
 

 

 

 

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ของเทศบาลตําบลทุ่งหลวง  อําเภอแม่ระมาด   จังหวดัตาก 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

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

  ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการนี� จดัทาํตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ 

  ๑. เป็นเครื�องมือกาํกบัความประพฤติของขา้ราชการ  ที�สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการ

ปฏิบติังานที�ชดัเจนและเป็นสากล 

  ๒. ยดึถือเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ  ทั�งในระดบัองคก์รและระดบับุคคล  

และเป็นเครื�องมือการตรวจสอบการทาํงานดา้นต่าง ๆ  ของเทศบาลตาํบลทุ่งหลวง  เพื�อให้การดาํเนินงานเป็นไป

ตามหลกัคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๓.ทาํให้เกิดรูปแบบองคก์รอนัเป็นที�ยอมรับเพิ�มความน่าเชื�อถือเกิดความมั�นใจแก่ผูรั้บบริการ 

และประชาชนทั�วไปตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

  ๔.ให้เกิดพนัธะผูกพนัระหวา่งองคก์รและขา้ราชการในทุกระดบัโดยให้ฝ่ายบริหารใชอ้าํนาจ

ในขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของขา้ราชการต่อตนเองต่อองค์กรต่อผูบ้งัคบับญัชาต่อประชาชนและ

ต่อสังคมตามลาํดบั 

  ๕.ป้องกนัการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ�น

รวมทั�งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 

  ทั�งนี� รวมถึงเพื�อใชเ้ป็นค่านิยมร่วมสําหรับองคก์รและขา้ราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง 

ปฏิบติัควบคู่ไปกบัระเบียบและกฎขอ้บงัคบัอื�นๆอยา่งทั�วถึงและมีประสิทธิภาพดงันี�  

 

ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานเทศบาลสามญั 

 
 



หมวด๑ 

บททั�วไป 

  ข้อ๑ในประมวลจริยธรรมนี�  

  “ ประมวลจริยธรรม”  หมายถึงประมวลจริยธรรมของขา้ราชการของเทศบาลตาํบล ทุ่งหลวง 

            “ขา้ราชการ”  หมายถึงขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�นขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�นสามญัขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที�บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�นรวมถึงพนกังาน

จา้งและลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

           “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึงคณะกรรมการจริยธรรมประจาํเทศบาลตาํบล                   

ทุ่งหลวง 

  ข้อ๒ใหน้ายกเทศมนตรีรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี�  

หมวด๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที�๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

สําหรับข้าราชการของเทศบาลตําบลทุ่งหลวง 

 

  ข้อ๓ขา้ราชการของเทศบาลตาํบลทุ่งหลวงทุกคนมีหนา้ที�ดาํเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมาย

เพื�อรักษาประโยชน์ส่วนรวมเป็นกลางทางการเมืองอาํนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ตามหลกั

ธรรมาภิบาลโดยจะตอ้งยึดมั�นในค่านิยมหลกั๑๐ประการดงันี�  

(๑)การยดึมั�นในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

(๒) การยดึมั�นในคุณธรรมและจริยธรรม 

(๓) การมีจิตสาํนึกที�ดีซื�อสัตยแ์ละรับผดิชอบ 

(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี

ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

(๕) การยนืหยดัทาํในสิ�งที�ถูกตอ้งเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 

(๖) การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็วมีอธัยาศยัและไม่เลือกปฏิบติั 

(๗) การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้นถูกตอ้งและไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง 



 

(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ� ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได ้

(๙) การยดึมั�นในหลกัจรรยาวชิาชีพขององคก์ร 

(๑๐)การสร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นประพฤติตนเป็นพลเมืองที�ดีร่วมกนั 

พฒันาชุมชนใหน่้าอยูคู่่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ�งแวดลอ้มใหส้อดคลอ้ง 

รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 

ส่วนที�๒ 

จรรยาวชิาชีพขององค์กร 

ขอ้๔ขา้ราชการของเทศบาลตาํบลทุ่งหลวงตอ้งจงรักภกัดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษตัริย ์

ขอ้ ๕ ขา้ราชการของเทศบาลตาํบลทุ่งหลวงตอ้งเป็นแบบอยา่งที�ดีในการรักษาไว ้และปฏิบติัตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกประการ 

 ขอ้๖ ขา้ราชการของเทศบาลตาํบลทุ่งหลวงตอ้งเป็นแบบอยา่งที�ดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและ

ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

 ขอ้๗ ขา้ราชการของเทศบาลตาํบลทุ่งหลวงตอ้งไม่ประพฤติตนอนัก่อให้เกิดความเสื�อมเสียต่อ

เกียรติภูมิของตาํแหน่งหนา้ที� 

 ขอ้๘ ขา้ราชการของเทศบาลตาํบลทุ่งหลวงตอ้งปฏิบติัหน้าที�อย่างเต็มกาํลงัความสามารถดว้ย

ความเสียสละทุ่มเทสติปัญญาความรู้ความสามารถให้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนา้ที�ที�

ไดรั้บมอบหมายเพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

 ขอ้๙ ขา้ราชการของเทศบาลตาํบลทุ่งหลวงตอ้งมุ่งแกปั้ญหาความเดือดร้อนของประชาชนดว้ย

ความเป็นธรรมรวดเร็วและมุ่งเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดี ระหวา่งหน่วยงาน และประชาชน 

 ขอ้๑๐ ข้าราชการของเทศบาลตําบลทุ่งหลวงต้องปฏิบัติหน้าที�ด้วยความสุภาพ  เรียบร้อย                

มีอธัยาศยั 

 ขอ้  ๑๑ ขา้ราชการของเทศบาลตาํบลทุ่งหลวงตอ้งรักษาความลบัที�ได้จากการปฏิบติัหน้าที�  การ

เปิดเผยขอ้มูลที�เป็นความลบัโดยขา้ราชการ/พนกังาน จะกระทาํไดต่้อเมื�อมีอาํนาจหนา้ที�และไดรั้บอนุญาต  

จากผูบ้งัคบับญัชา  หรือเป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนดเท่านั�น 

 ขอ้  ๑๒ ข้าราชการของเทศบาลตาํบลทุ่งหลวงต้องรักษาและเสริมสร้างความสามคัคีระหว่าง

ผูร่้วมงาน  พร้อมกบัใหค้วามช่วยเหลือเกื�อกูลซึ� งกนัและกนัในทางที�ชอบ 



 

 ขอ้  ๑๓ ข้าราชการของเทศบาลตําบลทุ่งหลวงต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งไปแสวงหา  

ประโยชน์ที�มิควรไดส้าํหรับตนเองหรือผูอื้�น  ไม่วา่จะเป็นประโยชน์ในทางทรัพยสิ์นหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจน

ไม่รับของขวญั  ของกาํนลั  หรือประโยชน์อื�นใดจากผูร้้องเรียน  หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งเพื�อประโยชน์ต่าง ๆ 

อนัอาจเกิดจากการปฏิบติัหนา้ที�ของตน  เวน้แต่เป็นการใหโ้ดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

 ขอ้  ๑๔ ขา้ราชการของเทศบาลตาํบลทุ่งหลวงตอ้งประพฤติตนให้มีความสามารถทาํงาน  ร่วมกบั

ผูอื้�นดว้ยความสุภาพ  มีนํ�าใจ  มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี  ตอ้งไม่ปิดบงัขอ้มูลที�จาํเป็นในการปฏิบติังานของเพื�อน

ร่วมงาน  และไม่นาํผลงานของผูอื้�นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

หมวด  ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที�  ๑ 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 ขอ้  ๑๕ ใหส้าํนกัปลดัเทศบาล เทศบาลตาํบลทุ่งหลวง มีหนา้ที�ควบคุมกาํกบัการให้มีการปฏิบติัตาม

ประมวลจริยธรรมนี�   อยา่งทั�วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอาํนาจหนา้ที�ดงันี�  

  (๑)  ดาํเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที�เป็นแบบอย่างที�ดี  และ

ติดตามสอดส่องการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมนี�อยา่งสมํ�าเสมอ 

  (๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี�   เพื�อรายงานผลให ้ 

นายกเทศมนตรีตาํบลทุ่งหลวง  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั� งนี�   โดยอาจมีผู ้ร้องขอหรืออาจ

ดาํเนินการตามที�นายกเทศมนตรีตาํบลทุ่งหลวง  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที�เห็นเอง

ก็ได ้

     (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ� งปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมนี�   อย่าง

ตรงไปตรงมา  มิใหถู้กกลั�นแกลง้หรือถูกใชอ้าํนาจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีที�เห็นวา่  นายกเทศมนตรีตาํบล        

