ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
ของเทศบาลตําบลกะทูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๕๖
------------------------------ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้ จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนู ญแห$ง ราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑. เป6 นเครื่อ งมือ กํากับความประพฤติ ของขาราชการ ที่ส รางความโปร$ งใส มีม าตรฐาน ในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป6นสากล
๒. ยึดถือเป6นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย$างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล และ
เป6นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานต$าง ๆ ของเทศบาลตําบลกะทูน เพื่อให การดําเนินงานเป6นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเป6นที่ยอมรับ เพิ่มความน$าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก$ผูรับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีส$วนไดเสีย
๔. ใหเกิ ดพันธะผูกพั นระหว$างองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝB ายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการต$อตนเอง ต$อองคกร ต$อผูบังคับบัญชา ต$อประชาชน
และต$อสังคม ตามลําดับ
๕. ปCองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสรางความโปร$งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเป6นค$านิยมร$วมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเป6นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู$ไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่น ๆ อย$างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการของเทศบาลตําบลกะทูน
“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการส$วนทองถิ่น ขาราชการส$วนทองถิ่นสามัญ ขาราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการส$วนทองถิ่น รวมถึง
พนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครองส$วนทองถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลกะทูน
ขอ ๒ ใหนายกเทศมนตรีตําบลกะทูน รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส*วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป+นค*านิยมหลัก
สําหรับขาราชการ ของเทศบาลตําบลกะทูน
ขอ ๓ ขาราชการของเทศบาลตําบลกะทูน ทุกคน มีห นาที่ดําเนินการ ใหเป6นไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชนส$วนรวม เป6นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแก$ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในค$านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป6นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกว$าประโยชนส$วนตน และไม$มีผลประโยชน
ทับซอน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เป6นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การใหบริการแก$ประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม$เลือกปฏิบัติ
(๗) การใหขอมูลข$าวสารแก$ประชาชนอย$างครบถวน ถูกตอง และไม$บิดเบือนขอเท็จจริง
(๘) การมุ$งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร$งใส และตรวจสอบได
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเป6นพลเมืองที่ดีร$วมกันพัฒนา
ชุมชนใหน$าอยู$คู$คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปQจจุบัน

ส*วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค-กร
ขอ ๔ ขาราชการของเทศบาลตําบลกะทูน ตองจงรักภักดีต$อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ขอ ๕ ขาราชการของเทศบาลตําบลกะทูน ตองเป6นแบบอย$างที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ ๖ ขาราชการของเทศบาลตําบลกะทูน ตองเป6นแบบอย$างที่ดีในการเป6นพลเมืองดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย$างเคร$งครัด
ขอ ๗ ขาราชการของเทศบาลตําบลกะทูน ตองไม$ประพฤติตนอันอาจก$อใหเกิดความเสื่อมเสียต$อ
เกียรติภูมิของตําแหน$งหนาที่
ขอ ๘ ขาราชการของเทศบาลตําบลกะทูน ตองปฏิบัติหนาที่อย$างเต็มกําลังความสามารถดวยความ
เสียสละ ทุ$มเทสติปQญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก$ประเทศชาติและประชาชน
ขอ ๙ ขาราชการของเทศบาลตําบลกะทูน ตองมุ$งแกปQญหาความเดือ ดรอนของประชาชนดวย
ความเป6นธรรม รวดเร็ว และมุ$งเสริมสรางความเขาใจอันดีระหว$างหน$วยงานและประชาชน

ขอ ๑๐ ขาราชการของเทศบาลตํ าบลกะทูน ตองปฏิบั ติห นาที่ ดวยความสุ ภาพ เรียบรอย มี
อัธยาศัย
ขอ ๑๑ ขาราชการของเทศบาลตําบลกะทูน ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ การ
เปRดเผยขอมูลที่เป6นความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดต$อเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชา หรือเป6นไปตามที่กฎหมายกําหนดเท$านั้น
ขอ ๑๒ ขาราชการของเทศบาลตําบลกะทู น ตองรัก ษา และเสริ ม สรางความสามัคคีร ะหว$ าง
ผูร$วมงาน พรอมกับใหความช$วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ขอ ๑๓ ขาราชการของเทศบาลตําบลกะทูน ตองไม$ใชสถานะหรือตําแหน$งไปแสวงหาประโยชนที่มิ
ควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่นไม$ว$าจะเป6นประโยชนในทางทรัพยสินหรือไม$ก็ตามตลอดจนไม$รับของขวัญ ของ
กํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนต$าง ๆ อันอาจเกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแต$เป6นการใหโดยธรรม จรรยาหรือการใหตามประเพณี
ขอ ๑๔ ขาราชการของเทศบาลตําบลกะทูน ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานร$วมกับ
ผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไม$ปRดบังขอมูลที่จําเป6นในการปฏิบัติงาน
ของเพื่อนร$วมงาน และไม$นําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเป6นผลงานของตน

