3. ดานสังคม 3.1 วัฒนธรรม : มีการฟนฟู สนับสนุน วัฒนธรรม 
ประเพณี ในทองถ่ินมากข้ึน 
 

3.1 สังคม : จะเริ่มเปนสังคม
เมืองท่ีมีความเอ้ืออาทรลด
นอยลง และเห็นแกตัวมากข้ึนทํา
ใหขาดการรวมพลัง 
 

4. ดานนโยบาย
รัฐบาล 

4.1 การกําหนดนโยบาย : มีการริเริ่มนโยบายใหมๆ 
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได 
 

4.1 การปฏิบัติตามนโยบาย : 
เปนนโยบายใหมซ่ึงบุคลากรยัง
ขาดแนวทางในการดําเนินงาน 
 

5. ดานนโยบาย
รัฐบาล 

5.1 การคิดคน : เทคโนโลยีราคาถูกลง เนื่องจาก
สามารถคิดคนและผลิตไดเองในประเทศไทย 
 

5.1 บุคลากรยังใชเทคโนโลยีไม
คุมคาใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 3 

นโยบายและกลยุทธ การบริหารงานบุคคล 
..................................................... 

 
นโยบายและกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษย เทศบาลตําบลชะเมา 

 บุคลากรถือวาทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยท่ีสําคัญและมีคุณคายิ่งในการขับเคลื่อนการดําเนินงานธุรกิจของ
องคกร จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยข้ึน สําหรับใชเปนกรอบและแนวทางในการจัดทําแผนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย เพ่ือเพ่ิมความคุมคาของการใชทรัพยากรมนุษย ใหการบริหารทรัพยากรมนุษยเกิดความ
เปนธรรม โปรงใส  ตรวจสอบได และใหผูปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญ และกําลังใจท่ีดีเกิดพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบาย และกลยุทธดานตางๆดังนี้ 
 
1. นโยบายดานการปรับปรุงโครงสรางระบบงานและการบริหารอัตรากําลัง 
 เปาประสงค วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากําลังและการ
บริหารอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรและเพียงพอ มีความคลองตัวตอการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของทุกหนวยงานในองคกร รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและมีการ
กําหนดสมรรถนะและลักษณะท่ีพึงประสงของพนักงานท่ีองคกรคาดหวัง 
 กลยุทธ 

1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงาน และกรอบอัตรากําลัง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 
พันธกิจ  

2. การจัดทําสมรรถนะ และนําสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย ท้ังดานการ
สรรหา การเลื่อนข้ันและปรับตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการ
บริหารผลตอบแทน 

3. มีเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพ 
4. จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
5. จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเกงขององคกร 

 
2. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 
 เปาประสงค สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ ท่ัวถึง และตอเนื่อง โดยการเพ่ิมพูนความรู 
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทํางาน ท่ีเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ วิสัยทัศน และยุทธศาสตร
ขององคการ เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย รวมท้ังสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร 
 

กลยุทธ 
 

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของ เทศบาลตําบลชะเมา 
2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามตําแหนงงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอดตําแหนง

และการบริหารจัดการคนดีและคนเกงขององคกร 



3. พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานทุกระดับตาม
สายอาชีพและตําแหนงงานอยางตอเนื่อง 

4. สงเสริมใหบุคลากรยึดม่ันในวัฒนธรรมองคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาลตําบลชะเมา 
5. พัฒนางานดานการจัดการความรู องคความรู เพ่ือสรางวัฒนธรรมการเรียนรู การถายทอดความรูการ

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทํางานอยางตอเนื่อง 
 

3. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 เปาประสงค สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันสมัยและเปนปจจุบัน ชวยลดข้ันตอนของงาน
ปริมาณเอกสาร สามารถไปวิเคราะหเพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใชบริหารงานดานบุคลากรได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคคล 
3. เสริมสรางความรูเก่ียวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารบุคลากรใหผูปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการใช

งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
 

4. ดานสวัสดิการ 
 เปาประสงค เสริมสรางความม่ันคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ความผาสุกและความพึงพอใจให
ผูปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเกงไวกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของปฏิบัติงานท่ีมีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สรางชองทางสื่อสาร ใหสิ่งจูงใจ ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย 
อีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน ตามความจําเปนและเหมาะสมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและพนักงานทุกระดับ 
 กลยุทธ 

1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
3. ยกยองพนักงานท่ีเปนคนเกง คนดี และทําคุณประโยชนใหองคกร 
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
5. ปรับปรุงชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 

5. นโยบายดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู 
 เปาประสงค การสรางชองทางใหเกิดการถายทอดความรูซ่ึงกันและกันภายในระหวางบุคลากร ควบคูไป
กับการรับความรูจากภายนอก เอ้ือใหเกิดโอกาสในการหาแนวทางในการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและ
สรางเปนฐานความรูทีเขมแข็งขององคกร 

กลยุทธ 
1. สรางวิธีการในการจัดการองคความรู เปนวิธีบริหารจัดการในการใชองคความรูใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด เนื่องจากองคความรูจัดเปนทรัพยสินทางปญญาขององคกร ซ่ึงใชแลวไมมีวันหมดไป ดังนั้น ในการบริหาร
จัดการการใชงานจะตองยึดหลักใหองคความรูนั้นสามารถใชงานรวมกันไดในหลายๆแผนกขององคกร 

 
 



2. แตงตั้งผูรับผิดชอบ เปนการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการนําองคความรูท่ีพัฒนาเสร็จแลวไปใชงาน 
3 .สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององคกร ท่ีเอ้ือตอการแบงปนและถายทอดความรูระหวางบุคลากร

อยางตอเนื่อง 
4. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบจัดการความรูเพ่ือใหบุคลากรสามารถเขาถึงองคความรูตางๆ ขององคกร

และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู 
 

 
 
 
  
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 4 
การติดตามนโยบายกลยทุธ การบริหารงานบุคคล 3 ป (พ.ศ. 2561 – 2563) 

................................................ 
เทศบาลตําบลชะเมา ไดกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบายและกลยุทธกา 

บริหารงานบุคคล ประกอบดวย 
 

  1. ปลัดเทศบาล     เปน ประธาน 
  2. หัวหนาสวนราชการทุกคน   เปน   กรรมการ 
  3. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานบุคคล  เปน กรรมการและเลขานุการ 
 

โดยใหมีหนาท่ีติดตามละประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลชะเมา เปนประจําทุก
ป และสรุปรายงานผลและขอเสนอแนะในการติดตามประเมินผลใหนายกเทศมนตรีตําบลชะเมารับทราบเพ่ือ
พิจารณา 

 
*************************** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลชะเมา 

เรื่อง  นโยบายและแผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล 3 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2563) 

*************** 
 

ดวย เทศบาลตําบลชะเมา ไดจัดทํานโยบายและแผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล 3 ป (พ.ศ. 
2561 – 2563) ท้ังนี้คณะทํางานการจัดทํานโยบายและแผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล ใหความเห็นชอบใน
การประชุมคณะกรรมการฯ ไปเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2557 

 

จึงขอประชาสัมพันธใหพนักงานเทศบาลตําบลชะเมา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ 
พนักงานจางท่ัวไป ทราบและถือปฏิบัติรวมกัน 

 
ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 
 

(นายเอกชัย  คงปาน) 
       นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา 

 
 
 

 
 
 

 