ทุ่งหลวง  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุม้ครองต่อขา้ราชการผูน้ั�นตามควร  อาจยื�นเรื�องโดยไม่

ตอ้งผา่นนายกเทศมนตรีตาํบลทุ่งหลวง  หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยงัผูต้รวจการแผน่ดินก็ได ้

     (๔) คุม้ครองขา้ราชการซึ� งปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมนี�   อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ถูก

กลั�นแกลง้หรือถูกใชอ้าํนาจโดยไม่เป็นธรรม  การดาํเนินการต่อขา้ราชการที�อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวหา  วา่ ไม่ 



 

ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมนี�   อนัมีผลกระทบต่อการแต่งตั�ง  โยกยา้ย  เลื�อนขั�นเงินเดือน ตั�งกรรมการ

สอบสวนขอ้เท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที�ของขา้ราชการผูน้ั�น  จะกระทาํมิได ้ เวน้แต่จะ

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว้ 

     (๕) ทาํหนา้ที�ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

     (๖) ดําเนินการอื�นตามที�กําหนดในประมวลจริยธรรมนี�   หรือตามที�คณะกรรมการ

จริยธรรม  หรือปลดัมอบหมาย  

 ขอ้  ๑๖ ให้นายกเทศมนตรีตาํบลทุ่งหลวง  แต่งตั�งคณะกรรมการจริยธรรมขึ�นเพื�อควบคุม  กาํกบั  

ใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมนี�  

      คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดว้ย 

(๑) ปลดัหรือรองปลดัที�ไดรั้บมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

(๒)  กรรมการซึ�งดาํรงตาํแหน่งบริหาร  เลือกกนัเองใหเ้หลือสองคน 

(๓) กรรมการซึ�งเป็นขา้ราชการในเทศบาลตาํบลทุ่งหลวงที�ไดรั้บเลือกตั�ง 

จากขา้ราชการ  พนกังานจา้ง  และลูกจา้งของเทศบาลตาํบลทุ่งหลวงนั�น  จาํนวนสองคน 

(๔) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอก  ใหก้รรมการตาม (๑) – (๓)  ร่วมกนัเสนอชื�อ   

และคดัเลือกใหเ้หลือสองคน 

ให ้ หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาลเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจ 

แต่งตั�งผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดต้ามความเหมาะสมกรรมการจริยธรรมตอ้งไม่เคยถูก

ลงโทษทางวนิยัมาก่อน 

 ขอ้  ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอาํนาจหนา้ที�  ดงันี�  

(๑) ควบคุมกาํกบัส่งเสริมและใหค้าํแนะนาํในการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมนี�  

ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

    (๒)สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน ทอ้งถิ�น

ในกรณีที�มีขอ้สงสัยหรือมีขอ้ร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที� มีการอุทธรณ์การ

ลงโทษผูฝ่้าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี�จะตอ้งไต่สวนขอ้เทจ็จริงและมีคาํวนิิจฉยัโดยเร็ว  

   (๓)ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที้�คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอาํนาจหน้าที�

ขอให้กระทรวงกรมหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื�นของรัฐหรือห้างหุ้นส่วนบริษัทชี� แจง



ขอ้เท็จจริงส่งเอกสารและหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งส่งผูแ้ทน หรือบุคคลในสังกดัมาชี� แจงหรือให้ถอ้ยคาํเกี�ยวกบั

เรื�องที�สอบสวน 

   (๔) เรียกผูถู้กกล่าวหาหรือขา้ราชการของหน่วยงานนี� มาชี� แจงหรือให้ถ้อยคาํหรือให้ส่ง

เอกสารและหลกัฐานเกี�ยวกบัเรื�องที�สอบสวน 

   (๕)พิจารณาวินิจฉัยชี� ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี� ในองค์

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นเมื�อไดว้นิิจฉยัแลว้ใหส่้งคาํวนิิจฉยัใหค้ณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัโดย

พลนัถา้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัมิไดว้ินิจฉัยเป็นอย่างอื�นภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที�

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัรับเรื�องใหค้าํวนิิจฉยัของ คณะกรรมการจริยธรรมเป็นที�สุด 

   (๖)ส่งเรื�องให้ผูต้รวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที�เห็นว่าเรื�องนั�นเป็นเรื�องสําคญั

หรือมีผลกระทบในวงกวา้งหลายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

   (๗)คุ้มครองข้าราชการซึ� งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี� อย่างตรงไปตรงมามิให้

