
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสามเงา 

เรื่อง การนําผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใชประกอบการพิจารณา 
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

 

"บุคลากร" ถือเปนทรัพยากรสําคัญและมีคุณคาที่สุดตอการขับเคลื่อนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลสามเงาใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การกําหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลจึงจะตองดําเนิน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนหองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. 
๒๕๖๑ -2๕๘๐) รวมทั้งใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และประมวลจริยธรรมพนักงานสวนทองถ่ินของ
องคการบริหารสวนตําบลสามเงา พ.ศ. ๒๕๖6 

องคการบริหารสวนตําบลสามเงาจึงกําหนดใหมีการนําผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไป
ใชประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบลสามเงา ดังน้ี 

1. ดานการสรรหา (Recruitment) 
    สวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลสามเงา สนับสนุนขอมูลในการดําเนินการวางแผน

กําลังคนเพื่อรองรับการสรรหาอัตรากําลัง เพื่อการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และเปนผูมีความ
ประพฤติดีตามประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลสามเงา ให
สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

   ๑.๑ การสรรหาขาราชการ : สนับสนุนขอมูลดานอัตรากําลังของหนวยงานสําหรับประกอบการ
วางแผนอัตรากําลังใหเพียงพอตอภารกิจของหนวยงาน ในการจัดทําแผนกําลังคนตามชวงระยะเวลาที่กําหนด 

   ๑.๒ การสรรหาพนักงานจาง : กําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 
        ๑) จัดทําและดําเนินการตามแผนสรรหาพนักงานจางใหทันตอการเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสีย

กําลังคน 
        ๒) การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานจาง ตองประกาศทางเว็บไซตองคการ

บริหารสวนตําบลสามเงา และแจงขาวไปยังหนวยงานอื่น เพื่อสรางการรับรูและเขาถึงกลุมผูสนใจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

         ๓) แตงต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรจากสวนราชการที่ตองการอัตรากําลัง 
เพื่อใหสามารถเลือกสรรผูที่มีความรู ความสามารถ และเปนผูปฏิบัติดีตามประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาทีข่องรฐั
มีความสอดคลองกับภารกิจของแตละหนวยงาน 
 

 



 
 

 
๒. ดานการพัฒนา (Development) 
    สวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลสามเงา ดําเนินการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพและ

ความกาวหนาของบุคลากร ใหมีทักษะ (SHI) ความรู (knowledge) ความสามารถ (Ability) สูงข้ึน สงเสริมและ
พัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความคลองตัวในการทํางาน มุงมั่นสรางสรรคคนนวัตกรรม มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
รองรับภารกิจของหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลสามเงาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสรางความมั่นคง
และกาวหนาในอาชีพราชการ โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีโอกาสในการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามความ
เหมาะสมของหนาที่และความรับผิดชอบ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

    2.๑ สวนราชการใหความรวมมือในการสํารวจความตองการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 
    ๒.๒ สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการอบรม พัฒนาความรูความสามารถ ทักษะในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสรางความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 
    2.๓ สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองในหลักสูตรการพัฒนาขาราชการ และแหลงความรูอื่นๆ 
    2.๔ สงเสริมการนําระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใชในระบบ

การพัฒนาบุคคล (Human Resource Development System: HRDS) 
    ๒.๕ สงเสริมการพัฒนาบุคคลดานการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานทางจริยธรรม

เสริมสรางคานิยมตานความพอเพียง มีวินัย สุจริต และมีจิตอาสา 
    ๒.๖ สงเสริมและปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีในดานการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนไปตามประมวล 

จริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ 
๓. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation) 
    องคการบริหารสวนตําบลสามเงา ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ โดย

หัวหนาสวนราชการ และผูบังคับบัญชารับมอบหมาย ทําหนาที่ประเมิน ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามแนวทางที่กําหนด  ประกอบกับนําผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมมาใชในกระบวนการประเมิน เพื่อให
การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ สะทอนผลสัมฤทธ์ิของงาน และสรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน
ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

