
บันทึกข้อความ 
 
 

ส่วนราชการ    เทศบาลต าบลภูผาแดง  กองวิชาการและแผนงาน  โทร ๐ ๔๒๒๙ ๘๖๖๘  ต่อ ๑๖          .                                                                                         

ที่                            -                            วันที่    ๓๑  มีนาคม  256๔                                    .                                                                                   

เร่ือง    รายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
   ในปี พ.ศ. 25๖๓ 

เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลภูผาแดง/ปลัดเทศบาล 

เรื่องเดิม  

   ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Trasparncy Assessment - ITA) เป็นเครื่องมือส าคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการยกระดับธรรมา      
ภิบาลเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต รวมทั้งสามารถยังยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้กันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต  ( 
Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดับสากล พร้อมทั้ง
สนองตอบนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในการรัฐ นั้น 

ข้อเท็จจริง 
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessmention - ITA) ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีพ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อพกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ ไขโดยเร่งด่วน
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดีขึ้น 

ข้อพิจารณา 
๑.เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
๒.เห็นควรเผยแพร่ผลการด าเนินงานฯ ทางเว็บไซต์เทศบาลต าบลภูผาแดง เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้

ทราบ และพนักงานได้ทราบต่อไป 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้    
 

                
(ลงชื่อ)                  (ลงชื่อ) 
    ( นายวุฒิเดช นิราศค า)             ( นางสาวกานต์ธีรา  นาบง) 
        นิติกรช านาญการ                                  ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 
(ลงชื่อ) พันจ่าเอก                                                (ลงชื่อ)  พันจ่าเอก    
                 (ชินกร  เกรียงไกร)                                                  (ชินกร   เกรยีงไกร) 
             ปลัดเทศบาลต าบลภูผาแดง                            ปลัดเทศบาลต าบลภูผาแดง ปฏิบัติหน้าที่ 
                นายกเทศมนตรีต าบลภูผาแดง 



 
 
                           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

ของเทศบาลต าบลภูผาแดง           
อ าเภอหนองวัวซอ         จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โทรศัพท์ : 0-4229-8668 
โทรสาร : 0-4229-8669 

 www.phuphadang.go.th 

 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
เทศบาลต าบลภผูาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธาน ี



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๓  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธาน ี

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

 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
หน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ IT (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน) คะแนนที่ใต้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.การปฏิบัติหน้าที่ คะแนน ๘๙.๓๒ % 
๒.การใช้งบประมาณ คะแนน  ๗๖.๙๘ % 
๓.การใช้อ านาจ คะแนน  ๘๓.๓๔ % 

  ๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนน ๗๕.๙๗ % 
๕.การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนน ๒๕.๐๐ %  

คะแนนรวม ITA ๙๙.๐๖ % 
วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่และการใช้งบประมาณ 
 

ประเด็น ๑.การปฏิบัติหน้าที่ คะแนน ๘๙.๓๒ % จากการวิเคราะห์พบว่า 
 ข้อ I๑ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็น คือ ความโปร่งใส
เป็นไปตามระยะเวลาก าหนด จากการตอบ จ านวน มาก ๕๑.๙๒ % และมากท่ีสุด ๕๖.๑๕ % 

 
               ประเด็น 1.การใช้งบประมาณ คะแนน ๗๖.๙๘ % จากการวิเคราะห์พบว่า 

 ข้อ I๗ ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ผู้ตอบ
มาก ๔๓.๑๕ % ผู้ตอบมากท่ีสุด ๑๗.๖๕ % 

 
 ข้อ I๑๑ หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ผลประเมิน น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ๖๐.๗๘ % 
 
 ข้อพกพร่อง ข้อ I๑ ที่ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง คือผู้บริหารที่ควบคุมก ากับดูแลมี
การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอาจเกิดปัญหาการปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตาม 
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 
 ข้อพกพร่อง ข้อ I๗ เจ้าหน้าที่ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณจะไม่ได้ศึกษาแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานว่าด าเนินการเมื่อใด จะมีพนักงานบางท่านที่ปฏิบัติหน้าที่และจะรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายเงินและเข้าใจถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณและปฏิบัติตามแผน 

 
 



