
 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของ เทศบาลต าบลวาริชภูม ิอ าเภอวาริชภมู ิจังหวัดสกลนคร 

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 2564 และได้ก าหนด
มาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้
มีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
มาตรการ
ตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ  

 

 1.ผู้รับผิดขอบ
ด าเนินการจัดท า
มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ  
2.ผู้บริหารประกาศ
หลักเกณฑ ์หรือ
มาตรการ เพื่อให้
เจ้าหน้าที ่และ
บุคคลภายนอก
รับทราบ  

3. ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ
เผยแพร่มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ บน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  

  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 12 เดือน  

 

 มีการจัดท าประกาศมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อ 
การป้องกันการทุจริต ลงวันที่ 
 25 มกราคม 2565  

 

 เห็นควรแจ้งเวียนแนว
ทางการปฏิบัติใหแ้ก่
บุคลากรในหน่วยงาน
ได้รับทราบและปฏิบัติ
ตามมาตรการ  

 

 2.มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ  

 

 1. ผู้รับผิดชอบจัดให้
มีข้อมูลเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานตาม
แนวทางที่ส านักงาน 
ป.ป.ช.โดยก าหนดให้
มีช่องทางที่
หลากหลาย  
ควรมีช่องทางในการ
แจ้งเบาะแสการ
ทุจริต เช่น สายดว่น 
หรือช่องทางอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 

 2. ติดตามและ
ตรวจสอบสถานะ 
ของข้อมูลข่าวสาร  
ให้เป็นปัจจุบัน    

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 3 เดือน  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 9 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  

 

 มีการจัดท าเว็บไซต์หน่วยงาน 
เทศบาลต าบลวาริชภูม ิ
https://www.waritphom.go.t
h/เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ  

 

 เห็นควรแจ้งทุก
ส านัก/กอง ในการ
น าเสนอข้อมูล 
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ เทศบาล
ต าบลวาริชภูมิต่อ
สาธารณชน  

 

 

 



-๒- 

มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 
3.ประกาศเจตจ านง  
การบริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส  

ผู้บริหารประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วย  
ความซ่ือสัตย์สุจริตอยา่งมีคุณธรรม
และโปร่งใส  
ประจาป ี2565  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รายงานผลการ
ดาเนินงานตาม
มาตรการ  
-รอบ 6 เดือน  
-รอบ 12 เดือน  

-มีการจัดท าประกาศเจตจ านงในการ
ปฏิบัติงานของ นายกเทศมนตรีต าบล
วาริชภูม ิลงวันที่ 2  กุมภาพันธ ์
2565  
-มีการประกาศใช้นโยบายไม่รับ
ของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ ์2565  

-เห็นควรประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรในหน่วยงาน
และบุคคลภายนอกทราบ
ถึงแนวนโยบายในการ
ประกาศเจตจานงและ
นโยบายไม่รับของขวัญ 
(No Gift Policy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
เรื่อง มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

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

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (Integrity Transparency Assessment : ITA) ก าหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตโดยให้ส่วน
ราชการมีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ก าหนดมาตรการหรือ แนวปฏิบัติของหน่วยงานใน
การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และเพ่ือเป็นการลดการใช้ดุลพินิจมีมาตรฐานและความเป็นธรรมในการ
ปฏิบัติงานให้บริการที่เป็นรูปธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการเพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เป็นไปด้วยความ โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน จึงได้ก าหนดแนวทางนโยบายมาตรการภายใน เพ่ือส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานมี
มาตรฐาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงานได้ตามหลักความโปร่งใส โดยก าหนดแนวทางดังนี้ 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
1. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ ก ากับดูแล และ  

ติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับมาตรฐาน/
คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  

2. ก าหนดจรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตาม  
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและข้ันตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความถูกต้อง 
เสมอภาค และเป็นธรรม  

3. ก าหนดให้จัดท าคู่มือ หรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งในภาพรวม และในระดับ  
กระบวนงานที่ส าคัญ รวมถึงคู่มือหรือมาตรฐานในการให้บริการที่ส าคัญ เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน  

4. ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและ  
ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้น เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  

