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รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตของ อปท. 
เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

มิติที ่1 :  สร้างสังคมที่ไม่ทน      ต่อ
การทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 1 การสร้างจติส านึกและ
สร้างความตระหนกัแก่บุคลากรทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจ า 

1.โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
2.กิจกรรม การประชุมประจ าเดือนของผู้บริหารและพนักงาน 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

 3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
 

  ด าเนินการ  
ไม่ได้ด าเนินการ   
 

 4.  หน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจ าปี 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

 5. มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ   
 

 6. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

มิติที ่1 :  สร้างสังคมที่ไม่ทน      ต่อ
การทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2 การสร้างจิตส านึกและ

1.ประกาศ เทศบาล เรื่องเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต 
 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 



2 
 

มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

สร้างความตระหนักของภาคธรุกิจและ
ประชาชน 

2.กิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การช าระภาษีประจ าปี 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

3.กิจกรรม เร่งรัดติดตามผู้ค้างช าระภาษี  ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 4. โครงการจัดฝึกอบรมเยาวชนคุณธรรม จริยธรรม 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

มิติที ่2:  การบริหารราชการเพือ่ป้องกัน
การทุจรติ 
ภารกิจตามมิติ 1  แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจรติของ
ผู้บริหาร 

1.มาตรการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏบิัติงาน 
-ประกาศเจตจ านงความซื่อสัตย์สจุริตของผู้บริหาร 
-ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

มิติที ่2:  การบริหารราชการเพือ่ป้องกัน
การทุจรติ 
ภารกิจตามมิติ 2  มาตรการสรา้งความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 

1. ค าสั่ง เทศบาลต าบลพรรณานิคม เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 

2.  มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงนิตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี  ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 3.กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 4.โครงการยกระดับคุณภาพการบรกิารประชาชน  ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 5. กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

มิติที ่2:  การบริหารราชการเพือ่ปอ้งกัน
การทุจรติ 
ภารกิจตามมิติ3  การใช้ดุลยพินิจของ
พินิจของฝ่ายบริหาร/เจา้หนา้ที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 2.กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 
 

3.มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

มิติที ่2:  การบริหารราชการเพือ่ป้องกัน
การทุจรติ 
ภารกิจตามมิติ4  การเชิดชูเกยีรติแก่
หน่วยงานหรือบุคคล 

2.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายในหน่วยงานที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

  ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

มิติที ่3:  การบริหารราชการเพือ่ป้องกัน
การทุจรติ 
ภารกิจตามมิติ1 การให้ความรูแ้ละ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

1.มาตรการปรับปรงุศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 2มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล   ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 3.กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ 
เทศบาล และการรับเรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

มิติที ่3:  การบริหารราชการเพือ่ป้องกัน
การทุจรติ 
ภารกิจตามมิติ2 กระบวนการรบัฟังความ
คิดเห็นและการรับเรื่องร้องเรียน 

1.กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลต าบลพรรณานิคม 
 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 2.กิจกรรมรายงานผล 
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

ภารกิจตามมิติ 3 
ภารกิจตามมิติ 3 การสร้างกลไกและ
ช่องทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการ 

1.โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 2.มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรบังานจ้าง 
 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

มิติที ่4:  การเสริมสร้างและปรบัปรุงกล
ไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ1 การพัฒนากลไกการ
ตรวจสอบภายในองค์กร 

1.โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561-2564  
 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 2.กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 3.มาตรการตดิตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาล  ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

มิติที ่4:  การเสริมสร้างและปรบัปรุงกล
ไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ  2 การสนับสนุนภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

1.มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่ม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจแุต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 

 ด าเนินการ    
  ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 2..กิจกรรมการรายงานผลการใชจ้่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

มิติที ่4:  การเสริมสร้างและปรบัปรุงกล
ไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ  3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภา ท้องถิ่น 
 

1.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 
 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

มิติที ่4:  การเสริมสร้างและปรบัปรุงกล
ไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ 4  

2.กิจกรรมการมีสว่นรว่มในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา เทศบาล  ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

มิติที ่4:  การเสริมสร้างและปรบัปรุงกล
ไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ภารกิจตามมิติ 4เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community)และบูรณาการทุก

1.มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจรติ 
 2.กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