 ข้อพกพร่อง ข้อ I๑๑ ก่อนการด าเนินการจัดหาพัสดุเทศบาลต าบลภูผาแดง จัดท าแผนและประกาศเผยแพร่
การ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ           พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 
คด การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอก่อนทุกครั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งทามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุการรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๒๓ โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่จัดหาพัสดุนั้น ๆ และก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือ ร่างขอบเขตงานที่ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และให้ถือประโยชน์ของเทศบาลเป็นหลัก แต่
อาจมีส่วนเล็กน้อยที่เจ้าหน้าที่ผู้ตอบไม่เข้าใจในกระบวนการเพราะไม่ใช้ผู้ท าหน้าที่โดยตรง 
 สรุปผลการวิเคราะห์ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องควรมีมาตรการความเสี่ยง ดังนี้ 
 ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ โปร่งใส เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการมือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 ๒. ควบคุมก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการ ปฏิบัติ 
หน้าที่และการ ประ เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ 
 ๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบครอบคลุม และ
ทั่วถึงมากยิ่งข้ึน เพ่ือ ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในด าเนินการ สร้างจิตส านึกให้ข้าราชการรังเกียจ การ 
ทุจริตทุกรูปแบบ 
 
จุดอ่อน  คือ พนักงาน บางท่านควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้และการประชาสัมพันธ์ทุก 
ช่องทางให้ทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจ และเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ 
 
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
 ๑. การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการตรวจสอบบุคลากรในความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา 
ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณี ให้ตรวจสอบบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานด้วย ไม่ว่าจะ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนองาน หรือคู่สัญญาของเทศบาล
ต าบลภูผาแดง 
 ๒. จัดท าแผนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายเรื่องการ
จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบ ข้อกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
 ๓. ก าหนดแผนอัตราก าลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
 ๔. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ๕ หากพบว่ามีการกระท าผิดจะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 
 ๖. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้บุคคลกร
ในหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายโดย
การฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้าง
จิตส านึกสุจริต 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
เทศบาลต าบลภูผาแดง อ าเภอหนองวัวซอ จงัหวัดอุดรธานี 

******************************** 
  ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ EIT (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) 
 คะแนนที่ได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑. คุณภาพการด าเนินงาน ๘๐.๑๖ % 
 ๒.ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘๐.๔๖ % 
 ๓.การปรับปรุงการท างาน ๘๒.๕๖ % 
 คะแนนรวม EIT ๗๘.๘๘ % 

๑.วิเคราะห์คุณภาพการด าเนินงาน 
ข้อ E ๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อปฏิบัติงานให้บริการแก่ท่านตามประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
 โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด ตอบมาก ๕๗.๘๙ % มากที่สุด ๓๙.๔๗ % 
 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ตอบมาก ๖๓.๑๖ % มากที่สุด ๓๔.๒๑ % 
ข้อ E ๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านกับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
 มากน้อยเพียงใด 
 - เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงานให้บริการแก่ท่านกับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
 มากน้อยเพียงใด ตอบมาก ๕๕.๒๖ % มากที่สุด ๔๒.๑๑ % 
ข้อ E ๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา  ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อยเพียงใด ตอบมาก ๖๐.๕๓ % ตอบมากที่ ๓๖.๘๔ % 
ข้อ E ๕ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
 มากน้อยเพียงใด ตอบน้อย ๒.๖๓% ตอบมาก ๗๑.๐๕ % ตอบมากท่ีสุด ๒๖.๓๒ %  
ข้อบกพร่อง 
 ๑.เจ้าหน้าที่บางคนขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียนกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๓.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขาดการเอาใจใส่ในหน้าที่ 
จุดอ่อน 
 ๑.เจ้าหน้าที่บางคนขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒.ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกที่ดีในการบริการประชาชน 
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
 ๑. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 
ระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ๒. หากพบว่ามีการกระท าผิดจะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 
 ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคคลกร
ในหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดย
การฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้าง
จิตส านึกสุจริต 

๒.วิเคราะห์ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ข้อ E ๖ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
 ตอบเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน ตอบน้อย ๐.๐๐ % มาก ๕๕.๒๖ % มากที่สุด ๔๔.๗๔ % 
มีช่องทางหลากหลาย ตอบ ๐.๐๐ % มาก ๕๕.๒๖ % มากที่สุด  ๔๔.๗๔ % 