ผูบ้งัคบับญัชาใชอ้าํนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อขา้ราชการผูน้ั�น 

   (๘) ดาํเนินการอื�นตามประมวลจริยธรรมนี� หรือตามที�ผูต้รวจการแผ่นดินมอบหมายการ

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหน้าํกฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองมาใชบ้งัคบั 

ส่วนที� ๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 ขอ้  ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจา้หนา้ที�ประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  

ใหน้ายกเทศมนตรีตาํบลทุ่งหลวง  เป็นผูรั้บผดิชอบพิจารณาดาํเนินการ 

 ขอ้  ๒๐    การดาํเนินการตามขอ้  ๑๙  ให้ผูรั้บผิดชอบพิจารณาดาํเนินการแต่งตั�ง  คณะกรรมการ

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามคน  เป็นผูด้าํเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

 ขอ้  ๒๑   การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี�   จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

หรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความสําคญัและ

ระดับตาํแหน่ง  ตลอดจนหน้าที�ความรับผิดชอบของผูฝ่้าฝืน  อายุ  ประวติั  และความประพฤติในอดีต  

สภาพแวดลอ้มแห่งกรณี  ผลร้ายอนัเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอื�นอนัควรนาํมาประกอบการพิจารณา 

 ขอ้  ๒๒   หากการดาํเนินการสอบสวนตามข้อ  ๒๐  แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน  

ประมวลจริยธรรม  ให้ผูรั้บผิดชอบพิจารณาดาํเนินการตามขอ้  ๑๙  สั�งยุติเรื�อง  แต่หากปรากฏขอ้เท็จจริงวา่



เป็นการฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกบัเป็นความผิดทางวินยัให้ผูรั้บผิดชอบพิจารณาดาํเนินการ

ตามขอ้๑๙สั�งลงโทษผูฝ่้าฝืนตามขอ้๒๕แต่หากปรากฏวา่เป็นความผดิทางวนิยัใหด้าํเนินการทางวนิยั 

 ขอ้๒๓การดาํเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝ่้าฝืนตามขอ้๑๙ขอ้๒๐และขอ้๒๒

ให้นาํแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัวินยัและการรักษาวินยัและการดาํเนินการ

ทางวนิยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

 ขอ้๒๔การสั�งการของผูรั้บผิดชอบดาํเนินการตามขอ้๒๒ให้ดาํเนินการตามนั�นเวน้แต่จะปรากฎ

ขอ้เทจ็จริงในภายหลงัที�อาจทาํใหผ้ลของการสั�งการนั�นเปลี�ยนแปลงไป 

หมวด๔ 

ขั�นตอนการลงโทษ 

 ขอ้๒๕การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี� ในกรณีอนัมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ

ความผดิทางอาญาใหด้าํเนินการตามควรแก่กรณีเพื�อใหมี้การแกไ้ขหรือดาํเนินการที�ถูกตอ้งหรือตกัเตือนหรือ

นาํไปประกอบการพิจารณาแต่งตั�งการเขา้สู่ตาํแหน่งการพน้จาก ตาํแหน่งการเลื�อนขั�นเงินเดือนหรือการ

พิจารณาความดีความชอบหรือการสั�งใหผู้ฝ่้าฝืนนั�นปรับปรุงตนเองหรือไดรั้บการพฒันาแลว้แต่กรณี 

 ขอ้๒๖เมื�อมีการดาํเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีการสั�งลงโทษตามขอ้๒๒แลว้ให้เทศบาล

ตาํบลทุ่งหลวงดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 

 ข้อ๒๗ผูถู้กลงโทษตามข้อ๒๕สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ

เทศบาลตาํบลทุ่งหลวงภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ 

  ผูถู้กลงโทษตามข้อ๑๘ (๒)สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลระดบัจงัหวดัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ 

 ขอ้๒๘เมื�อผลการพิจารณาเป็นที�สุดแลว้ใหร้ายงานผลต่อผูต้รวจการแผน่ดินโดยเร็ว 

 ขอ้๒๙จดัให้มีการประเมินการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมนี� พร้อมดาํเนินการปรับปรุงแก้ไข

ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม  (ถา้มี)และแจง้ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดั

คณะกรรมการขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�นซึ� งเป็นองคก์รกลางการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ�นและผูต้รวจการ

แผน่ดินทราบต่อไป 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


