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ประกาศเทศบาลตําบลปาปอง 

  เร่ือง   ประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลปาปอง พ.ศ. ๒๕61 
************************* 

  ตามที่เทศบาลตําบลปาปอง ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลปาปอง  ลงวันที่ 10 ตุลาคม  
๒๕๕9 ไปแลวน้ัน  

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 มาตรา 76 วรรคสอง 
บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกําหนดประมวล
จริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานน้ัน ๆ ซึ่งตองไมตํ่ากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวมี
กลไกที่มีประสิทธิภาพในการสรางเสริมความเขมแข็งของหลักนิติธรรม และการสรางเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนและทุกระดับ  

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช     
๒๕60 เทศบาลตําบลปาปอง จึงใหยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อางถึง และให
จัดทําเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลปาปองแทน  พื่อใชเปนเครื่องกํากับความ
ประพฤติของขาราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบทายน้ี 

  ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

   ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 
  
 

                                       (นายธัญญา  ภาวะเดช) 
                                       นายกเทศมนตรีตําบลปาปอง 
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ประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลปาปอง  พ.ศ. ๒๕61 
************************ 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการน้ีจัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 มาตรา 76 วรรคสอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ  ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  ทั้งในระดับองคกรและระดับ
บุคคล  และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆของ เทศบาลตําบลปาปอง เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเช่ือถือ เกิดความมั่นใจ       
แกผูรับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใช
อํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา    
ตอประชาชนและตอสังคม ตามลําดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ
เกิดข้ึนรวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งน้ี  รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือ     
เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังน้ี   

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

  ขอ ๑ ในประมวลจรยิธรรมน้ี 
   “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการของ เทศบาล
ตําบลปาปอง 
   “ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ 
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวน
ทองถ่ิน รวมถึงพนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจํา เทศบาล
ตําบลปาปอง 
  ขอ ๒  ใหนายกเทศมนตรีตําบลปาปอง รักษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี  
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หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนท่ี ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับขาราชการ  ของ เทศบาลตําบลปาปอง 

  ขอ ๓ ขาราชการของ เทศบาลตําบลปาปองทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป ตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมืองอํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังน้ี  
 (๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  (๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๓) การมจีิตสํานึกที่ดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 
  (๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน 
  (๕) การยืนหยัดทําในสิง่ที่ถูกตอง เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
  (๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ  
  (๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเทจ็จริง 
  (๘) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ ตรวจสอบได 
  (๙) การยึดมั่นในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคกร 
  (๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกัน
พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

สวนท่ี ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

ขอ ๔ ขาราชการของเทศบาลตําบลปาปอง ตองจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย 
  ขอ ๕ ขาราชการของเทศบาลตําบลปาปอง ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ขอ ๖  ขาราชการของเทศบาลตําบลปาปอง ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
  ขอ ๗  ขาราชการของเทศบาลตําบลปาปอง ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความ
เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่ 
  ขอ ๘  ขาราชการของเทศบาลตําบลปาปอง ตองปฏิบั ติหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสําเร็จและ            
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มีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ ไดรับมอบหมาย  เพื่ อให เกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ            
และประชาชน 
  ขอ ๙ ขาราชการของเทศบาลตําบลปาปอง ตองมุ งแกปญหาความเดือดรอน        
ของประชาชนดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจ อันดีระหวางหนวยงาน           
และประชาชน 
  ขอ ๑๐ ขาราชการของเทศบาลตําบลปาปอง ตองปฏิบั ติหนาที่ดวยความสุภาพ 
เรียบรอยมีอัธยาศัย 
  ขอ ๑๑ ขาราชการของเทศบาลตําบลปาปอง ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติ
หนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และ
ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทาน้ัน 
  ขอ ๑๒ ขาราชการของเทศบาลตําบลปาปอง ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคี
ระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
  ขอ ๑๓ ขาราชการของเทศบาลตําบลปาปอง ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น  ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม  
ตลอดจนไมรับของขวัญ  ของกํานัล  หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน  หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อ
ประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการให
ตามประเพณี 
  ขอ ๑๔ ขาราชการของเทศบาลตําบลปาปอง ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นดวยความสุภาพ   มีนํ้าใจ  มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของ
เพื่อนรวมงาน  และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนท่ี ๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