ข้อ E ๗ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณชนรับทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด 
 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากน้อย 
 เพียงใดตอบ น้อย ๐.๐๐ % มาก ๖๕.๗๙ % มากที่สุด ๓๔.๒๑ % 
ข้อ E ๘ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นกับการด าเนินงาน/การให้บริการหรือไม่ 
 ตอบ มี ๕๗.๘๙ % ไม่มี ๔๒.๑๑ % 
ข้อ E ๙ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง 
 ชัดเจน มากน้อยเพียงใด น้อย ๐.๐๐ % มาก ๔๗.๓๗ % มากท่ีสุด ๕๒.๖๓ % 
ข้อ E ๑๐ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 
 ตอบ มี ๑๐๐.๐๐ %ไม่มี ๐.๐๐ % 
 
ข้อบกพร่อง ๑.ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
      ๒.ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและต้องหลายช่องทาง 
      ๓.เจ้าหน้าที่บางคนขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ 
      ๔.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ 
      ๕.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขาดการเอาใจใส่ในหน้าที่ 
 
จุดอ่อน      ๑. เจ้าหน้าที่บางคนขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
     ๒.ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกที่ดีในการบริการประชาชน 
 
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
 ๑. การประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนให้ทั่วถึงและต่อเนื่องทุกช่องทางการติดต่อ 
 ๒. การส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยการใช้ระบบ 
สารสนเทศ 
 ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อ กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้บุคคลกร
ในหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดย
การฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้าง
จิตส านึกสุจริต 
 

๓.วิเคราะห์การปรับปรุงการท างาน 
 ข้อ E ๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด ตอบ น้อย  ๐.๐๐ % มาก ๖๓.๑๖ % มากที่สุด ๓๖.๘๔ % 
 ข้อ E ๑๒ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีข้ึน มาก
น้อยเพียงใด ตอบ น้อย ๒.๖๓ % มาก ๕๐.๐๐ % มากที่สุด ๔๗.๓๗ % 
 ข้อ E ๓๓ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมาก ขึ้นหรือไม่ตอบ มี ๑๐๐.๐๐ %ไม่มี ๐.๐๐ % 
 

 
 



 
 ข้อ E ๑๔ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมใน
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด ตอบ น้อย ๒๑.๒๕ % มาก 
๓๔.๒๑ % มากที่สุด ๔๔.๗๔ % 
 ข้อ E ๑๕ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงานการให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มาก
น้อยเพียงใด ตอบ น้อย ๐.๐๐ % มาก ๖๘.๔๒ % มากที่สุด ๓๑.๕๘ % 
 
ข้อบกพร่อง ๑. ขาดการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่และการบริการให้แก่เจ้าหน้าที่ 
      ๒. ขาดการปรับปรุงวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
      ๓.การใช้เทคโนโลยียังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง 
      ๔.เจ้าหน้าที่บางคนขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ 
      ๕.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ 
      ๖.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขาดการเอาใจใส่ในหน้าที่ 
 
จุดอ่อน      ๑.เจ้าหน้าที่บางคนขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
      ๒.ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกที่ดีในการบริการประชาชน 
 
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
 ๑. จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมและพัฒนาตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒.การส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยการใช้ระบบ 
    สารสนเทศ 
 ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม     
ระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ๔.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้บุคคล    
ในหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในต าแหน่งหน้าที่อันมีควรได้โดยชอบด้วย    กฎหมาย 
โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง 
    คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกสุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
************************************************** 

ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ OIT (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) 
คะแนนรวม 66.13 % 

ข้อที่ได้คะแนนเป็น 0 คะแนน 

ข้อ 2   ข้อมูลผู้บริหารองค์ประกอบข้อมูลไม่ครบถ้วนขาดช่องทางการติดต่อโดยตรง ถึงผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด   
          เทศบาล 
ข้อ 10 แห่งการด าเนินงานประจ าปี รายละเอียดข้อมูลที่แสดงไม่ ใช่แผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563 
ข้อ 11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน เก็บไปเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนตามระยะเวลา  
          6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ข้อ 17 E-service ช่องทางติดต่อ ไม่ใช่ E-Service 
ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนไม่ครอบคลุม ระยะเวลาบังคับใช้ ใน ปีพ.ศ. 2563 
ข้อ 19 รายงานการก ากับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีรอบ 6 เดือน ข้อมูลมีไม่ถึง เดือนมีนาคม  
          พ.ศ. 2563 
ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ข้อมูลไม่ครบทุกเดือน อย่างน้อยถึงเดือนมีนาคม 2563 
ข้อ 26 การด าเนินการ ตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ข้อมูลที่น ามา ตอบไม่ได้ ระบุว่าด าเนินการในปี  
          พ.ศ. 2563 
ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล น ามาตอบไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี ไม่มีการรายงานผล ปีพ.ศ. 2562 
ข้อ 29 ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ไม่มีช่องทางการแจ้ง เรื่องร้องเรียนดังกล่าว 
ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ไม่มีการแสดงข้อมูล การมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือมาตรการในหน่วยงานในปี  
          2563 
ข้อ 36 การด าเนินการ เพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ไม่มี URL 
ข้อ 37 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ไม่แสดงการด าเนินการ เสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรในปีพ.ศ. 2563 
ข้อ 40 รายงานการก ากับติดตาม การด าเนินการป้องกัน การทุจริต ประจ าปีรอบ 6 เดือน ไม่มี URL 
ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ไม่แสดงการวิเคราะห์ ผลในปีพ.ศ. 2562 
ข้อ 43 การด าเนินการ ตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ไม่มี URL 
 