    ๓.๑ ดําเนินการประเมินผลตามรอบการประเมิน กําหนดการประเมินปละ ๒ รอบ ดังน้ี 
รอบที่  วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปถัดไป 
รอบที่ ๒ วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปเดียวกัน 

   ๓.๒ องคประกอบการประเมิน ไดแก ผลสัมฤทธ์ิของงาน และสมรรถนะ กําหนดสดัสวนคะแนน 
รอยละ ๗๐ และ ๓๐ ตามลําดับ 

    3.๓ แนวทางสําหรับผูประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ ดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมนิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   ๓.๔ หลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล ดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือน
พนักงานสวนตําบล พ.ศ. ๒๕59 
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๔. ดานการรักษาไว (Retention) 
     สวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลสามเงา  ดําเนินการสนับสนุนขอมูลเพื่อการวางแผน

กลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร การจัดทําเสนทางความกาวหนา
ในสายงาน แผนสืบทอดตําแหนงทางการบริหาร การปรับปรุงระบบฐานขอมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

    ๔.๑ สนับสนุนขอมูลบุคลากรแกงานบริหารงานบุคคล สํานักปลัด  อบต. ในการจัดทําแผนสืบ
ทอดตําแหนงทางการบริหาร (Succession Plan) เพื่อเปนการเตรียมความพรอมรองรับการสูญเสียบุคลากร
เน่ืองจากการเกษียณอายุราชการในแตละป 

    4.๒ ปรับปรุงฐานขอมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ใหเปนปจจุบันและทันสมัย 
กิจกรรมยกยองชมเชยบุคลากร เชน การคัดเลือกขาราชการดีเดนของหนวยงาน การคัดเลือกผูที่มีผลงานดีเดน 

     ๔.3 สงเสริมการจัดสวัสดิการแกบุคลากรในดานความเปนอยู   สถานที่ออกกําลงักาย  จัดการ
ยกยองเชิญชูเกียรติผูมีความประพฤติทางจริยธรรมดีเดน การมอบเกียรติบัตรแกบคุลากรที่เปนบุคคลดีเดนในโอกาส
ตางๆ 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.2566       
 
 

 
      (นายสมัย  ทิมอวม) 

      นายกองคการบรหิารสวนตําบลสามเงา 
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แบบฟอรมการรายงานผลการนําการประเมินจริยธรรม 
ไปใชในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

วัตถุประสงค 

แบบรายงานการประเมินจริยธรรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานของรัฐรายงานการนําผลการประเมิน
จริยธรรมไปใชในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการใดกระบวนการหน่ึงภายในปงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖6 อาทิ การตรวจสอบภูมิหลังความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม การประเมินสมรรถนะ หรือการ
ปฏิบัติราชการ หรือการแตงต้ัง โอน ยาย เลื่อนตําแหนง หรือการพัฒนา หรือการสอบวัดความเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม เปนตน 
ชื่อหนวยงาน/สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66  
วัน/เดือน/ป ท่ีรายงาน วันที่ 10  มีนาคม  พ.ศ. 2566  
ประมวลจริยธรรมท่ีหนวยงานใชดําเนินการภายในหนวยงาน 
ชื่อประมวลจริยธรรม ประมวลจริยธรรมพนักงานสวนทองถ่ินขององคการบรหิารสวนตําบลสามเงา  พ.ศ. 2566 
URL ท่ีเผยแพร .      http://www.samngao.go.th/view_detail.php?boxID=2498&id=272177               
.ขอกําหนดจริยธรรมทีห่นวยงานใชดําเนินการภายในหนวยงาน (ถาม)ี 
ชื่อขอกําหนดจริยธรรม –ไมม ี   
URL ที่เผยแพร ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ชื่อการดําเนินการหรือกิจกรรมการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีนําไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การนําผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใชประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
1. ขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีไดนําผลการประเมนิพฤติกรรมไปใชประกอบการดําเนินงาน 

