
 
 
 

 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
เร่ือง   การก าหนดนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

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

 องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา   มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ให้เคารพ
ศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ส่งเสริมคนดี  มีจิตบริการ  และด าเนินชีวิตพอเพียงโดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็น
พ้ืนฐานภายใต้องค์กรธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย จึงขอประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ดังนี้ 

๑. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

๒. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและ ใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิต 

๓. ข้าราชการมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๔. ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน  
๕. สร้างทัศนคติที่ดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามขององค์กร 
๖. ข้าราชการต้องมีจิตส านึกท่ีดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

รวดเร็วโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
๗. ข้าราชการต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
๘. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๙. ข้าราชการต้องยึดถือมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  26  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

                     
 
(นายกฤติพงค์    ถวิลสุวรรณวัง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
 
 



แนวทางปฏิบัติตามนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง จงัหวัดนครราชสีมา 

จุดมุ่งหมาย 
๑.เพ่ือให้ปวงข้าราชการเกิดส านึกลึกซึ้งและเท่ียงธรรมในหน้าที่ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรข้าราชการควรแก่

ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน 
๒. เพ่ือให้ข้าราชการดารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงามสมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสูงสุด 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

๑. เป็นการเสริมสร้างจิตสานึกท่ีถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ   เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

๒. เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓. เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี  ความเชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน 
 

นโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ 
ข้อ ๑. ข้าราชการต้องยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

๑.ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุนให้นาการปกครองในระบอบอ่ืน
ที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
๒ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์
พระราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

ข้อ ๒. ข้าราชการต้องยึดม่ันในจริยธรรมและยืน
หยัดกระท าสิ่งท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 

๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการ
เลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีมีข้องสงสัยหรือ มีผู้ทักท้วงว่าการ
กระท าใดของข้าราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม ต้องไม่กระท าการ
ดังกล่าวหรือหยุดกระท าการและส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่า การ
กระท านั้นขัดต่อประมวลจริยธรรมจะกระท าการนั้นมิได้ 
๒ เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ต้องรายงานการฝ่า
ฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน(ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือ
คณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน กรณีหัวหน้าส่วนราชการเป็น
ผู้ฝ่าฝืนฯ ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของหัวหน้าส่วน
ราชการนั้น 
และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 

ข้อ ๓. ข้าราชการมีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์ และ
รับผิดชอบ 

๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื้อซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและ
แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
๒. ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริต ตรงตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย 
๓ ไม่ให้คาแนะนาใดๆ เกี่ยวกับการดาเนินการ อันเป็นการหลบเลี่ยง
กฎหมาย ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากร 

 
 
 
 
 



- ๒ - 
ประมวลจริยธรรมข้าราช พนักงานและลูกจ้าง แนวทางปฏิบัติ 
 ๒.๕ รับผิดชอบต่อผลการกระทาของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติ

อย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมทั้งยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่
เกิดข้ึน 
๒.๖ ควบคุม กากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้
กระทาการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
๒.๗ ไม่นาผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

ข้อ ๔. ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑ ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวย
ความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือ
ผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
๒ ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะ
ส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์
ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ในกรณีที่มีความเคลือบแคลง
หรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา
เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 
๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นใน
ราชการ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักใน
กรณีท่ีมีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์
ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้
ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

ข้อ ๖. ช้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรวดเร็วโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

๑. อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง 
และเต็มก าลังความสามารถท่ีมีอยู่  จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
๒. ละเว้นจากการกระท าท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหาต่อต าแหน่ง
หน้าที่ของตนหรือของข้าราชการอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอ่ืนโดยมิชอบ 
๓ ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้
ความสามารถ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตนตามข้อมูล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 
๔ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูก 
ต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 
๕ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชน ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ โดยให้ข้อมูลที่
เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับการร้องขอในการตรวจสอบ 
๖ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราช 
การ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
บันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการ
ต่อไป 

 
 



- ๓ - 
 

ประมวลจริยธรรมข้าราช พนักงานและลูกจ้าง แนวทางปฏิบัติ 
ข้อ ๗. ข้าราชการต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   -  ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและ
รวดเร็วไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้มาจ้างการด าเนินงานเพ่ือการในหน้าที่และ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  
ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

๑.ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การ
ปฏิบัติหน้าที่ 
๒. ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีท่ีกระท าการอัน
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาต หรือไม่อนุมัติตาม
ค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอัน
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฎิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการ
ภายในสิบห้าวันทาการ นับแต่กระทาการดังกล่าว หรือได้รับการร้องขอ 