 

ข้อบกพร่อง      1. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เข้าใจในประเด็นค าถาม และตีความผิดพลาด 

       2. เจ้าหน้าที่บางคน ขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  

                        เกี่ยวกับการปฏิบัติ 
จุดอ่อน           1. เจ้าหน้าที่บางคนขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่เข้าใจประเด็นค าถาม 

                2. ผู้ปฏิบัติขาดการวิเคราะห์ในประเด็นค าถามและไม่ศึกษาเรียนรู้ 
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

         1. จะส่งบุคลากรเข้าอบรม และพัฒนาตามหลักสูตร ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
            2. การส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยการใช้ 
                         ระบบสารสนเทศ 

           3. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 

               ระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 



           4. สร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบให้ 
     บุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ในต าแหน่งหน้าที่อันมิ 
                ควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่ 
                        กิจกรรม ด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกสุจริต 

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

 
 
 

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธาน ี
 

 1. สร้างจิตส านึกที่ตัวบุคคลเริ่มต้น ท าให้คนแต่ละคนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มีจิตส านึกที่ถูกต้อง            
รู้ผิดชอบชั่วดี อะไรควรท าไม่ควรท า ตระหนักถึงผลเสียหายร้ายแรงของการทุจริตคอรัปชั่น มองว่าการทุจริตคอรัปชั่น 
เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ เป็นการเอาเปรียบสังคม และสังคมไม่ยอมรับ 

           2. สร้างเครือข่ายและกลไกเชิงสถาบัน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนที่มีจิตส านึกเพราะ         
แต่ละคนต่างอยู่ภายใต้องค์กรกลุ่มสังคมหรือภาคส่วนต่างๆการออกแบบให้มีระบบและกลไก ให้ปัจเจกบุคคลที่มี
จิตส านึกให้ได้เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างพ้ืนฐานที่ให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างพลังกลุ่ม 
ที่มีขวัญและก าลังใจ ในการท าความดี และมีกลไกเชิงสถาบันบางอย่างรองรับ จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและขยาย
ขอบข่าย ของกลุ่มคนที่มีจิตส านึก จนเป็นจิตส านึกรวมหมู่ ที่มีพลังขับเคลื่อน คุณธรรมจริยธรรมของสังคม 

          3. สร้างพลังคุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนสังคมในภาพใหญ่ ด้วยการส่งเสริมและสร้างกลไกบางประการ             
ที่ท าให้เครือข่ายของผู้ที่มีจิตส านึก รักความถูกต้อง มีพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เป็นกลไกตรวจสอบแล้วเฝ้าระวัง
การทุจริตคอรัปชั่น เพ่ือรักษาประโยชน์ของสาธารณะ สร้างพลังต่อต้านและลงโทษทางสังคมต่อผู้กระท าการทุจริต
คอรัปชั่น 
 



 

มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

 เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธาน ี  

 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

1) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 

 รายงานความก้าวหน้า 
รอบ 6 เดือน 

รายงานสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

(1) ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือให้ความรู้ เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(2) รณรงค์วิธีคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน 

  

3) ให้ความรู้เรื่องกรประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

  

4) การปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการผู้มา
ติดต่อราชการที่เป็นไปตาม
ขั้นตอนระยะเวลาที่ก าหนด 

(1) ทบทวน ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 

(2) ทบทวน ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการ
ให้บริการประชาชน 

(3) รณรงค์พัฒนาจิตส านึกการให้บริการกับ
เจ้าหน้าที่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

