
     

     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      ส ำนักงำนปลัด   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 
  

ที ่ สน 77701 /  202                  วันที่    10   กุมภำพันธ์  2565 
 

เรื่อง     รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 

เรียน    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 
     

ต้นเรื่อง 
 ตำมที่  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำตำลได้เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  
(ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๑๐  ตัวชี้วัด  
โดยก ำหนดวิธีกำรประเมินจ ำนวน  ๓  เครื่องมือ  ประกอบด้วย  แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (IIT ) แบบ
วัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก  (EIT)   แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ  (OIT)   ไปแล้วนั้น 

 

ข้อเท็จจริง 
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  (ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี

งบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำตำลอยู่ในระดับ  AA  หรือคิดเป็นคะแนน  98.89  
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำตำลได้ท ำกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสแล้วพบว่ำ  มี
ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. ดังนั้น  จึงจ ำเป็นต้องน ำข้อบกพร่องนี้ไปปรับปรุงให้ดียิ่ งขึ้นต่อไป  ตำม
รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 

 ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา 
 เพื่อให้กำรด ำเนินงำน ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  (ITA) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖5 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยจึงด ำเนินกำรต่อไปนี้ 

1. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  โดยจัดท ำมำตรกำรยืมทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 
 พร้อมทั้งเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบและถือปฏิบัติและผ่ำนทำงเว็บไซต์หลัก 

2. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร โดยจัดท ำมำตรำกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนทำงเว็บไซต์หลักของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย เช่น ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และไม่ซับซ้อน 
มีข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน มีช่องทำงให้แสดงส่งควำมคิดเห็น และมีช่องทำงกำรสื่อสำรที่เป็น
แบบ 2 ทำง ที่สำมำรถถำม-ตอบได้ รวมถึงมีช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
ด้วย 

 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ  หำกเห็นชอบโปรดอนุญำตให้ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 
น ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเรื่องประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  (ITA)  ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอยต่อไป            
 
              จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

                 
            (นำยเชิดชัย   ไกยะษำ) 

           นิติกรปฏิบัติกำร 
/หน้ำ 2 ควำมเห็น... 



 
 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
 

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

                                ลงชื่อ      
                (นำงสำวพรลภัส  ทวีพงศพ์จนำ) 

                                            หัวหน้ำส ำนักปลัด 
                                                                               10  ก.พ.65 
 
 

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
 

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

                                ลงชื่อ  
      (นำงจีระกิตต ์  งอยจันทร์ศรี) 

      รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเตำ่งอย  
                                                                                     10  ก.พ.65 

ค าสั่งของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
 

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

                                       ลงชื่อ  
          (นำงภัทรำพร ทัศคร) 

    ปลัดองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
                                                                                     10  ก.พ.65 

ค าสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
 

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

                                       ลงชื่อ  
           (นำยเรืองทรัพย ์งอยจันทร์ศรี) 

    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 
                                                                                     10  ก.พ.65 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ปี 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

 



ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 
  รายงานฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในรอบปีที่ผ่าน
มา (ปี 2562) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดท า
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จ าสามารถ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้องถึงภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้หับหน่วยงาน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ของประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
  เมษายน 2565 

 



1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได้ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ
ด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and 
transparency Assessment: ITA)ในปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
จึงได้จัดท ารายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะ
ในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  
  



 

 



 



 
 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เท่ากับ 96.89 คะแนน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดเกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ AA โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่าคะแนน 
เท่ากับ 94.88 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน เท่ากับ 97.28 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ 94.22 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ มีผลคะแนน เท่ากับ 93.96 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ 93.60 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 95.36 คะแนน 

จากล าดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินข้าราชการ มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยพฤติกรรมของบุคลากรที่ไม่น า
ทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเอง มีระบบในการควบคุมการใช้ หรือขอยืมทรัพย์สินราชการ ที่ชัดเจน มี
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ทุกคนรับทราบและน าไปปฏิบัติ และมีระบบการก ากับดูแลและตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  
 
 
 
 



 
ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนน 

เท่ากับ 94.76 คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 94.78 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เท่ากับ 94.39 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีผลคะแนน เท่ากับ 95.10 คะแนน 

จากล าดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน มีข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน มีช่องทางให้แสดงส่งความคิดเห็น และมี
ช่องทางการสื่อสารที่เป็นแบบ 2 ทาง ที่สามารถถาม-ตอบได้ รวมถึงมีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย   
 

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่า 
คะแนนเท่ากับ 100.00 คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน 

ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการด าเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผล
การด าเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่า ผ่านเกณฑ์ ควรรักษามาตรฐานของการด าเนินงานที่ดีไว้ในปี
ต่อไป 
 
 
  
1. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่า 90) มีดังนี้   
  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
 
 



 1.2 ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยท่ีสุด) 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินข้าราชการ  

 
2. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ทั้ง 3 เครื่องมือ) 
 2.1 การประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การใช้ 
ทรัพย์สินของ 
ราชการ 
 

การประเมินการรับรู้บุคคลภายใน (IIT) ต่อการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยพฤติกรรม
ของบุคลากรที่ไม่น าทรัพย์สินของราชการไป
เป็นของตนเอง มีระบบในการควบคุมการใช้ 
หรือขอยืมทรัพย์สินราชการ ที่ชัดเจน มี
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ทุกคนรับทราบและ
น าไปปฏิบัติ และมีระบบการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ 

 

2.2 การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเมินการรับรู้ของผู้บริหาร/ผู้มา

ติดต่อ/ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็น
ที่เก่ียวกับการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อ
สาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลายในการชี้แจงและตอบ
ค าถาม รวมทั้งช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อสามารถแสดงความคิดเห็น
และร้องเรียนการทุจริต  

ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ  ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
และไม่ซับซ้อน มีข้อมูลที่ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน มีช่องทางให้แสดง
ส่งความคิดเห็น และมีช่องทางการ
สื่อสารที่เป็นแบบ 2 ทาง ที่
สามารถถาม-ตอบได้ รวมถึงมีช่อง
ทางการร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

 

 

 



 

2.3 การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 2564) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
   

 
 

 3.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ได้มีการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย ดังนี้  

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

การติดตาม 

1. การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

- จัดท ามาตรการยืมทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่ วนต าบล เต่ า งอย พร้อมทั้ ง
เผยแพร่ประชาสัม พันธ์ ให้ เจ้ าหน้ าที่
รั บทราบและถือปฏิบัติและผ่ านทาง
เว็บไซต์หลัก 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

ต.ค. 2564- 
ก.ย.2565 

ร า ย ง า น
ความก้าวหน้า
และสรุปผล 

2 .ประสิ ทธิ ภ าพ
การสื่อสาร 

- จัดท ามาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่ อ
สาธารณะผ่ านทาง เว็บ ไซต์หลั กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย เช่น 
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึง
ได้ง่าย และไม่ซับซ้อน มีข้อมูลที่ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน มีช่องทางให้แสดงส่ง
ความคิดเห็น และมีช่องทางการสื่อสารที่
เป็นแบบ 2 ทาง ที่สามารถถาม-ตอบได้ 
รวมถึงมีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

ส านักปลัดฯ 
 

ต.ค. 2564- 
ก.ย.2565 

ร า ย ง า น
ความก้าวหน้า
และสรุปผล 
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ลงชื่อ     ผู้จัดท า 
  ( นายเชิดชัย    ไกยะษา ) 
ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 