ข้อ ๘. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 

๑. ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดี
ที่สุดจนเต็มกาลังความสามารถ 
๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สทิธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วย
ความประหยัด คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๙. ข้าราชการต้องยึดถือม่ันในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร 

๑. ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศิลธรรม ศาสนา และประเพณี  
๒. ไม่กระทาการใดอันอาจนาความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่
ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 
๓.หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้น
ต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มี
ผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถ และขยันขันแข็ง ไม่เลือกท่ีรักมักท่ี
ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
๔.หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้น
ต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมโดยไม่เห็นแก่
ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด    
อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

*************************** 
โดยที่ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  มีหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบส าคัญในการพัฒนา

ประเทศรวมทัง้การให้บริการแก่ประชาชนซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกันหลายฝ่ายฉะนั้นเพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนม
ความประพฤตสิ านึกในหน้าที่สามารถประสานงานกบัทกุฝ่ายตลอดจนปฏิบัติหนา้ทีร่าชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลยิ่งขึน้จงสมควรให้มีข้อบังคบั องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ว่าด้วยจรรยาบรรณของขาราชการไว้เป็น
ประมวลความประพฤติเพ่ือรักษาไว้ซ่ึงศักดิ์ศรแีละส่งเสริมชื่อเสียงเกยีรติคุณเกียรติฐานะของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด จะยงัผลให้ผู้ประพฤตเิป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยกยอ่งของบุคคลโดยทั่วไป  จึงออกข้อบังคบั
ว่าด้วยจรรยาบรรณของขาราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ไว้โดยต่อไปนี้ 

 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
๑. ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ละเว้นจากอบายมุข ความชั่วทั้งปวง 
๒. มีความอดทนขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วย ความเสียสละ 

ทุม่เทสติปัญญา ความรู้ ความคิด ให้บรรลุผลส าเร็จตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตรงต่อเวลารวมทั้งส ารวจแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเพ่ือพัฒนาการทางาน 

ให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๔. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเอง และ/หรือ

พวกพ้องหมู่คณะ จากหน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 
๕. ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ในวิทยาการใหม่ๆ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในการท างาน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  

มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
๖. ยึดมั่นรักษาในเกียรติภูมิขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ไม่ประพฤติปฏิบัติในทางทีอ่งค์การบริหาร

ส่วนต าบลโตนด เสื่อมเสียชื่อเสียง 
           ๗. รักษา เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานในหน่วยงานและหมู่คณะ พร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

๘. หลีกเลี่ยงการน าข้อมูลหรือเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ท้ังในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่องส่วนตัว และ/
หรือเรื่องความเป็นไป องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ออกไปเปิดเผยหรือวิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่เจ้าหน้าที่และ ภาพลักษณ์โดยรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  

๙. ดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่าและด้วยความระมัดระวัง 
ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ สิ้นเปลือง 
 
 



 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงาน 
 

๑๐. ร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนร่วมกันคิดศึกษากับเพ่ือนร่วมงาน เพื่อวิเคราะห์ 
หาแนวทางในการแก้ไข และพัฒนาปรับปรุงงานให้มีคุณภาพมากข้ึน 

๑๑. ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยสนับสนุนให้ได้รับการอบรมและเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์อยู่เสมอ 

๑๒. รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในหน้าที่และพิจารณาน าไปใช้ใน 
ทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อราชการ 

๑๓. รับฟังค าแนะน าและยอมรับในการสั่งการของผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่ถูกที่ควร หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน 
ที่ข้ามขั้นตอนการบังคับบัญชา 

๑๔. ปรับตนให้สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจและมีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบัง 
ข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ ผู้ร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 

จรรยาบรรณต่อหน่วยงานอื่น ประชาชนและสังคม 
 

๑๕. ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ด้วยความ 
เสมอภาค โปร่งใส่และเป็นธรรม 

๑๖. รักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระเที่ยงธรรมและความเที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากอคติและไม่ตก 
อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ 

๑๘. ไม่แสดงอาการใช้อ านาจหรือดูถูกหน่วยงานอ่ืน ในลักษณะองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  มีอ านาจ
เหนือกว่าให้ 

เกียรติข้าราชการหน่วยงานอ่ืน โดยใช้ถ้อยค าที่สุภาพเรียบร้อย ชี้แจง อธิบายให้ข้าราชการหน่วยงานอื่นซึ่ง 
ต้องประสานงานด้วยให้เข้าใจเหตุผล 

๑๙. ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของตนในการหาประโยชน์จากข้าราชการของหน่วยงานอื่นในลักษณะของการ 
ต้อนรับหรือการให้บริการจนเกินขอบเขต 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  26  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

(นายกฤติพงค์    ถวิลสุวรรณวัง) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 


