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เรื่อง   มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับ   
                                    ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  
                                  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปรับปรุงคู่มือการ
พัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมด้านการบริหารผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 นั้น 

 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างโปร่งใส อีกทั้งส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตในองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จึงได้ปรับปรุงคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาความรู้และเป็นมาตรฐาน
การปฏิบัติงานในด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะต่อไป 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
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แนวทางการตรวจสอบบุคลากร 
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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มาตรการป้องกันผลประโยชน์และแนวทางการตรวจสอบบุคลากร 
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
        องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ประจ าปี 2563 
       *************************  

 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการท างานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร 

  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะจึงด าเนินการจัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนว
ทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ  
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 

แนวคิดทฤษฎี 
 จากการศึกษาวิจัยของนายกิตติภูมิ บัวเพชร เรื่องการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง พบว่าการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในงานพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีลักษณะและรูปแบบอยู่ 6 ประการ ดังนี้ 

1. การรับสินบน 
การรับสินบนเป็นการยอมรับเงินผิดกฎหมายหรือคุณค่าอ่ืน ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ต้องการจาก

เจ้าหน้าที่ที่ได้มีการกระท าตามหน้าที่ในการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยผู้ให้สินบนมีเจตนาที่
จะบิดเบือนวัตถุประสงค์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  และผู้รับหรือเจ้าหน้าที่มีเจตนาที่จะกระท าตาม            
เป็นสถานการณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์อ่ืน  ๆ 
โดยต้องกระท าการที่ขัดต่อกฎหมายหรือเพิกเฉยในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ได้ซึ่งผลประโยชน์นั้น ซึ่งจะส่งผลเสียต่อ
ภาพลักษณ์และการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในระยะยาว 

2. การใช้อิทธิพลส่วนตัว 
การใช้อิทธิพลส่วนตัวในการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานพัสดุส่วนใหญ่จะเกิดจาก

การใช้อิทธิพลทางอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาแทรกแซงกระบวนการท างานตาม
ระเบียบพัสดุฯ ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหารท้องถิ่นและกลุ่มการเมืองที่สนับสนุน
ผู้บริหารท้องถิ่น จากการกระท าดังกล่าวได้สร้างคามล าบากใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อใด
ที่หน่วยตรวจสอบมาตรวจสอบพบข้อบกพร่องผู้ที่จะต้องรับผิดคือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเท่านั้นเอง 

3. การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ 
เจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็นในข้อมูลลับของทางราชการ ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นได้ใช้ข้อมูลลับเพ่ือประโยชน์ของ

เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์อื่นๆ โดยปกติแล้วผลประโยชน์ขัดแย้งจะเกิดข้ึนเมื่อข้อมูล 
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นั้นเป็นความลับที่มีความส าคัญอย่างมาก และเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในหน้าที่ที่จะรักษา

ความลับนั้นไว้ แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์
อ่ืน ๆ 

4. การด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
นักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานท้องถิ่นที่มีผลประโยชน์เกี่ยวกับหน้าที่การงานไม่ว่าจะทางตรงหรือ

ทางอ้อมซึ่งมีความขัดแย้งโดยตรงต่องานที่รับผิดชอบอยู่ ผลประโยชน์ขัดกันนี้แสดงให้เห็นขอบเขตที่ว่านักการเมือง
ท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องควบคุมตนเองในผลประโยชน์ที่จะได้รับประเด็นนี้เหมือนกับการใช้อิทธิพล
ส่วนตัวซึ่งนักการเมืองท้องถิ่นหรือพนักงานท้องถิ่นผู้นั้นจะเป็นผู้ควบคุมผลลัพธ์นั้นเอง 

5. การรับของขวัญ 
การรับของขวัญ การยอมรับของขวัญ การยอมรับความสะอาดสบายที่อาจส่งอิทธิพลต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีอคติต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาจมองว่าเป็นเรื่องการรับสินบน ซึ่งการให้
ของขวัญนี้ท ากันในหลายรูปแบบ ลักษณะการให้ของขวัญนั้นไม่ได้ต้องการที่จะให้แต่มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดการ    
เอนเอียงในการกระท าบางอย่างอันเนื่องจากการให้นั้น 

6. การเกี่ยวพันทางเครือญาติ 
การเกี่ยวพันทางเครือญาติ จากผลการศึกษา สถานการณ์ที่บุคคลสาธารณะอาจอยู่ในต าแหน่งต่างๆ   

ในท้องถิ่น เช่น ต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ก็จะมีเครือญาติที่ท าธุรกิจด้านต่างๆ ในท้องถิ่น 
เช่น วัสดุส านักงาน รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น เมื่อมีเครือญาติที่ท าธุรกิจอยู่ก็อาจท าสิ่งที่ต้องการให้แก่ญาติ หากคิดใน
ประเด็นของผลประโยชน์ขัดแย้งกัน อาจจะเรียกได้ว่าเป็นระบบอุปถัมภ์พิเศษที่มีการใช้อิทธิพลส่วนตัว เป็นการ
เกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลที่จะให้ได้รับการส่งเสริมได้รับรางวัลจากการท าสัญญาหรือการอ่ืนใด ซึ่งญาติของตนไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ นั้น 