5. ก าหนดให้บุคลากรรายงานการดาเนินงานปฏิบัติงานที่ไม่เป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ  
ข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และข้ันตอนที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์เหตุการณ์ และเสนอแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ  

6. ก าหนดให้มีการตรวจสอบ และรายงาน การด าเนินงานของหน่วยงานตามกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และข้ันตอนที่เกี่ยวข้อง การควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน และการ
ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และข้ันตอนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 



 
หน้า 2 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
๑. จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ  

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามแนวทางที่สานักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ทางเว็บไซต์หน่วยงาน 
และช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ และสืบค้นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

๒. ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดทารวบรวมตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูล  
ต่อสาธารณะตามแนวทางที่สานักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ดังนี้  

๒.๑ สานัก/ฝ่าย/งาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบข้อมูล ต้องจัดท า และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง  
สมบูรณ์ และ ทันสมัยอยู่เสมอ โดยความเห็นชอบของผู้บริหาร ก่อนส่งข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

๒.๒ สานักงานปลัด ดาเนินการนาข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของสานักงานตามหลักเกณฑ์การ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Integrity 
Transparency Assessment : ITA) ที่สานักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

3. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พิจารณาการจัดท ารูปแบบเว็บไซต์ ITA ของหน่วยงาน ให้สามารถ 
เข้าถึงได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความน่าสนใจ และทันสมัยอยู่เสมอรวมถึงสรุปข้อมูลสถิติ และรายงานผลการสืบค้นเสนอ
ต่อผู้บริหารรายไตรมาส 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                        

                                                              (นายเทวัญ  ศรีส าราญ) 
                    นายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   ประกาศเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 

    เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส                                                      
                                 ********************** 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564)  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แสดงเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ตามท่ีส านักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ 

เทศบาลต าบลวาริชภูมิ จึงขอประกาศเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของ  
ผู้บริหาร ที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและ
ประชาชน จึงขอให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ทุก
คน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาค
ส่วน ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน และขอก าหนดแนวทางให้เทศบาลต าบลวาริชภูม ิถือปฏิบัติและดาเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อที่ 1 เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ  
สาธารณชนภายนอกเพ่ือเป็นการแสดงความตั้งใจ หรือค ามั่นที่จะน าพาหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้ 

ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในฐานะเป็น  
หน่วยงานภาครัฐก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ในฐานะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้ 

2.1 ด้านความโปร่งใส ข้าพเจ้าจะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ โดย  
ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภายในและภายนอก
หน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใสในทุก
ขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  

2.2 ด้านความพร้อมรับผิด มีเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการ  
ท างานและการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมี
คุณธรรมและธรรมาภิบาล  

2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีเจตจ านงสุจริตที่จะส่งเสริมให้มีการ  
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบาย และการทุจริตต่อหน้าที่ โดย
ไม่ใช้ต าแหน่งและหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบนแต่อย่างใด 
 



หน้า 2 
2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ทนต่อการ
ทุจริตทั้งปวงและมีความละอาย และเกรงกลัวที่จะกระท าทุจริต รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

2.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน จะปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้น  
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
บริหารงานและการด าเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณการมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทางาน  

2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน จะส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยน า  
เทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูม ิเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสทุจริต
ร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                        

                                                              (นายเทวัญ  ศรีส าราญ) 
                    นายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ประกาศเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 

เรื่อง   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

**********************          
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม  2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)  โดยก าหนดให้มีการขับเคลื่อนเพ่ือด าเนินกิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ 
(Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์  ซึ่งเป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 “ให้หน่อยงาน
ของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น 

ในการนี้  เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น  สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่  และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของ  เทศบาลต าบลวาริชภูมิ จึงประกาศนโยบายให้
ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift 
Policy)  ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจ าเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตามปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับขวัญ
หรือของก านัล  และประโยชน์อ่ืนใดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 
2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563   

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรเทศบาลต าบลวาริชภูมิทุกคนถือปฏิบัติ
ตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                 

                                                    (นายเทวัญ  ศรีส าราญ) 
          นายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูมิ 

 

 


