
 
 
 
 
 

ประกาศองค�การบรหิารส�วนตําบลบางใบไม� 
เรื่อง เกณฑ�และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนพนักงานคร ู
และบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบล ประจาํป,งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
  โดยที่คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสุราษฎร�ธานี (ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร�ธานี)  
ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ได�ประกาศหลักเกณฑ�และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 8 
กรกฎาคม 2562 ข�อ 7 กําหนดให�พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบล 
เลื่อนเงินเดือนป,ละสองครั้ง ดังต�อไปน้ี (1) ครั้งที่หน่ึง เป?นการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่ง 
ป,แรก โดยให�เลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของป,ที่ได�เลื่อน และ (2) ครั้งที่สอง เป?นการเลื่อนเงินเดือนสําหรับ 
การปฏิบัติราชการในครึ่งป,หลัง โดยให�เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคมของป,ถัดไป ประกอบกับหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540 เรื่อง ระบบเปCดในการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนข�าราชการ กําหนดให�หัวหน�าส�วนราชการ รองหัวหน�าส�วนราชการ หรือผู�บังคับบัญชาที่ได�รับ
มอบหมาย ประกาศเกณฑ�และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพ่ือการเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําป, ให�
ข�าราชการทราบโดยทั่วกันก�อนที่จะดําเนินการประเมิน   

  องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� จึงประกาศเกณฑ�และมาตรฐานการประเมินความดี
ความชอบเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบล ประจําป,
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต�อไปน้ี 

 ข�อ 1 พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบลผู�ใดปฏิบัติตน
เหมาะสมต�อตําแหน�งหน�าที่ และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับอันเป?นที่พอใจของ 
ทางราชการถือว�าผู�น้ันมีความชอบจะได�รับบําเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป?นคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล 
หรือการให�เลื่อนเงินเดือนตามควรแก�กรณี 
 ข�อ 2 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบล ให�
เป?นไปตามหลักเกณฑ�และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบลกําหนดและให�นําผลการประเมนิผล
การปฏิบัติงานที่ได�ดําเนินการตามหลักเกณฑ�และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบลมาประกอบการพิจารณา 
 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบล
พิจารณาโดยยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงธรรม เปCดเผย โปร�งใน และพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป?น
ประโยชน�ต�อผู�เรียนเป?นหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กําหนดไว�ไนกฎหมายว�าด�วยการศึกษาแห�งชาติ 
รวมทั้งให�พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบ
กับข�อมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน และข�อพิจารณาอื่นของผู�น้ัน 
 ข�อ 3 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบล 
แต�ละคนในแต�ละครั้ง ให�เลื่อนในอัตราไม�เกินร�อยละหกของฐานในการคํานวณ และการคํานวณเงินสําหรับ 
การเลื่อนเงินเดือนถ�ามีเศษไม�ถึงสิบบาทให�ปJดเป?นสิบบาท 
 