  ขอ ๑๖ ให สํานักปลัดเทศบาลตําบลปาปอง มีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
   (๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยาง ที่ดี 
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางสม่ําเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมน้ี  เพื่อรายงานผล
ใหนายกเทศมนตรีตําบลปาปอง หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งน้ี โดยอาจมีผูรองขอหรือ อาจ
ดําเนินการตามที่ หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็ได 
   (๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี
อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวานายกเทศมนตรี
ตําบลปาปอง หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูน้ันตามควร อาจย่ืนเรื่อง
โดยไมตองผานนายกเทศมนตรีตําบลปาปอง หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได  
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   (๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมามิ
ใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหา
วาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี  อันมีผลกระทบตอการแตงต้ัง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน ต้ัง
กรรมการสอบสวนขอเทจ็จริงหรอืวินัย  หรือกระทบตอสทิธิหนาที่ของขาราชการผูน้ัน จะกระทํามิไดเวนแต
จะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(๕) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
   (๖ )ดํ าเนิ นการอื่ นตามที่ กํ าหนดในประมวลจริยธรรม น้ี  หรือตามที่
คณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งน้ี โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนง  
ในสํานักปลัด    

  ขอ ๑๗ ให นายกเทศมนตรี ตําบลป าปอง แต ง ต้ั งคณะกรรมการจริยธรรม ข้ึน            
เพื่อควบคุม  กํากับ  ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี 
   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย  
   (๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ   
   (๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองให
เหลือสองคน 
   (๓) กรรมการ  ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารใน
เทศบาลตําบลปาปอง ที่ไดรับเลือกต้ังจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางของเทศบาลตําบลปาปอง 
น้ันจํานวนสองคน 
   (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอ
ช่ือและคัดเลือกใหเหลือสองคน   
   ใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปนเลขานุการคณะกรรมการจรยิธรรม  และอาจ
แตงต้ังบุคลากร  เปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม  กรรมการจริยธรรม
ตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน   
  ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่  ดังน้ี 
   (๑)  ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและให คําแนะนําในการใชบังคับประมวล
จริยธรรมน้ีในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   (๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครอง     
สวนทองถ่ิน  ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มี
การอุทธรณ  การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมน้ี จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัย
โดยเร็ว 
   (๓)  ใหคณะกรรมการจริยธรรม หรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมี
อํานาจหนาที่ขอใหกระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ บริษัทหรือหาง
หุนสวน ช้ีแจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของสงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาช้ีแจงหรือให
ถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 



๖ 
 

   (๔)  เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานน้ีมาช้ีแจง  หรือใหถอยคํา 
หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมน้ี
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จริยธรรมเปนที่สุด 
   (๖)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพจิารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องน้ัน เปน
เรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๗)  คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมา มิ
ใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูน้ัน 
   (๘)  ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน 
มอบหมาย การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช
บังคับ 

สวนท่ี ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

  ขอ ๑๙ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝน
ประมวลจริยธรรม  ให นายกเทศมนตรีตําบลปาปอง เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๙  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงต้ัง
คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน   เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรม
รายแรงหรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ
และระดับตําแหนง  ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต 
สภาพแวดลอมแหงกรณี   ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา  
  ขอ ๒๒  หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว  ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝา
ฝนประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏ
ขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย  ใหผูรับผิดชอบพิจารณา
ดําเนินการตามขอ ๑๙  สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕  แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยให
ดําเนินการทางวินัย   
  ขอ ๒๓  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙          
ขอ ๒๐ และขอ ๒๒ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษา
วินัย  และการดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามน้ัน               
เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการน้ันเปลี่ยนแปลงไป   

 
 



๗ 
 

 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

  ขอ ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี  ในกรณีอันมิใชเปนความผิด   
ทางวินัยหรือความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง 
หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงต้ัง  การเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง การ
เลื่อนข้ันเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผูฝาฝนน้ันปรับปรุงตนเอง  หรือ
ไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 
  ขอ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒  
แลวใหเทศบาลตําบลปาปอง ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 
  ขอ ๒๗  ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการ
จริยธรรมของเทศบาลตําบลปาปอง ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 
  ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ  
  ขอ ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 

  ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีพรอมดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน  ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  
และผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  6   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 

 

 
 

(นายธัญญา ภาวะเดช) 
นายกเทศมนตรีตําบลปาปอง 


