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ประกาศเทศบาลตําบลจันจวา 

เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขการเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ิมคาจางและคาตอบแทน 
ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจาํ และพนักงานจาง  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
----------------------------- 

  เพื่อใหหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มคาจาง และคาตอบแทนของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (3) และมาตรา 25 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส วนท องถิ่ น  พ .ศ .  2542 ประกอบประกาศคณะกรรมการพนัก งาน เทศบาล                        
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2558  วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 จึงกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพิ่มคาจางและคาตอบแทนของ
พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง ไวดังตอไปนี้ 

  ขอ 1. ประกาศน้ีเรียกวา “ ประกาศเทศบาลตําบลจันจวา เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพิ่มคาจาง และคาตอบแทนของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559” 

ขอ 2 การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มคาจางและคาตอบแทนของ พนักงานเทศบาล ลูกจางและ
พนักงานจาง ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
ของงานท่ีไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจน 
การรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานเทศบาล    

ขอ 3 ผูบังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจางปละสองครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดสําหรับการประเมินผล         
การปฏิบัติงาน 

"ป"  หมายความวา  ปงบประมาณ 
"คร่ึงปแรก"  หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี  ๑  ตุลาคม  ถึงวันท่ี  ๓๑  มีนาคม 
"คร่ึงปหลัง"  หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแตวันที่  ๑  เมษายน  ถึงวันที่ ๓๐ กนัยายน 
"คร่ึงปที่แลวมา"  หมายความวา  ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลังท่ีผานมาแลวแตกรณี 

ขอ 4 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเพิ่มคาจางลูกจางประจํา ใหเลื่อนปละสองครั้ง 
และเพิม่คาตอบแทนพนักงานจางปละครั้ง ดังนี้ 

(๑) คร้ังที่หนึ่ง เปนการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพิ่มคาจาง สําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก  
โดยใหเลื่อนวันที่ ๑ เมษายนของปที่ไดเลื่อน 

(๒) ครั้งท่ีสอง เปนการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มคาจาง และเพิ่มคาตอบแทน สําหรับการ
ปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง โดยใหเลื่อนวันที่ ๑ ตุลาคมของปถัดไป 

ขอ 5 พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง ซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เพิ่มคาจางและเพิ่มคาตอบแทน ครึ่งขั้นในแตละครั้งตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

/(1) ในคร่ึงป… 



๒ 

 

   (1) ในครึ่งปที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถและดวยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ  ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแลวเห็นวาอยูในเกณฑท่ีสมควรจะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น 

(2) ในครึ่งปท่ีแลวมา ตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน 
 (4) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

  (5) ในครึ่งป ท่ีแลวมาตองไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 
สี่เดือน หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือนกอนถึงแกความตาย 
  (6) ในครึ่งปที่แลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศหรือตางประเทศ  ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน 
  (7) ในครึ่งปที่แลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการ 
หรือปฏิบัติงานในตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาส่ีเดือน 
  (8) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีนายกเทศมนตรี
ตําบลจันจวากําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองท่ีอันเปนที่ตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน 
และนายกเทศมนตรีตําบลจันจวาไดกําหนด ดังนี้ 

   1) จํานวนครั้งท่ีมาสายไมเกิน  12  ครั้ง ในรอบครึ่งปท่ีแลวมา โดยจะไมนําวัน
มาสายเฉพาะในชวงฤดูฝน กรณีวันท่ีมีฝนตกหนักหรือมีลมพายุ เกิดอุทกภัย  ซึ่งเปนเหตุทําใหเกิดความลําบากและ
เสี่ยงตออันตรายในการเดินทางมาปฏิบัติราชการ 
   2) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไมเกิน    
23  วัน  (ยี่สิบสามวัน)  แตไมรวมถึงวันลาตาม (ฉ) หรือ (ช)  และวันลาดังตอไปนี้ 

  (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบียเฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 

  (ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
  (ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือ

หลายคราวรวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ 
  (ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่

หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่ 
  (จ) ลาพักผอน 
  (ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
  (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
  (ซ) ลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับ

เงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
  (ฌ) ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 

การนับจํานวนวันลาไม เกินยี่ สิบสามวันสํ าหรับวันลากิจส วนตัวและวันลาปวย 
ท่ีไมใชวันลาปวยตาม (ซ) (ง)  ใหนับเฉพาะวันทําการ 

 
/ขอ 6 พนักงาน… 
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ขอ 6 พนักงานเทศบาลซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแตละครั้งตองเปนผู
อยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นและอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือ
หลายประการ ดังตอไปน้ี 

 (1) ปฏิบัติงานตามหนาที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดนและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันกอใหเกิดประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางที่ดีได 

 (2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควาหรือประดิษฐสิ่งใด
สิ่งหน่ึงซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือไดรับรองให
ใชการคนควาหรือส่ิงประดิษฐน้ัน 

 (3) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการตอสูเสี่ยง
ตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 

 (4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทาง
ราชการเปนพิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย 

 (5) ปฏิบัติงานตําแหนงหนาท่ีดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเปนพิเศษ 
และงานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 

 (6) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดี
ยิ่งแกประเทศชาติ 

ขอ 7  การพิจารณาเลื่ อนขั้นเ งินเดือนและเพิ่มคาจาง ให ผู บังคับบัญชาชั้นตนนําผล                     
การประเมินผลการปฏิบัติงานมาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งท่ีหนึ่งและครั้งท่ีสอง โดยพิจารณา
ประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ 
และขอควรพิจารณาอ่ืน ๆ ของผูนั้นแลวรายงานผลการพิจารณานั้น พรอมขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชา                
ชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรีตําบลจันจวา โดยผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแตละระดับท่ีไดรับ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีตําบลจันจวาดวย 

ขอ 8 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานใหนับชวงเวลาการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานในครึ่งปที่แลวมาเปนเกณฑ เวนแต ผูอยูในหลักเกณฑตอไปนี้ ใหนับชวงเวลาปฏิบัติราชการ            
ไมนอยกวาสี่เดือนเปนเกณฑพิจารณา 

 (1) ในครึ่งปที่แลวมาตองไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 
สี่เดือน หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือนกอนถึงแกความตาย 
 (2) ในครึ่งปที่แลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศหรือตางประเทศ  ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดอืน 
 (3) ในครึ่งปที่แลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการ 
หรือปฏิบัติงานในตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาส่ีเดือน 
  ในกรณีพนักงานเทศบาลผูใดโอน เลื่อนตําแหนง ยาย สับเปลี่ยนหนาที่ไปชวยราชการใน
หนวยราชการอ่ืน ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองานพิเศษอ่ืนใด หรือลาไปปฏิบัติงานใน
องคการระหวางประเทศ ในครึ่งปท่ีแลวมาใหนําผลการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติงานของผูนั้นทุกตําแหนงและ
ทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย 
 

/ขอ 9 ในการพิจารณา… 



๔ 

 

ขอ 9 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง นายกเทศมนตรีตําบลจันจวาพิจารณา
รายงานผลจากผูบังคับบัญชา ประกอบกับขอพิจารณาความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนจากคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ถาเห็นวาพนักงานเทศบาลผูใด อยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ ใหเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูน้ัน
ครึ่งขั้น ถาเห็นวาพนักงานเทศบาลผูนั้นอยูในหลักเกณฑใหเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นหน่ึงขั้น 

 ในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลผูใดมีผลการปฏิบัติงานและอยูในหลักเกณฑที่ควรจะไดรับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปแรกหนึ่งขั้น แตไมอาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นใหไดเพราะมีขอจํากัดเก่ียวกับโควตาที่
จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนของสวนราชการนั้น ถาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปหลังพนักงานเทศบาลผูน้ันมีผลการ
ปฏิบัติงานและอยูในหลักเกณฑไดรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใช
เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกเทศมนตรีตําบลจันจวาอาจมีคําสั่งใหเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปของขาราชการ
ผูนั้นเปนจํานวนสองขั้นได ท้ังนี้ ตองอยูในโควตารอยละ 15 ของจํานวนขาราชการที่ครอบตําแหนงอยู ณ วันท่ี 1 
มีนาคม  และจํานวนเงินรอยละ 6 ของอัตราเงินเดือนของขาราชการหรือลูกจางประจําท่ีครองตําแหนงอยู ณ วันที่ 
1 กันยายน 