ข�อ 4... 
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 ข�อ 4 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบล
โดยปกติให�เลื่อนป,ละสองครั้ง ดังต�อไปน้ี 
  (1) ครั้งที่หน่ึง เป?นการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งป,แรก โดยให�
เลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของป,ที่ได�เลื่อน 
  (2) ครั้งที่สอง เป?นการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งป,หลัง โดยให�
เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคมของป,ถัดไป 
 ข�อ 5 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบล 
แต�ละคนในแต�ละครั้ง ให�เลื่อนได�ไม�เกินข้ันสูงของอันดับเงินเดือนที่ได�รับแต�งต้ัง 
  ในกรณีที่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบล ผู�ใดที่ได�รับ
เงินเดือนสูงกว�าข้ันสูงของอันดับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบลกําหนด การเลื่อน
เงินเดือนให�คํานวณจากฐานในการคํานวณของอันดับเงินเดือนของตําแหน�งและวิทยฐานะที่ดํารงอยู� 
   การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบลที่เป?น
ตําแหน�งที่มีวิทยฐานะซึ่งไม�ผ�านการประเมินผลการปฏิบัติงานในการประเมินตําแหน�งและวิทยฐานะสําหรับ
ตําแหน�งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป?นระยะ ๆ เพ่ือดํารงไว�ซึ่งความรู� ความสามารถ ความชํานาญการ 
หรือความเช่ียวชาญในตําแหน�งและวิทยฐานะที่ได�รับการบรรจุและแต�งต้ัง ไม�มีสิทธิได�รับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนในระดับดีข้ึนไป หรือให�งดการเลื่อนเงินเดือนแล�วแต�กรณี  
  ในกรณีที่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบลผู�ใดได�รับเงินเดือน
ถึงข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน�งหรือวิทยฐานะที่ดํารงอยู� หากผู�น้ันได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งอื่น
หรือวิทยฐานะที่สูงข้ึน และเงินเดือนที่ได�รับอยู�น้ันตํ่ากว�าเงินเดือนข้ันสูงของอันดับเงินเดือนในตําแหน�ง และ
วิทยฐานะใหม� ให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลสั่งเลื่อนเงินเดือนให�ผู�น้ันเป?นกรณีพิเศษได� โดยให�นําผล 
การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งหลังสุดมาใช�ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล�าว โดยให�เลื่อนเงินเดือน
ต้ังแต�วันที่ได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งหรือวิทยฐานะใหม�น้ัน  
  ข�อ 6 พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบล ซึ่งจะได�รับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนในแต�ละครั้งต�องอยู�ในหลักเกณฑ� ดังต�อไปน้ี 

 (1) ในครึ่งป,ที่แล�วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม�ตํ่ากว�าระดับพอใช� หรือร�อยละ
หกสิบ 

 (2) ในครึ่งป,ที่แล�วมาไม�ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว�าโทษภาคทัณฑ� หรือไม�ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให�ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน�าที่ราชการ หรือความผิดที่ทําให�เสื่อมเสีย 
เกียรติศักด์ิของตําแหน�งหน�าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช�ความผิดที่ได�กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 (3) ในครึ่งป,ที่แล�วมาต�องไม�ถูกสั่งพักราชการเกินกว�าสองเดือน 
 (4) ในครึ่งป,ที่แล�วมาต�องไม�ขาดราชการโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร 
 (5) ในครึ่งป,ที่แล�วมาต�องได�รับบรรจุเข�ารับราชการมาแล�วเป?นเวลาไม�น�อยกว�าสี่เดือน 

หรือได�ปฏิบัติราชการมาแล�วเป?นเวลาไม�น�อยกว�าสี่เดือนก�อนถึงแก�ความตาย 
 (6) ในครึ่งป,ที่แล�วมาสําหรับผู�ได�รับอนุญาตให�ไปศึกษา ฝOกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ

วิจัยในประเทศหรือต�างประเทศ ต�องมีเวลาปฏิบัติราชการไม�น�อยกว�าสี่เดือน  
 (7) ในครึ่งป,ที่แล�วมาสําหรับผู�ได�รับอนุญาตให�ลาติดตามคู�สมรสไปปฏิบัติราชการ หรือ

ปฏิบัติงานในต�างประเทศ ต�องมีเวลาปฏิบัติราชการไม�น�อยกว�าสี่เดือน 
 
 

(8) ในครึ่ง... 
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 (8) ในครึ่งป,ที่แล�วมาต�องไม�ลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่นายกองค�การ
บริหารส�วนตําบลกําหนดเป?นหนังสือไว�ก�อนแล�ว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพท�องที่อันเป?นที่ต้ังของ
องค�การบริหารส�วนตําบลหรือสถานศึกษา 

