
โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
โดยเทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม ่

----------------------------------  
 

1. ชื่อโครงการ โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

 

๒. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยพนักงานของเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญเพื่อจะบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่ประชาชนโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  
   ดังนั้น การที่ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข ได้รับการติดตามและได้รับการ
ตอบสนองตรงต่อความต้องการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน จึงข้ึนอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของบุคลากร
ของหน่วยงานทุกคน หากบุคลากรของหน่วยงานเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มี
จิตส านึกที่ดี ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จึงเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล จึงต้องอาศัยระบบงานและการบริหารจัดการที่ดีบนพื้นฐานของระเบียบกฎหมายที่ชัดเจนต่อ
การปฏิบัติงาน บุคลากรของหน่วยงานต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีขวัญ
ก าลังใจ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย  ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรของหน่วยงาน เกิดส านึกและเที่ยงธรรมในหน้าที่ เกิดความไว้วางใจและเช่ือมั่นของ
ประชาชนและด ารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม สมกับเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งธรรมจรรยาสูงสุด ตามแนวทางปฏิบัติของประมวลจริยธรรมข้าราชการ ดังนั้น 
เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท าโครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อ
ประกาศยกย่องบุคลากรของหน่วยงานที่มีความประพฤติและการปฏิบัติงานดีสมควรเป็นแบบอย่างที่ดี ด้วย
การประกาศเกียรติคุณให้ประจักษ์กับสาธารณชนทั่วไป ซึ่งเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
และเกิดความภาคภูมิใจกับบุคลากรผู้นั้น ทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรท่านอื่นให้ประพฤติปฏิบัติ
ตามอีกด้วย  
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อคัดเลือกพนักงานดีเด่น ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรและสังคมได้  
  3.2 เพื่อยกย่องเชิดชู สร้างขวัญก าลังใจและความภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
แรงบันดาลใจให้บุคลากรทุกระดับ มีความเช่ือมั่นศรัทธาในการท าความดี ยึดถือเป็นแบบอย่างในการ
ประพฤติปฏิบัติตนและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนเป็นอย่างดี 
   3.3 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และจิตส านึกที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน  
   3.4 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เกิดความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและมีการพัฒนาตนเองมากยิ่งข้ึน 
   3.5 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความรัก ความผูกพัน และความสามัคคีภายใน
องค์กร 
   3.6 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ
มากยิ่งข้ึน 
   3.7 เพื่อ เป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
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4. เป้าหมาย   
   4.1 เป็นพนักงานทุกระดับ สังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย   
   4.2 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในเทศบาลต าบลเมืองงาย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี  
   4.3 ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ
เป็นที่ประจักษ์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   
   4.4 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย  
   4.5 อาจเป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นมาก่อน ซึ่งสามารถเสนอช่ือเพื่อ
รับการคัดเลือกได้ 
 

5. วิธีด าเนินการ 

  5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการต่อ นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 
  5. 2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   5.3 ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และด าเนินการประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ  
   ๕. 4 ประชาสัมพันธ์และให้แต่ละกองพิจารณาส่งรายช่ือพนักงานทุกระดับ ที่มีคุณสมบัติ
และสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
   5.5 คณะกรรมการฯ ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกพนักงานดีเด่น  
   5.6 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานดีเด่นให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงายได้รับทราบ  
  5. 7 ประกาศยกย่องผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ      
   เดือนมีนาคม 2562 
 

7. สถานท่ีด าเนินการ 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

8. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
   ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

10. ตัวชี้วัด  
   ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น  
   กลุ่มพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล จ านวน 1 คน  
 

11. การติดตามและประเมินผล  
   11.1 แบบประเมินการคัดเลือกพนักงานดีเด่น  
   11.2 สรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อผู้บริหารท้องถ่ินได้รับทราบ  
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12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    12.1 บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
   12.2 มีแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองงาย  
   12.3 สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองงาย  
   12.4 ประชาชนและสังคมได้รับทราบถึงกิจกรรมของเทศบาลต าบลเมืองงาย ที่แสดงถึง
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

---------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเมืองงาย 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

---------------------------  

   ด้วย เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้จัดท าโครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมและยกย่องพนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบล
เมืองงาย ที่ประพฤติ ปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างให้บุคลากรของหน่วยงานได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนา
ให้ดีย่ิงข้ึน ทั้งในด้านการด ารงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการ
และสังคม กับการปฏิบัติงานที่พร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับเป็นประโยชน์
ยิ่งกับภารกิจราชการที่รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตนปฏิบัติงานส่งผลกับประชาชนที่เป็นผู้รับบริการ
เป็นส าคัญ 
    เนื่องจากการคัดเลือกฯ เป็นข้ันตอนที่เกี่ยวข้องกับ ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบล
เมืองงาย ทุกส่วนราชการ จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกพนักงานดีเด่น 
ประจ าปี 2562  เพื่อให้ได้ บุคลากรของหน่วยงาน ดีเด่นจริงตามวัตถุประสงค์ของการจัด โครงการฯ ซึ่งมี
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี ้
   1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก 

  ๑.๑ เป็นพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
  1.2 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในเทศบาลต าบลเมืองงาย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี  
นับถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
   1.3 ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ
เป็นที่ประจักษ์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   
   1.4 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย  

  1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่โทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

   2. กลุ่มต าแหน่ง และจ านวนท่ีคัดเลือก 
  กลุ่มพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล จ านวน 1 คน  
 

