
 
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลยะรัง 
เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

เพิ่มค่าจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทน  
---------------------------------------------- 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  26 พฤศจิกายน 2554  (แก้ไขเพ่ิมเติม) ข้อ 230, ข้อ 
231, ข้อ 232 และข้อ 233 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม) ข้อ 29 , ข้อ 30 และข้อ 31 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ให้เทศบาลถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด   
  เทศบาลต าบลยะรัง  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างในสังกัดทราบ  ดังต่อไปนี้ 

 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
  ข้อ 1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลให้เลื่อนปีละ 2 ครั้ง  (ประกาศ ก.ทจ. ปน. ข้อ 228) 

(1) ครั้งที่ 1 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อน  
ในวันที่ 1 เมษายน ของปีงบประมาณท่ีได้เลื่อน  

(2) ครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อน  
ในวันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป  
  ข้อ 2. พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น ในแต่ละครั้งต้อง
อยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  (ประกาศ ก.ทจ. ปน. ขอ้ 230) 

(1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะ
จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินแล้ว  เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควร
จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น  

 (2) ในครึ่งปีที่แล้วต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (3)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
  (4)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  (5)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน หรือได้
ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
 
 

(6) ในครึ่งป.ี.. 
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  (6) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการ การ
วิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
  (7) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน      
  (8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกเทศมนตรีก าหนดเป็น
หนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน   
  (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันแต่ไม่
รวมถึงวันลาตามข้อ (6) และ (7) และวันลาดังต่อไปนี้ 
         (ก)  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
         (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
         (ค ) ลาป่วยซึ่ งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว           
รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 
         (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ          
เดินทางไป หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที ่
         (จ)  ลาพักผ่อน 
         (ฉ)  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
         (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
         (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
         (ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

 การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับ
เฉพาะวันท าการ 
  ข้อ 3. พนักงานเทศบาลผู้ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ในแต่ละครั้งต้อง
เป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น ตามข้อ 3  และอยู่ในหลักเกณฑ์
ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ ดังต่อไปนี้ด้วย  (ประกาศ ก.ทจ. ปน. ข้อ 231) 
  (1) ปฏิบัติ งานตามหน้าที่  และมีผลการประเมินการปฏิบัติ งานในระดับดี เด่น และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
  (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้ใช้
การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 
 

(3)  ปฏิบัติงาน... 
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  (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก  หรือมีการต่อสู้  เสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
  (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็น
พิเศษ  และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 
  (5)  ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษและ
งานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
  (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่
ประเทศชาติ 
  ข้อ 4. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นน าผลการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่ง
และครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอ่ืนๆ ของผู้นั้นแล้วรายงานผลการพิจารณานั้น พร้อมด้วย
ข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายกเทศมนตรี 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่งให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่ได้รับ          
รายงาน เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  (ประกาศ ก.ทจ. ปน.              
ข้อ 232)   
   ข้อ 5. ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกเทศมนตรีพิจารณารายงานผลจาก
ผู้บังคับบัญชา ประกอบกับมติของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ถ้าเห็นว่าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นและปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ให้
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น  ถ้าเห็นว่าพนักงานผู้นั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 3  ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น 
  ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขึ้นให้ได้เพรามีข้อจ ากัดเกี่ยวกับโควตาที่จะใช้
เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลังพนักงานเทศบาลผู้นั้นมีผลการ
ปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจ ากัดเก่ียวกับจ านวนเงินที่จะใช้
เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกเทศมนตรีอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นเป็น
จ านวน 2 ขั้นได้ ทั้งนี้  ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15 ของจ านวนข้าราชการที่ครองต าแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 
(ประกาศ ก.ทจ. ปน.ข้อ 234)   
  ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงาน
เทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่  เป็นเลขานุการ  (ประกาศ ก.ทจ. ปน.ข้อ 242) 

ข้อ 7. พนักงานเทศบาลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตาม            
ข้อ 2 เพราะเหตุเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาท างานสาย ตามท่ีก าหนด หรือเหตุจ าเป็น 