๑. ประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมของเจาหนาที ่
๒. นําผลการประเมินมาประกอบการดําเนินการบรหิารทรัพยากรบุคคล ดานการสรรหา ดานการ 

พัฒนา ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และตานการรกัษาไวซึ่งบุคลากร 
๒. รายละเอียดการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีสอดคลองกับมาตรฐานทางจริยธรรม หรือ

ประมวลจริยธรรม หรือขอกําหนดจริยธรรม หรือพฤติกรรมท่ีควรกระทําและไมควรกระทํา (Dos & Don 'ts) 
   1.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   ๒. มีจิตสํานึกที่ดี  ซื่อสัตย  สุจริต และรับผิดชอบตอหนาที ่
   3.การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนซับซอน 
  4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
    5. การใหบริการแกประชาชน ดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
   6.การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเทจ็จริง 
  7.การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
   8.การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข 
   9.การยึดมั่นในหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพขององคกร 



 
 
  ๓. สรุปผลการดําเนินการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม 
 

รายละเอียดการประเมิน พฤติกรรมทางจริยธรรม 
1.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 

1. ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาที่ตามจริยธรรมของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  
2. ไมกระทําการใด ๆ อันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจ
ใหเกิดแกสวน ราชการ  
3. ตระหนักอยูเสมอวาตนเองอยูในฐานะขาราชการตองดํารงตน
ใหเปน แบบอยางที่ ดี รักษาช่ือเสียงและภาพลักษณของ
ขาราชการและสวนราชการ ของตน  
4. ตักเตือนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ หากพบเห็นวามี
พฤติกรรมที่ เปนการทําลายช่ือเสียงหรือภาพลักษณของราชการ 

๒. มีจิตสํานึกที่ดี  ซื่อสัตย  สุจริต และ
รับผิดชอบตอหนาที ่

1. ตระหนักในบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบทั้งในหนาที่ราชการ
และ การเปนขาราชการที่ดี  
2. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ รวดเร็ว เ ต็มกําลั ง
ความสามารถ และกลารับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดข้ึนจาก 
การปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งพรอมรับการตรวจสอบจากบุคคลหรือ 
หนวยงานที่มีหนาที่ในการตรวจสอบ 
3. เสียสละและอทุิศตนในการ ทํางาน 

3.การยึดถือประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนซับซอน 

1. ปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือประโยชนของราชการ ประชาชน หรือ
ประเทศชาติเปนหลกั 
2 ไมใชความรูสึกสวนตัวในการปฏิบัติหนาที่ หรือมีอคติตองาน 
ที่ปฏิบัติ ตอรวมปฏิบัติงาน ตอองคกร ตอรัฐบาล หรือตอ 
ประชาชน  
3.ไม ปฏิบัติงานโดยมุงใหเกิดประโยชนของตัวเองมากกวา
คํานึงถึง ประโยชนของสวนรวม  
4.ไมปลอยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นวามีการกระทําที่
นําความคิดเห็นสวนตัวมาใชปะปนกับการปฏิบัติหนาที่ 

4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม 
และถูกกฎหมาย 
 

1.  ตระหนักและยึดมั่นในคุณความดีและประพฤติปฏิบัติตนให 
สอดคลองกับคําสอนหรือหลักปฏิบัติของศาสนาและใหเหมาะสม 
ในฐานะที่เปนขาราชการ  
2. ปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักความถูกตองตามหลักกฎหมายหลัก 
วิชาการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ  
3. ปฏิบัติหนาที่โดยกลาแสดงความคิดเห็นหรือทักทวงเมื่อพบวา
มี การกระทําในสิง่ที่ไมถูกตอง 

 



 
 

รายละเอียดการประเมิน พฤติกรรมทางจริยธรรม 
5.การใหบรกิารแกประชาชน ดวยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
 

1.  ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงความเปนธรรมที่ผูมีสวน
เกี่ยวของ ในเรื่องน้ัน ๆ จะไดรับทั้งทางตรงและทางออม 
2. ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ
ดวย อัธยาศัยที่ดีสุภาพ และสรางความประทับใจใหแก
ประชาชนผูมา ขอรับบริการดวยนํ้าใสใจจริง 