  

5) สร้างการรับรู้ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีและเปิดโอกาสให้
บุคลากรในหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ 

(1) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ให้
บุคลากรรับทราบ 

(2) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน  ให้
บุคลากรรับทราบ 

  

6) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้บุคลากรและสาธารณชน
รับทราบหลายช่องทาง 

  

7) มีการหมอบหมายงานการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ประเมินผลกรปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพของงาน โดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินและการท างาน 

(2) ผู้บริหารเน้นย้ าในที่ประชุมเรื่อง ความเป็น
ธรรมในการประเมิน เพื่อเพ่ิมความตระหนัก
ให้กับ ผู้บริหาร/ผอ.กอง/หัวหน้างาน 

  



 

การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง 

 1. ควรจัดท าค าสั่งและก าหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

 2. ควรติดตามประเมินผลในค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
 1. ควรก าหนดขั้นตอนให้เข้าใจง่ายและกระชับระยะเวลาที่น้อยลง 

 2. ควรก าหนดวิธีปฏิบัติที่รวดเร็ว 

 3. ควรประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบทุกข้ันตอนการปฏิบัติ 
 4. การสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ 

 1. ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต               
     เทศบาลต าบลภูผาแดง อย่างเคร่งครัด 

 2. ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ       
     สินน้ าใจ อย่างเคร่งครัด 

 3. ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 

 4.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน 

การก าหนดแนวทางก ากับติดตาม 

 1. รายงานผลการด าเนินงานปีละครั้งต่อผู้บริหาร 

 2. จัดให้มีการประชุมเพ่อก าหนดแผนงาน แนวทางปฏิบัติและมาตรการภายในเพ่ือให้หน่วยงานรับทราบเป็น
     แนวทางปฏิบัติ 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการน าไปใช้ 
 1.1 ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับจ้างควรศึกษาระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และศึกษาระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560 (ฉบับใหม่) เพ่ือให้เข้าใจมากขึ้น เนื่องจาก
เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีกรให้ความรู้โดยการประชาสัมพันธ์หรือการฝึกอบรม 

 1.2 ควรส่งเสริมให้หน่วยงานราชการสร้างการบริหารและการจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง รายงานผลการด าเนินงานและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ให้สังคม         
ได้ทราบ ช่วยแก้ปัญหาการทุจริตและการคอร์รัปชั่นในภาครัฐได้ 
 1.3 ผู้บริหารควรมีการจัดท าแผนบริหารพัสดุล่วงหน้า โดยน าเอาปัญหาของการท างานที่ผ่านมา น ามาปรับ
ใช้ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อไม่ทัน หรือการก าหนดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือให้การบริหารงานพัสดุได้ตรงกับ
ความต้องการของเทศบาลต าบลภูผาแดงมากที่สุด 
 
 
 
 



 
 
 

การายงานผลการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง 
 

 มาตรการจัดการความเสี่ยง 

  1. ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

  2. ควบคุม ก ากับ ดูแล การประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียน การละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ 
  3. ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 

  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพ่ือร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในด าเนินการสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการ
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
 

แนวทางการน าผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 

 1. ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และการให้
ความรู้ การอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 

 2. ควรส่งเสริมให้หน่วยงานราชการสร้างการบริหารและหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยใช้หลักธรรมาภิบาล           
ซึ่งเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง รายงานผลการด าเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาให้สังคม               
ได้ทราบ ช่วยแก้ปัญหาการทุจริตและการคอร์รัปชั่นในภาครัฐได้ 
 3. ผู้บริหารควรมีการจัดท าแผนบริหารพัสดุล่วงหน้า โดยน าเอาปัญหาของการท างานที่ผ่านมา น ามาปรับ
ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื่อไม่ทัน หรือการก าหนดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้การบริหารพัสดุได้ตรงกับ              
ความต้องการของเทศบาลต าบลภูผาแดงมากที่สุด 

 4. ศึกษาข้อมูลเตรียมจัดท าสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์เน้นย้ าพฤติกรรมที่ควรท าไม่ควรท า 

 5. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและภายในทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
 
 
 

ลงชื่อ  พันจ่าเอก 

                                                       (ชินกร  เกรยีงไกร) 
                                                  ปลัดเทศบาลต าบลภูผาแดง  ปฏิบัติหน้าที่ 

                                                     นายกเทศมนตรีต าบลภูผาแดง 
 
 
 
 








