 
นอกจากกรณี... 
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นอกจากกรณีดังกล่าว แต่นายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงาน
ส่วนต าบลผู้นั้น ให้นายกเทศมนตรีน าเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด พร้อมด้วยเหตุผล เพ่ือ
พิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้าคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเห็นชอบด้วย จึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 
(ประกาศ ก.ทจ. ปน. ข้อ 241)          
  ข้อ 8. การก าหนดโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ การก าหนดวงเงินที่ใช้ในการเลื่อน 
และการก าหนดเงินตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานส่วนต าบล ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (กท.) ก าหนด  (ประกาศ ก.ทจ. ปน. ข้อ 243)  

 การเลื่อนขั้นเงินเดือนและโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ค านวณโควตาร้อยละ 15  ของจ านวน
ข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม  หากค านวณแล้วมีเศษถึงครึ่งให้ปัดเป็นจ านวนเต็ม ถ้าไม่ถึงครึ่งให้ปัดทิ้งแต่ต้องอยู่
ภายในวงเงินร้อยละ 6  และโคตาการเลื่อนขั้นแต่ละกลุ่มได้ไม่เกิน 2 ขั้น ทั้งปี ในแต่ละกลุ่มต้องไม่เกินร้อยละ 
15 ของจ านวนข้าราชการที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม  
  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
  ข้อ 9. หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี ให้พนักงานจ้างเว้นแต่พนักงานจ้างทั่วไป 
ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ดังนี้ (ประกาศ ก.ทจ. ปน. (พนักงานจ้าง) ข้อ 29) 
  (1) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมาในต าแหน่งที่จะเลื่อนค่าตอบแทนไม่
น้อยกว่า 8 เดือน   
 (2) พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดีได้ไม่เกิน
อัตราร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 
 ทั้งนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ 4 ของอัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ณ วันที่ 1 กันยายน  
 กรณีพนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทนถึงขั้นสูงของอัตราค่าตอบแทน ให้ ได้รับอัตรา
ค่าตอบแทนพิเศษได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงต าแหน่งนั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทน
พิเศษตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม ของปีที่มีการประเมินถึง 30 กันยายนของปีถัดไป 
 ข้อ 10 ในกรณีที่มีการค านวณเพ่ือปรับอัตราค่าตอบแทน หรือเลื่อนค่าตอบแทน หาก
ค านวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับเพิ่มข้ึนเป็น 10 บาท (ประกาศ ก.ทจ. ปน.(พนักงานจ้าง) ข้อ 30) 

    ข้อ 11 ให้เทศบาลจัดท าค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงาจ้างตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ในรอบปีที่แล้วมาจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ (ประกาศ ก.ทจ.  ปน. (พนักงานจ้าง) ข้อ 31) 
  (1) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดี
หรือความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี  
  (2) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาใน
คดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (3) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  (4) ต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกเทศมนตรีก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อน
แล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 

 
ต้องมีเวลา... 
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   (5) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการประเมินผล
การปฏิบัติงานไม่เกิน ยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบ พีธี ฮัจย์  ณ  เมือ งเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว

รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะ

เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับ

การฝึกวิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน ส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับเฉพาะ

วันท าการ 
ข้อ 12 หลักเกณฑ์และวิธีการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เพ่ิม

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี และประกาศที่คณะกรรมการกลางคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (กท.) 
ก าหนด 

 

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                ประกาศ  ณ  วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

                     
        
                                            (นายอาแซ  วาแม) 
                       นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลยะรัง 

เรื่อง    หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ิมค่าจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทน 
ลงวันที่  29 กันยายน  2560 

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

ข้อ 8 การเลื่อนขั้นเงินเดือนและโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ค านวณโควตาร้อยละ 15  ของจ านวน
ข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม  หากค านวณแล้วมีเศษถึงครึ่งให้ปัดเป็นจ านวนเต็ม ถ้าไม่ถึงครึ่งให้ปัดทิ้งแต่ต้องอยู่
ภายในวงเงินร้อยละ 6  และโคตาการเลื่อนขั้นแต่ละกลุ่มได้ไม่เกิน 2 ขั้น ทั้งปี ในแต่ละกลุ่มต้องไม่เกินร้อยละ 
15 ของจ านวนข้าราชการที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