6.การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเทจ็จริง 
 
 

1.  ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามที่พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนด  
2.  ใหบริการผูมาติดตอขอรบัขอมลูขาวสารอยางครบถวน 
ถูกตอง ทันการณและใหตรงกบัความตองการของผูรบัรกิา
รอยางครบถวน โดยคํานึงถึงประโยชนของผูมาติดตอเปน
สําคัญ 

7.การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
 

1. ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายอยางดีทีสุ่ด 
2.  รักษาและพัฒนามาตรฐานการทํางานที่ดีเพื่อเพิม่
ศักยภาพการ ทํางานใหดีย่ิงข้ึน 

8.การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข 
 

1. ตระหนักและยึดมั่นในหลกัการของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2. ไมแสดงพฤติกรรมที่กอใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัยวา
เปนการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
3. ไมปลอยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นวามีกระทาํที่
ไมจงรักภักดีตอ สถาบันพระมหากษัตริย 

9.การยึดมั่นในหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพของ
องคกร 
 

1. ละเวนการเรียกรบัหรือดําเนินการอื่นใดที่ประสงคจะให
ตนเอง ไดรับประโยชนตอบแทนจากการปฏิบัติหนาท ี

 
4. รายละเอียดการนําผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    ๑. ดานการสรรหา นํารูปแบบกระบวนการและเครื่องมือประเมินพฤติกรรมจริยธรรมไปประกอบในการ 

สรรหาเจาหนาที่ของรัฐ 
   2. ดานการพัฒนา เพิ่มรูปแบบการพัฒนาที่เช่ือมโยงกับผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมเพื่อลด

จุดออนในระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐอยางแทจริง 
   3. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ใชประโยชน) แทรกแนวทางการประเมินมาตรฐานจริยธรรมใน

แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป เพื่อสงเสริมการใช/แสดงพฤติกรรมทางจริยธรรมใหปฏิบัติ 
อยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกป 



 
 

    4. ดานการรักษาไวซึ่งบุคลากร สรางเครื่องมือประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมในการเลือ่นระดับ
ตําแหนงเพือ่ใหภาครัฐรักษาและไดผูนําที่มีคุณธรรมและจรยิธรรม 
 

๕. ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
ขาดการติดตาม สอดสอง และประเมินผลพฤติกรรมทางจรยิธรรมของเจาหนาที่อยางตอเน่ือง 
ขอเสนอแนะ  
มีการศึกษาขอมูล ไดแก  
๑. กฎหมายที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางจริยธรรม หรือการนําพฤติกรรมเชิงพฤติกรรมไปใชในการ

กระบวนการดานทรัพยากรบุคคลของพนักงานสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัด
ตาก เพื่อนํามาปรับใชในการบริหารงานกับหนวยงาน 

2. วรรณกรรมวิจัยตางๆ และแนวทางที่ดีตางๆ เชน องคความรู ทฤษฎี รูปแบบ หรือเครื่องมือเชิง 
พฤติกรรมทั้งในและตางประเทศ เพือ่นํามาปรับใชในการบรหิารงานกับหนวยงาน 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ตอการนําการประเมินจริยธรรมไปใชในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรทีม่ีความประพฤติทางจริยธรรมอันดี สมควรพิจารณาใหความดีความชอบ 

และไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ ประกอบในกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
 
 
              (ลงช่ือ)                          ผูรายงาน/ผูตรวจสอบ 
                     (นายขจรศักด์ิ ใจใหญ) 
           นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  รักษาราชการแทน 
     หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 

 
 
 
 
 

    วาที่พันตรี                                ผูใหความเห็นชอบ              (ลงช่ือ)                       ผูอนุมัติดําเนินการ 
                (วิทยา  ครุธอินทร)                         (นายสมัย  ทิมอวม) 
       ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล                                  นายกองคการบรหิารสวนตําบลสามเงา 