 (9) ในครึ่งป,ที่แล�วมาต�องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม�เกินย่ีสิบสามวัน แต�ไม�
รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลาดังต�อไปน้ี 
      (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย� ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได�รับเงินเดือนระหว�างลาตามกฎหมายว�าด�วยการจ�ายเงินเดือน 
        (ข) ลาคลอดบุตรไม�เกินเก�าสิบวัน 
        (ค) ลาปSวยซึ่งจําเป?นต�องรักษาตัวเป?นเวลานานไม�ว�าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไม�เกินหกสิบวันทําการ 
      (ง) ลาปSวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน�าที่หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน�าที่ 
      (จ) ลาพักผ�อน 
       (ฉ) ลาเข�ารับการตรวจเลือกหรือเข�ารับการเตรียมพล 
       (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค�การระหว�างประเทศ 
   (ซ) ลาไปช�วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได�รับเงินเดือนระหว�าง
ลาตามกฎหมาย 
   (ฌ) ลาไปฟVWนฟูสมรรถภาพด�านอาชีพ 
    การนับจํานวนวันลาไม�เกินย่ีสิบสามวันสําหรับวันลากิจส�วนตัวและวันลาปSวยที่
ไม�ใช�วันลาปSวยตาม (9) (ง) ให�นับเฉพาะวันทําการ 
 ข�อ 7 พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบล ซึ่งนายกองค�การ 
บริหารส�วนตําบลได�ส�งหรืออนุญาตให�ลาไปศึกษา ฝOกอบรม หรือวิจัย ตามความจําเป?นหรือความต�องการของ
องค�การบริหารส�วนตําบล เพ่ือประโยชน�ต�อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือเป?นคุณวุฒิขาดแคลน 
ทั้งน้ี ต�องเป?นคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบลรับรองและกําหนดว�าเป?นคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน�งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบลก�อนไปศึกษา ให�ถือเป?นการปฏิบัติ
หน�าที่ราชการและมีสิทธิได�รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว�างลาไปศึกษา ฝOกอบรม หรือวิจัย แล�วแต�
กรณี ต�อเมื่อได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบลหรือคณะกรรมการพนักงานส�วน
ตําบลที่ได�รับมอบหมายและต�องอยู�ภายในหลักเกณฑ�ที่กําหนด 
 ข�อ 8  การพิจารณาผลการปฏิบัติงานให�นับช�วงเวลาการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน 
ในองค�การระหว�างประเทศตามข�อ 6 (9) (ช) ในครึ่งป,ที่แล�วมาเป?นเกณฑ�พิจารณา เว�นแต�อยู�ในหลักเกณฑ�ตาม
ข�อ 6 (5) และ (6) ให�นับช�วงเวลาปฏิบัติราชการไม�น�อยกว�าสี่เดือนเป?นเกณฑ�พิจารณา 
 ในกรณีที่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบลผู� ใดโอน  
เลื่อนตําแหน�ง ย�าย เปลี่ยนตําแหน�ง สับเปลี่ยนหน�าที่ ไปช�วยราชการในหน�วยราชการอื่น หรือได�รับมอบหมาย 
หรือได�รับอนุญาตให�ไปปฏิบัติงานนอกเหนือหน�าที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือลาไปปฏิบัติงานในองค�การระหว�าง
ประเทศตามข�อ 6 (9) (ช) ในครึ่งป,ที่แล�วมา ให�นําผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผู� น้ัน 
ทุกตําแหน�งและทุกแห�งมาประกอบการพิจารณาด�วย 
 
 
 