 
 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  
  เทศบาลต าบลพรรณานิคมด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังคงพบว่ามีข้อสังเกตในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  
 1) การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ของเทศบาลต าบลพรรณานิคมยังคงมุ่งเน้น การวัดผล
เชิงปริมาณ แต่ไม่ได้มีการวัดผลเชิงคุณภาพจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากผู้รับผิดชอบยังขาดความเข้าใจในเรื่องของ
การจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
  2) การด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ยังขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภายใน  ท าให้
กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นเป็นลักษณะของการต่างคนต่างท า  
 3) ในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ยังไม่มีการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม (ภาคเอกชน  ประชาชน และ
เครือข่ายต่างๆ) ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ  ประพฤติมิชอบของ
เทศบาลต าบลพรรณานิคมเท่าที่ควร โดยเฉพาะการเข้ามาตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานราชการ ที่มี
ผลกระทบต่อประชาชนหรือตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ  
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงานแผนปฏิบัติการฯ  
 ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและ  ผลักดันให้การ
ด าเนินงานประสบความส าเร็จ ดังนี้  
 1) การที่มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาเทศบาล เป็นการสร้างระบบการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง  
 2) มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกขเ์ทศบาล
ต าบลพรรณานิคมและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook ป้ายไวนิว เสียงตาม
สาย การประชาสัมพันธ์รถเคลื่อนที่  
 4) ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญและก าชับหน่วยงานในสังกัดให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ การปอ้งกันและ
ปราบปรามการทจุริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท าให้การด าเนินกิจกรรม/โครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด  
 ข้อดีและข้อเสียในการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการฯ  
 ข้อดี  
 ๑) การจดัท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความ ตระหนักในการ
ท างานที่เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ 
  2) เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน และบุคลากรมีความ ละเอียดรอบคอบ
ในการท างาน 
  3) ประชาชนเกิดความมั่นใจในการท างานของเทศบาลต าบลพรรณานิคมมากข้ึน ลดจ านวนการ ร้องเรียน
เพ่ิมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของเทศบาลต าบลพรรณานิคม 
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  4) เป็นการเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริต และ ยึดหลักธรรมา 
ภิบาลในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 5) เป็นการส่งเสริมให้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการ ด ารงชีวิตของ
บุคลากรในหน่วยงาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนของการพัฒนา  
 6) เป็นการป้องกันบุคลากรของหน่วยงานราชการมิให้กระท าผิด ซึ่งท าให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ที่ดีโดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ท่ีต้องเก่ียวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง 
  7) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรมค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีหลักธรรมาภิบาล  
ข้อเสีย  
 1) การจัดท ากิจกรรมหรือแผนงานบางอย่างเป็นการเพ่ิมภาระจากการปฏิบัติงานประจ า และบุคลากรของ
หน่วยงานไม่ได้ให้ความสนใจและไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าตัวชี้วัด 
  2) ประชาชนยังขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  
 ๓) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังคงขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตนและ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  
 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานแผนปฏิบัติการฯ  
 1) เทศบาลต าบลพรรณานิคมมีการตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยฝ่ายสภาเทศบาลนั้นอาจได้ผลในบาง
โครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯ มีข้อจ ากัดเรื่องความรู้ความสามารถ เนื่องจากสมาชิกสภายังมีความรู้ไม่หลากหลาย
และขาดความช านาญเฉพาะด้าน ท าให้อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน  
 2) ปัญหาเรื่องผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบว่าบางกรณีไม่มีมูลความจริง หรือบางกรณีเป็นการ  กลั่นแกล้งบุคคล
อ่ืน หรือเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง หรืออคติส่วนตัว ท าให้เสียเวลาในการตรวจสอบ และ กระทบต่อขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ 
 1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบ ให้
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมิน มาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  
 3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชน มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล  
 4) ควรก าหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน และมี ความเชื่อมโยง
ต่อเนื่องกันทุกปีงบประมาณ 
 5) ควรก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือให้ทราบว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เพียงใด 
 

    ลงชื่อ..................................................................ผู้รายงาน 
(นายกฤษณะ  หลอดเณร) 

นิติกรช านาญการ 
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บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลพรรณานิคม                               .   
ที่    สน  ๕๒๒๐๑. /                วันที ่             26   ตุลาคม   2561                     . 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑. 

เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานิคม 
 
  เรื่องเดิม 

ตามที่เทศบาลต าบลพรรณานิคม ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤต ิ มิชอบภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ บุคลากร
ของเทศบาลต าบลพรรณานิคม โดยให้แต่ละหน่วยงานศึกษารายละเอียดและปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐดังกล่าว เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย  การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบสู่การ  ปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ นั้น 
  ข้อเท็จจริง  
  ปัจจุบันแต่ละหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลพรรณานิคม ได้ด านินการปฏิบัติงานตามแผน 
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

  ข้อพิจารณา 

   เพ่ือให้การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบของเทศบาลต าบลพรรณานิคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรน า
เรียนนายกเทศมนตรีต าบลพรรณานิคมทราบ   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
      (นายกฤษณะ  หลอดเณร) 
                             นิติกรช านาญการ 
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-๒- 

 
 

 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลฯ     ........................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

 
 

(นายสาคร   มุงธิสาร) 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 

 
ความเห็นของปลัดเทศบาลฯ..................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

 
 
 

(นายทวีศิลป์   สุดเสน่ห)์ 

ปลัดเทศบาลต าบลพรรณานิคม 

 

 
ค าสั่งนายกเทศมนตรี............................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

 
 
 

(นายธานีวัฒน์  โมราราษฎร)์ 

นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานคิม 
 
 
 

 