ขอ 10 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งในครึ่งปท่ีแลวมาไดรับ
อนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ หรือลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ ใหนายกเทศมนตรี
ตําบลจันจวาพิจารณาสั่งเลื่อนไดครั้งละไมเกินครึ่งข้ัน ทั้งนี้ ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขอ 11 นายกเทศมนตรีตําบลจันจวา แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล เพื่อทําหนาที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลทุกประเภท
ตําแหนงและระดับตําแหนง  ซึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการและหัวหนาสวนราชการไมนอยกวา 3 คน เปน
กรรมการ ในกรณีที่เทศบาลมีสถานศึกษาในสังกัดใหแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษารวมเปนกรรมการดวย และให
พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ของเทศบาล เปนเลขานุการ 

ขอ 12 นายกเทศมนตรีตําบลจันจวาจะนําเอาเหตุ ท่ีพนักงานเทศบาลผูใดถูกแตง ต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญา มาเปนเหตุในการ
ไมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานเทศบาลผูนั้นไมได 

ขอ 13 ในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑและถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และ
เปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน ถาถูกสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนมาแลวเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทาง
วินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ จะส่ังไมเลื่อนขั้นเงินเดือนซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทํา
ความผิดเดียวกันนั้นไมได 

ขอ 14 ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาท่ีถึงท่ีสุดแลวมีผลทําใหการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้ใหนายกเทศมนตรี
ตําบลจันจวาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลผูนั้นเสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

 

 

/ขอ 15 ในคร่ึงป… 



๕ 

 

ขอ 15 ในครึ่งปท่ีแลวมาถาพนักงานเทศบาลผูใดอยูในเกณฑท่ีจะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนแตผูน้ัน
จะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น               
ใหนายกเทศมนตรีตําบลจันจวาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญในวันที่ 
30 กันยายนของปที่จะพนจากราชการ 

ขอ 16 ในครึ่งปท่ีแลวมาถาพนักงานเทศบาลผูใดอยูในเกณฑท่ีจะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนแตผูนั้นถึง
แกความตายกอนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ใหนายกเทศมนตรีตําบลจันจวาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผู
น้ันเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ โดยใหมีผลในวันท่ีผูนั้นถึงแกความตาย 

ขอ 17 พนักงานเทศบาลผูใดไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น เพราะ
เหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทํางานสายตามที่กําหนดหรือเหตุจําเปนนอกจากกรณี
ดังกลาว แตนายกเทศมนตรีตําบลจันจวาพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลพิเศษท่ีตองเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงาน
เทศบาลผูนั้น นายกเทศมนตรีตําบลจันจวานําเสนอ ก.ท.จังหวัดพรอมดวยเหตุผล เพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย 
ถา ก.ท.จังหวัดเห็นชอบดวย จึงสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได 

 การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล 
ใชระเบียบหลักเกณฑและวิธกีารเลื่อนขั้นเงินเดือนเชนเดียวกับพนักงานเทศบาล 

 หลักเกณฑการเลื่อนข้ันคาจางของลูกจางประจํา ใหนําแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นมาบังคับใชโดยอนุโลม 

 การเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง (พนักงานจางตามภารกิจ)  
ใชประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับ

พนักงานจาง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 

ขอ 18 ใหใชหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามประกาศนี้ต้ังแตการเลื่อนขั้น
เงินเดือนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนตนไป 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ  วันท่ี   1   ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
 

      

 
                    (นายบรรจง  ยางยืน) 
          นายกเทศมนตรีตําบลจันจวา 

 