ส*วนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ
ขอ ๑๕ แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. ๒๕๓๙ มี ๙ ขอ
ขอ ๑ ครูตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใส$ช$วยเหลือ ส$งเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเล$า
เรียนแก$ศิษยโดยเสมอหนา
ขอ ๒ ครูตองอบรม สั่งสอน ฝTกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสัยที่ถูกตองดีงามใหแก$ศิษย อย$าง
เต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
ขอ ๓ ครูตองประพฤติ ปฏิบัติตนเป6นแบบอย$างที่ดีแก$ศิษยทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
ขอ ๔ ครูตองไม$กระทําตนเป6นปฏิปQกษต$อความเจริญทางกาย สติปQญญา จิตใจ อารมณ และสังคม
ของศิษย
ขอ ๕ ครูตองไม$แสวงหาประโยชนอันเป6นอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ และไม$
ใชศิษยกระทําการใดๆ อันเป6นการหาประโยชนใหแก$ตนโดยมิชอบ
ขอ ๖ ครูย$อมพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพและวิสัยทัศน ใหทันต$อการพัฒนาทาง
วิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู$เสมอ
ขอ ๗ ครูย$อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป6นสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพครู
ขอ ๘ ครูพึงช$วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค
ขอ ๙ ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป6นผูนําในการอนุรักษและพัฒนาภูมิปQญญาและวัฒนธรรมไทย

หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ส*วนที่ ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๖ ให สํ านักปลัดเทศบาล มีหนาที่ควบคุมกํ ากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย$างทั่วถึงและเคร$งครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการเผยแพร$ ปลูกฝQง ส$งเสริม ยกย$องขาราชการที่เป6นแบบอย$างที่ดีและติดตาม
สอดส$องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย$างสม่ําเสมอ
(๒) สื บ สวนหาขอเท็ จ จริ ง หรื อ สอบสวนการฝB า ฝU น จริ ย ธรรมนี้ เพื่ อ รายงานผลให
นายกเทศมนตรีตําบล หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามที่
นายกเทศมนตรีตําบล หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได
(๓) ใหความช$ ว ยเหลื อ และดู แ ลขาราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย$ า ง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไม$เป6นธรรม ในกรณีที่เห็นว$านายกเทศมนตรีตําบลหรือ
คณะกรรมการจริ ยธรรมไม$ใหความคุ มครองต$ อ ขาราชการผู นั้ นตามควร อาจยื่ นเรื่ อ งโดยไม$ ตองผ$ า น
นายกเทศมนตรีตําบล หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผ$นดินก็ได
(๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย$างตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่น
แกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไม$เป6นธรรม การดําเนินการต$อขาราชการที่อยู$ระหว$าง ถูกกล$าวหาว$าไม$ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต$อการแต$งตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต$อสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแต$จะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแลว
(๕) ทําหนาที่ฝBายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองส$วนทองถิ่น
(๖) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม
หรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม$กระทบต$อความเป6นอิสระของผูดํารงตําแหน$งในสํานักปลัด
(๗) (อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร).....
ขอ ๑๗ ให นายกเทศมนตรีตําบล แต$งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม กํากับ ใหมีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เป6นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหน$งสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเป6นขาราชการที่ไม$ไดดํารงตําแหน$งสายงานผูบริหารในเทศบาลตําบลกะ
ทูน ที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางของเทศบาลตําบลกะทูนนั้น จํานวนสองคน
(๔) กรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) ร$ วมกั นเสนอชื่ อ และ
คัดเลือกใหเหลือสองคน
ใหหั วหนาสํ านัก ปลัดเทศบาล เป6 นเลขานุ ก ารคณะกรรมการจริ ยธรรม และอาจแต$ ง ตั้ ง
ผูช$วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมตองไม$เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก$อน
ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้

