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ค าน า 
 

ตามท่ี ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจ าปี พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และเพ่ือให้ 
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เทศบาลต าบลอุดมธรรม จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 –2564) ของเทศบาล 
ต าบลอุดมธรรม เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตอย่างแท้จริง นั้น 

เมื่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศแล้ว เทศบาต าบลอุดมธรรม ในฐานะหน่วยงานผู้รับการประเมิน จึงควรมีการ 
น าผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางท่ีดีขึ้น สอดรับกับการประเมิน
ต่อไป 
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        ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

                        ผู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
 
 หน้า 
ค าน า  
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 1 
ความเป็นมาของการประเมิน 1 
ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 

การน าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 
1. ด้าน IIT 3 
2. ด้าน EIT 4 
3. ด้าน OIT 5 
ภาคผนวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  

 
ความเป็นมาของการประเมิน 
  กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ของส านักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันเพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Base) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีภาพลักษณ์ท่ีดีขึ้นในอนาคต อันจะน าไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้าง
เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสน ามาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
 
ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 
คะแนนรวม   65.77 อยู่ในระดับ C มีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินของราชการ  มีค่าต่ าสุด  
เท่ากับ 74.32 ซึ่งหน่วยงานต้องจัดท าข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่น าทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน ประสิทธิภาพการสื่อสาร  มีค่าต่ าสุด  
เท่ากับ 81.41 ซึ่งหน่วยงานต้องจัดท าการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น Website, Instagram, 
Facebook  ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  

3. ด้าน OITพบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การป้องกันการทุจริต มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 
46.43 ซึ่งในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปี
ให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็น
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การน าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินของราชการ  มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 74.32 ซึ่งหน่วยงานต้องจัดท าข้อตกลงหรือประกาศให้
บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 
 

ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

1.จัดท าข้อตกลงหรือ
ประกาศให้บุคลากร
ทราบถึงนโยบายการไม่
น าทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้เป็น
ประโยชน์ส่วนตัว 
2.จัดท าประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

1. จัดท าคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบ 
3. ส่งหนังสือถึงผู้น าชุมชนให้ประชาสัมพันธ์ให้
รับทราบโดยทั่วกัน 
4. เผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ผ่านเว็บไซต์ 
5. เผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ผ่านเฟชบุ๊ก 
6. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าส านักงาน 

1.มาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และ
การให้หรือรับสินบน 
2.มาตรการป้องกันละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือ
ประชาชน 

1.ส านักปลัด 
2.กองคลัง 

  

 
 
 
 



 
ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน ประสิทธิภาพการสื่อสาร  มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 81.74 ซึ่งหน่วยงานต้องจัดท าการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลาย 
ช่องทาง เช่น Website ,Instagram , Facebook  ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรอืช่องทางอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

1. หน่วยงานต้องจัดท า
การเผยแพร่ข้อมูลใน
หลากหลายช่องทาง 
เช่น Website, 
Instagram, Facebook  
ฯลฯ 
2. ควรมีช่องทางในการ
แจ้งเบาะแสการทุจริต 
เช่น สายด่วน หรือ
ช่องทางอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสม 

         ในความเป็นจริง เทศบาลฯ มี เว็บไซต์, 
เฟชบุ๊ก, ไลน์ เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลมา
นานแล้ว แต่ประชาชน อาจเข้าไม่ถึง และไม่ทราบ
ชื่อ เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ ของอบต.ฯ 
         ทั้งนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.ฯ 
จะด าเนินการ ปรับปรุง และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ โดย  
        1. ส่งหนังสือถึงผู้น าชุมชน ให้เผยแพร่ชื่อ
เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ และเชิญชวนประชาชนให้
เข้าชม เว็บไซต์, เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม
เฟชบุ๊ก, ไลน์ ของอบต. 
        2. ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน    
        3. จะน าข้อมูลด้านต่าง ๆ เผยแพร่ผ่าน 
เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ ให้ครอบคลุมในทุก ๆ ข้อมูล
ข่าวสาร ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด
ต่อไป 

1.มาตรการในการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
2.มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

1.ส านักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษาฯ 
5.กองสวัสดิการ
สังคม 
6.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 

  

 
 



ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การป้องกันการทุจริต มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 46.43 ซึ่งในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านง 

หรือค าม่ันสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน และ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" 
 

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

1.ผู้บริหารควรแสดง
เจตจ านงหรือค ามั่น
สัญญาว่า จะปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

1. อบต.ฯ ได้มีการแสดงเจตจ านง หรือค าม่ัน
สัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล  ตั้งแต ่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ 
ก าหนดให้ด าเนินการแล้ว และมีการเผยแพร่โดย
ออกเป็นประกาศ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า
ส านักงาน, จัดท าหนังสือแจ้งผู้น าชุมชน, และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของอบต.ฯ  ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2561 และปี งบประมาณ พ.ศ. 
2562  
 

1.มาตรการในการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ 

1.ส านักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษาฯ 
5.กองสวัสดิการ
สังคม 
6.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 
จากการประเมิน (ต่อ) 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

2.จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันแก้ไขการทุจริต
ประจ าปีให้ชัดเจน
เผยแพร่ต่อสาธารณะ  

2. อบต.ฯ ได้มอบหมายให้นางสาวรุ่งฤดี  โสภากุล 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
รับผิดชอบเรื่องการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้รับผิดชอบได้มีการบันทึก
ข้อความให้รับทราบผลการด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งผ่านการตรวจรับรอง
ตั้งแต่ปี 2561  
       และในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการ
ปรับปรุง ในระบบ e-plannacc มาอย่างต่อเนื่อง 
ล่าสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการปรับปรุง
อีกครั้ง เพื่อรองรับการตรวจประเมิน และได้
รายงานในระบบ e-plannacc ให้ชัดเจน เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
อบต.ฯ เรียบร้อยแล้ว 

 1.ส านักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษาฯ 
5.กองสวัสดิการ
สังคม 
6.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 
จากการประเมิน (ต่อ) 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

3.กลุ่มองค์กรชุมชน  
มีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริต เช่น เป็น
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" 

3. ส าหรับในเรื่องของการให้ประชาชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็น
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" นั้น อบต.ฯ ได้ด าเนินการ
มาโดยตลอด ในเรื่อง 
    3.1 กองคลัง ได้แต่งตั้งประชาชนเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
    3.2 กองสวัสดิการสังคม  ในการออกแจกเบี้ย 
ผู้มีความพิการ, ผู้สูงอายุ ทาง ได้ให้สมาชิก ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นสักขีพยาน
การรับเบี้ยทุกครั้ง แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563           
กรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดให้มีการโอนเงินเข้าบัญชี 
และเลือกท่ีจะรับแบบเดิมได้ แต่ส่วนใหญ่เลือกที่จะ
ให้โอนเข้าบัญชี ดังนั้น มีจ านวนส่วนน้อยที่ยังเลือก
จะรับเป็นเงินสด  
    3.2 กองการศึกษา ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในสังกัดเทศบาลฯ ได้มีการแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 ศูนย์ 

    

 
 
 
 
 
 



ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 
จากการประเมิน (ต่อ) 

แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

3.กลุ่มองค์กรชุมชน  
มีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริต เช่น เป็น
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" 

3.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ  
ต่าง ๆ เช่น 
          3.3.1 คณะกรรมการบริหารจัดการมูล
ฝอยขยะชุมชนจังหวัดสะอาดระดับชุมชน 
          3.3.2 คณะกรรมการควบคุมโรคระดับ
ต าบลในการจัดท างบประมาณ      
     3.4 ส านักงานปลัด ก่อนด าเนินการจัดท าเทศ
บัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ แต่ละปี จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
ร่วมประชุมเพ่ือจัดประชาคม เสนอโครงการต่าง ๆ  
      จากข้อมูลข้างต้น จะพบว่า อบต.ฯ เปิดโอกาส
ให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
ครอบคลุมทุก ๆ งานของอบต.ฯ เพียงแต่ไม่มีการ
เผยแพร่ให้รับทราบโดยทั่วถึง 
     ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.ฯ 
จะด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ได้รับทราบต่อไป 

    

 

 