ข�อ 9 การ... 
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 ข�อ 9 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให�แก�พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การ 
บริหารส�วนตําบล ซึ่งในครึ่งป,ที่แล�วมาได�รับอนุญาตให�ลาไปปฏิบัติงานในองค�การระหว�างประเทศ ตามข�อ 6 
(9) (ช) หรือถูกสั่งให�ไปทําการใดซึ่งให�นับเวลาระหว�างน้ันเหมือนเต็มเวลาราชการ หรือได�รับอนุญาตให�ลาไป
ฟVWนฟูสมรรถภาพด�านอาชีพ เน่ืองจากได�รับอันตรายหรือการปSวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน�าที่ หรือถูก
ประทุษร�ายเพราะเหตุกระทําการตามหน�าที่จนทําให�ตกเป?นผู�ทุพพลภาพหรือพิการ เมื่อผู�น้ันกลับมาปฏิบัติ
หน�าที่ราชการให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนได�ครั้งละไม�เกินร�อยละสามของฐาน
เงินเดือนผู�น้ันในแต�ละรอบการประเมิน สําหรับช�วงเวลาที่ได�รับอนุญาตให�ลาไปปฏิบัติงาน หรือช�วงเวลาที่ถูก
สั่งให�ไปทําการน้ัน หรือช�วงเวลาที่ได�รับอนุญาตให�ลาไปฟVWนฟูสมรรถภาพด�านอาชีพ โดยให�ใช�ผลการเข�ารับ 
การฟVWนฟูสมรรถภาพด�านอาชีพประกอบการพิจารณาด�วย โดยให�สั่งเลื่อนเงินเดือนย�อนหลังไปในแต�ละครั้งที่
ควรจะได�เลื่อน ทั้งน้ี ให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่นายกองค�การบริหารส�วนตําบลกําหนด  
 ข�อ 10 นายกองค�การบริหารส�วนตําบลจะนําเอาเหตุที่พนักงานครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบลผู�ใดถูกแต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล�าวหาว�ากระทําความผดิ
วินัยอย�างร�ายแรง หรือถูกฟYองคดีอาญามาเป?นเหตุในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให�พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบลผู�น้ันไม�ได� 
   ข�อ 11 ในกรณีที่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบล ผู�ใดถูกสั่ง
ลงโทษทางวินัยที่หนักกว�าโทษภาคทัณฑ� หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให�ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับ  
การปฏิบัติหน�าที่ราชการ หรือความผิดที่ทําให�เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน�งหน�าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช�
ความผิดที่ได�กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และเป?นการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน 
ถ�าถูกสั่งไม�เลื่อนเงินเดือนมาแล�วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให�ลงโทษ จะ
สั่งไม�เลื่อนเงินเดือนซ้ําอีกครั้งหน่ึงเพราะเหตุจากการกระทําความผิดเดียวกันน้ันไม�ได�  
   ข�อ 12 ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล�ว มีผลทําให� 
การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบลผู�ใดไม�เป?นไปตาม
หลักเกณฑ�ที่กําหนด นายกองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบลผู�น้ันเสียใหม� ให�เป?นไปตามหลักเกณฑ�ที่กําหนด 
   ข�อ 13 ในครึ่งป,ที่แล�วมา ถ�าพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วน
ตําบลผู�ใดอยู�ในเกณฑ�ที่จะเลื่อนเงินเดือน แต�ผู�น้ันจะต�องพ�นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมาย
ว�าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการ ให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลสั่งเลื่อนเงินเดือนให�ผู�น้ัน เพ่ือประโยชน� 
ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญในวันที่ 30 กันยายนของป,ที่จะพ�นจากราชการ  
   ข�อ 14 ในครึ่งป,ที่แล�วมา ถ�าพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วน
ตําบลผู�ใดอยู�ในเกณฑ�ที่จะได�เลื่อนเงินเดือน แต�ผู�น้ันถึงแก�ความตายก�อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 
ตุลาคม ให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลสั่งเลื่อนเงินเดือนให�ผู�น้ัน เพ่ือประโยชน�ในการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญ โดยให�มีผลในวันที่ผู�น้ันถึงแก�ความตาย  
   ข�อ 15 พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบลผู�ใดไม�อยู�ใน
หลักเกณฑ�ที่จะเลื่อนเงินเดือนได�ตามข�อ 6 เน่ืองจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ การลา
หรือการมาทํางานสายตามที่กําหนด แต�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให�
โดยมีเหตุผลเป?นกรณีพิเศษ ให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเสนอคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลเพ่ือ
พิจารณาให�ความเห็นชอบสั่งเลื่อนเงินเดือนเป?นการเฉพาะรายได�ในอัตราไม�เกินร�อยละสองของฐานใน 
การคํานวณของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบลผู�น้ัน  
 

พนักงาน... 
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  พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบลผู�ใดไม�อยู�ในหลักเกณฑ� ที่จะ
เลื่อนเงินเดือนได�ตามหลักเกณฑ�ที่กําหนด แต�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือน
ให�โดยมีเหตุผลเป?นกรณีพิเศษ ให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
ส�วนตําบลเสนอคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบลเพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบ เลื่อนเงินเดือนเป?นการ
เฉพาะราย 
 ข�อ 16 ให�ใช�เกณฑ�และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพ่ือการเลื่อนเงินเดือน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบล ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ทั้งน้ีต้ังแต�วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป?นต�นไป 

 ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 

 
 
 
                  (นางเนาวรัตน�  เพ็ชรรัตน�) 
      ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล ปฏิบัติหน�าที ่
                                                        นายกองค�การบรหิารส�วนตําบลบางใบไม� 