ปัญหาที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานพัสดุ คือ 
ค่านิยมของสังคมไทยที่เริ่มเปลี่ยนไป การเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมมีมากขึ้น 
นอกจากนี้รูปแบบและวิธีการในการทุจริตก็นับวันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จนบางครั้งกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ไม่
สามารถเอาผิดกับผู้กระท าผิดได้ 

จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะจึงก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์    
ทับซ้อนด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
ดังนี้ 

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะจึงก าหนดมาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลมูโนะทั้งประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

2. ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ด าเนินงานหรือ
โครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับเงินและไม่เก่ียวกับเงิน 

3. ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะด ารงต าแหน่งที่ท าหน้าที่ทับซ้อน 
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 4.  ในกรณีที่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ใช้หลักปฏิบัติ คือ  

(1) การเปิดเผย (Discloser) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ
ว่างานใดที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (2) การถอนตัว (Refusal) ออกจากการท าหน้าที่ตัดสินใจหรือท างานที่บุคลากรมีผลประโยชน์   
ทับซ้อน 
  (3) การแก้ไขสถานะของต าแหน่งหรือหน้าที่ในการท างานที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Removal) 
เช่น ลาออกจากต าแหน่งหน้าที่ซึ่งขัดแย้งกัน เป็นต้น 
  (4) ให้ผู้อ านวยการกองคลัง มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมโูนะเป็นประจ า 
  (5) การรับของขวัญเป็นของส่วนตัวให้กระท าได้ในกรณีมีมูลค่าไม่เกิน 3 ,000.- บาท หากสูงกว่า
นั้นต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
1. ตรวจสอบชื่อสกุลของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงาน

หรือไม่ เช่น ญาติ พี่ น้อง เพ่ือน คู่แข่ง ศัตรู 
2. ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ

บุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 
3. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับงาน/โครงการทั้งผลประโยชน์ส่วนตนเอง

และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 
4. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การรั บ

สินบน การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญหรืออ่ืนๆ  
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รายงานผลการตรวจสอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ 

ในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
กับองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

******************************* 
       ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

วันที่.........เดือน.................... พ.ศ. ............. 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
   

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ.................................. 
.................................................................................และแต่งตั้งใหผู้้มีรายชื่อต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

1. ....................................................................................  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
2. ....................................................................................  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
3. ...................................................................................  กรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง 
4. ...................................................................................  กรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง 
5. ..................................................................................  กรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง 
6. ..................................................................................  ต าแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 

ข้าพเจ้า นางฮามีเนาะ  นุ้ยผอม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอ
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ได้ตรวจสอบแล้วและขอรับรองว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียใดๆ 
กับผู้เสนองาน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ข้อ 13 “ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมูโนะต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัลหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียนหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา
หรือการให้ตามประเพณี” จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

       (นางฮามีเนาะ  นุ้ยผอม) 
         ผู้อ านวยการกองคลัง 
ความเห็นของปลัดอบต. 
 ทราบและเห็นควรพิจารณาตามระเบียบต่อไป 

(นางสาวสุดสาย  แดงดี) 
                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
ข้อสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ทราบและให้ด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

      
    (นายรอปา  อีซอ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 



ตัวอย่างการรายงานผลการตรวจสอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรับผิดชอบ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 

กับองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
******************************* 

       ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
วันที่...1......เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2562 

 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
   

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเนาะดารุลอาบีดีน-กูแปปาเซ หมู่ที่ 4 ต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1 ,160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,640 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายการละเอียดที่ อบต.ก าหนด งบประมาณ 2 ,911,400.-          
(-สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  
 

1. นางสาวสารีปะ  รอเสะ    เจ้าหน้าที่พัสดุ 
2. นางฮามีเนาะ  นุ้ยผอม    หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
3. นางสาวรอกาย๊ะ  มะยูนุ    กรรมการตรวจการจ้าง 
4. นางฮาซูลีนา  วุฒิงาม    กรรมการ ตรวจการจ้าง 
5. นายพีรนันท์  หัตถกิจนิกร    กรรมการตรวจการจ้าง 
6. นายมามะ  อารง     กรรมการตรวจการจ้าง 
7. นายสะอารี  แฉะ     กรรมการตรวจการจ้าง 
8. นางสุภาวดี  พรหมสกุล    กรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
9. นายวิทยา  วรรณทอง    กรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
10. นางสาวสุภาพร  จันทร์บุญรอด   กรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
11. นายปุอาด  หะยีมีนา    กรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
12. นายมูฮ ามัดปิตรี มะดาโอ๊ะ   กรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
ข้าพเจ้า นางฮามีเนาะ  นุ้ยผอม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ    

อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ได้ตรวจสอบแล้วและขอรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้
เสียใด ๆ กับผู้เสนองาน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ข้อ 13 “ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืนไม่
ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัลหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้
ร้องเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี” จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
       (นางฮามีเนาะ  นุ้ยผอม) 
         ผู้อ านวยการกองคลัง 

/ความเห็นของปลัดอบต…. 
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ความเห็นของปลัดอบต. 
 ทราบและเห็นควรพิจารณาตามระเบียบต่อไป 
 

(นางสาวสุดสาย  แดงดี) 
                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
 

ข้อสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ทราบและให้ด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

      
    (นายรอปา  อีซอ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 


