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ค าน า 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล ผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลัก              
ธรรมาภิบาล (Good Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล  

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่                      
(2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต                
(6) คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล 
และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะ

ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  และ               
ประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต ของประเทศไทย
ให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  

 
 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง  
  30  ธันวาคม  2564 
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1. หลักการและเหตุผล  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ที่ส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ
การประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  

 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมานิง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.12 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ A  
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เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.81 
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.75 ตัวชี้วัด การใช้อ านาจ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ92.00 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.42 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.84 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.55                
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.87  ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างานได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 84.88 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.29 และตัวชี้วัดคุณภาพการ
ด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.90 

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 95.81 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ
หน้าที่ รองลงมาคือตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต  และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 
คุณภาพการด าเนินงาน ได้เท่ากับร้อยละ 83.96  

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบล         
คลองมานิง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 3 ตัวช้ีวัด คือ  
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.81 เป็นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 93.75  และตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.00 

 
3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90 ) จ านวน 7 ตัวช้ีวัด คือ 
 
(1) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.42 เป็นคะแนน

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.84 เป็นคะแนนจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.55 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน  
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และพฤติกรรมในการยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม
โดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  
         (4) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.87 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงาน
ให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ 
รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (5) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.88             
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การ
ปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมาก 

 (6) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.29 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยแพร่การด าเนินการต่างๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่างประชาสัมพันธ์ 
และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และการให้บริการ                
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา 
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พัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริม
ความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน 
(7) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.96 เป็นคะแนนจาก

การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ การด าเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น า
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มี การเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการ
พัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารระอย่างชัดเจน  
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เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการ ให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุง

วิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงการด าเนินการ  

  
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
 

4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 90.12 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงาน ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล  

 
4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้

คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.90 บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานว่ายึดหลัก ตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน                    
แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า             
มีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ 

 
4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ได้ คะแนนเท่ากับ

ร้อยละ 89.02  บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ  
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การก ากับติดตาม 

1.มีแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

ส านักปลัด/
กองคลัง 

ตลอดปี 2565 -รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 2.ให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

1.ฝึกอบรมหรือประชุม
พนักงานหน่วยงานเพ่ือให้
ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน 

ส านักปลัด ม.ค. – ก.ย.
2565 

3.ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

ส านักปลัด ม.ค. – ก.ย.
2565 

4.การจัดท าประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการจัดท าประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บุคคลภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
ทราบให้ชัดเจน 

ส านักปลัด ตลอดปี 2565 

5.การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการให้ผู้มา
ติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่เรียกร้อง
ประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติ
หน้าที่ และมีการจัดท า
ประกาศไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สิน
ใดๆ 

ส านักปลัด ตลอดปี 2565 

6.การตรวจสอบและต่อ
อายุเว็บไซต์ให้ทัน
ก าหนดเวลา พร้อมที่จะ 
เผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุง
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบัน 

ส านักปลัด ตลอดปี 2565 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การก ากับติดตาม 

7.เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บุคลากร
และสาธารณชนรับทราบ 

ส านักปลัด ม.ค.-ก.ย 2565 -รายงานความกว้า
หน้าและสรุปผล  
ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.มีการมอบหมายงาน
การปฏิบัติงาน รวมถึง
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของงาน โดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

 
1.สร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน
และการท างาน 
2.ผู้บริหารเน้นย้ าในที่
ประชุมเรื่องความเป็นธรรม
ในการประเมิน เพื่อเพ่ิม
ความตระหนักให้กับหัวหน้า
งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักปลัด/
กองคลัง/
กองช่าง/
กอง
สาธารณสุข/
กองศึกษา 

 
ม.ค. – ก.ย.

2565 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