   3. วิธีการเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
    3.1 ให้แต่ละกอง ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลในสังกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  
โดยจัดส่งแบบประวัติผู้เสนอขอรับการคัดเลือก  ให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อ เสนอให้
คณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2562 ตั้งแต่วันที่   
12-13 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ  หากไม่ส่งภายในก าหนดจะถือว่า ไม่มีความประสงค์จะ
เสนอช่ือบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ 
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   4. เกณฑ์การคัดเลือก 
  การคัดเลือกให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ คัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่จะด าเนินการให้ทั่วถึงและเป็นธรรม เป้าหมายผลการคัดเลือกเป็นที่ยอมรับ 
สร้างคุณค่า คุณภาพของเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นส าคัญ ทั้งนี้ พิจารณาจากแบบประวัติ หรือหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา หรือสัมภาษณ์ โดยประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือกที่ก าหนด ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ การครองตน การครองคน การครองงาน และผลงานดีเด่น มีคะแนนด้านละ 25 
คะแนน รวม 100 คะแนน 
   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น พนักงาน ดีเด่น คือผู้ที่มีคะแนนประเมินสูงสุด ทั้งนี้ ต้องมีผล
คะแนนการประเมิน รวมทุกด้าน  ไม่น้อยกว่า ๘๕ คะแนน กรณีที่มีคะแนนถึงเกณฑ์ที่ก าหนดแต่มีผู้ที่มี
คะแนนประเมินรวมทุกด้านสูงสุด เท่ากันมากกว่า 1 คน  ให้พิจารณาคะแนนการครองตน ถ้าคะแนนการ
ครองตนเท่ากันให้พิจารณาคะแนนการครองคน ถ้าคะแนนการครองคนเท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนการ
ครองงาน ถ้าได้คะแนนการครองงานเท่ากันให้พิจารณาคะแนนผลงาน ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้
พิจารณาผู้ที่มีอาวุโสตามระเบียบราชการมากกว่า เป็นพนักงานดีเด่น “กรณีที่มีการเสนอช่ือเพียงคนเดียว  
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสม” 
   5. การประเมินผลการคัดเลือก 
    ให้คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2562 พิจารณาให้
คะแนนผู้เข้ารับการคัดเลือก ตามแบบประเมินการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจ าปี 256 2 ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2562 
  6. การรายงานผลและการประกาศผลการคัดเลือก 
    6.1 ให้คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2562 รายงานผลการ
คัดเลือก ต่อนายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 
   6.2 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 1 5 มีนาคม 
2562 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองงาย เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
  7. รางวัลและการมอบรางวัล 
    7.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญก าลังใจ  
   7.2 มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น ประจ าปี 
2562 ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันท้องถ่ินไทย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ  ณ  วันที่      7     มีนาคม พ.ศ. 2562  
 
 
 

(นายยงยุทธ  สุวภาพ) 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 

 
 
 
 



 
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 2 

กลุ่มต าแหน่ง พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล 
โดยเทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

 
1. ช่ือ – สกุล ................................................................................................................................................. 
2. เกิดวันที่.............เดือน.............................พ.ศ...................  อายุ............................ปี  
3. ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา  
…………............................................................................................................................................................. 
…………...................................................................................................................................................... ....... 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
4. เริ่มรับราชการ/ท างาน เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ...............  ต าแหน่ง ................................... 
สังกัด .............................................................................................................................................................. 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.............................................................................................. ระดับ............................ 
ฝ่าย/กลุ่ม ........................................................... หน่วยงาน........................................................................... 
5. ระยะเวลาราชการที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองงาย............ปี.............เดือน (นับถึงวัน
สมัครเข้ารับคัดเลือก) 
6. (  ) เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 
    (  ) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 
7. ประวัติการมาปฏิบัติราชการ     

ปีงบประมาณ 
จ านวน (วัน / ครั้ง)  

หมายเหต ุ
ลาป่วย ลากิจ มาสาย 

พ.ศ. 2561  (1 ต.ค. 2560 –30 ก.ย.2561) 
 
 

  
 

 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................................เจ้าของประวัติ 
(....................................................................) 
...................../.............................../............... 
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8.  ผลงานท่ีปฏิบัติ  
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................ . 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
 
ความเห็นของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา)  
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
…………............................................................................................................................................................. 
 
   (ลงช่ือ) ...............................................................ผู้ประเมิน (ผู้อ านวยการกอง) 
    (.............................................................)  
   ต าแหน่ง................................................................ 
    ................/.............................../............... 



 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเมืองงาย 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

---------------------------------------------------  
 

    ตามที่เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้จัดท าโครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและยกย่อง พนักงานเทศบาล ของเทศบาลต าบล
เมืองงาย ที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างให้บุคลากรของหน่วยงาน ได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนา
ให้ดีย่ิงข้ึน และเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย เกิดความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานและมีการพัฒนาตนเองยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างความรัก ความผูกพัน และความ
สามัคคีภายในองค์กร มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็น
ขวัญและก าลังใจในการท างาน นั้น 
 

   บัดน้ี  การด าเนินการตามโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการ
คัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ 
   นางธนา  วงค์ษา  ต าแหน่ง ครู ค.ศ. 1 สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย         
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ  ณ  วันที่   15   มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

 
(นายยงยุทธ  สุวภาพ) 

นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 
 
 
 
 
 

 





 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
เกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า  

นางธนา  วงค์ษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นพนักงานเทศบาลต าบลเมืองงาย ดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ให้ไว้ ณ วันที่   15   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕62 

 
(นายยงยุทธ  สุวภาพ) 

นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 