(๑) ควบคุม กํากับ ส$งเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองส$วนทองถิ่น
(๒) สอดส$องดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองส$วนทองถิ่น ใน
กรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนว$ามีการฝBาฝUนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ การลงโทษ
ผูฝBาฝUนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไต$สวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว (๓) ใหคณะกรรมการ
จริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอํานาจหนาที่ ขอใหกระทรวง กรม หน$วยงาน
ราชการ รัฐ วิ สาหกิจ หน$ วยงานอื่ นของรัฐ หรือ หางหุนส$ วน บริ ษัท ชี้แจงขอเท็ จ จริ ง ส$ งเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวของ ส$งผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผูถูกกล$าวหา หรือขาราชการของหน$วยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหส$ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิ จารณาวิ นิจ ฉัยชี้ขาดปQญ หาอันเกิ ดจากการใชบั งคั บประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองส$วนทองถิ่น เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหส$งคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเป6นอย$างอื่นภายในเกาสิบวันนับแต$วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป6นที่สุด
(๖) ส$งเรื่องใหผูตรวจการแผ$นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว$าเรื่องนั้นเป6นเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองส$วนทองถิ่น
(๗) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย$างตรงไปตรงมา
มิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไม$เป6นธรรมต$อขาราชการผูนั้น
(๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผ$นดิน มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายว$าดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ

ส*วนที่ ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๙ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุว$ามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝBาฝUนประมวลจริยธรรม
ให นายกเทศมนตรีตําบล เป6นผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๙ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแต$งตั้งคณะกรรมการจํานวน
ไม$นอยกว$าสามคน เป6นผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ขอ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝBาฝUนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป6นการฝBาฝUนจริยธรรมรายแรงหรือไม$
ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝBาฝUน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหน$ง
ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝBาฝUน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดลอมแห$งกรณี
ผลรายอันเกิดจากการฝBาฝUน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ขอ ๒๒ หากการดํ าเนิ นการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว ไม$ ป รากฏขอเท็ จ จริ ง ว$ ามี ก าร ฝB าฝU น
ประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต$หากปรากฏขอเท็จจริงว$า
เป6นการฝBาฝUนประมวลจริยธรรม แต$ไม$ถึงกับเป6นความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ
๑๙ สั่งลงโทษผูฝBาฝUนตามขอ ๒๕ แต$หากปรากฏว$าเป6นความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย
ขอ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝBาฝUนตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ
๒๒ ใหนํ าแนวทางและวิ ธีก ารสอบสวนตามมาตรฐานทั่ วไปเกี่ยวกั บ วิ นัย และการรั ก ษาวิ นัย และการ
ดําเนินการทางวินัย ขององคกรปกครองส$วนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม

ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามนั้น เวนแต$จะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝBาฝUนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช$เป6นความผิดทางวินัยหรื อ
ความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแก$กรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแต$งตั้ง การเขาสู$ตําแหน$ง การพนจากตําแหน$ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝBาฝUนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแต$กรณี
ขอ ๒๖ เมื่ อมี ก ารดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมี การสั่ง ลงโทษตามขอ ๒๒ แลว ให
เทศบาลตําบลกะทูน ดําเนินการใหเป6นไปตามคําสั่งดังกล$าวโดยไม$ชักชา
ขอ ๒๗ ผูถู ก ลงโทษตามขอ ๒๕ สามารถรองทุก ขหรื ออุ ท ธรณต$ อ คณะกรรมการจริยธรรมของ
เทศบาลตําบลกะทูน ภายในสามสิบวัน นับแต$วันไดทราบการลงโทษ
ผูถูก ลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรื ออุ ทธรณต$อ คณะกรรมการบริห ารงาน
บุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต$วันไดทราบการลงโทษ
ขอ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป6นที่สุดแลว ใหรายงานผลต$อผูตรวจการแผ$นดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๙ จัดใหมีก ารประเมินการปฏิ บัติตามประมวลจริ ยธรรมนี้ พรอมดําเนิ นการปรั บปรุงแกไข
ประมวลจริ ยธรรมใหมี ความเหมาะสม (ถามี ) และแจงใหคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ คคลระดั บ จัง หวั ด
คณะกรรมการขาราชการส$วนทองถิ่น ซึ่งเป6นองคกรกลางการบริหารงานบุคคล ส$วนทองถิ่น และผูตรวจการ
แผ$นดินทราบต$อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต$บัดนี้เป6นตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

(นายวิรัตน ริยาพันธ)
นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน

