
การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  

พ.ศ. 2564 
 

   1. การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการ
กลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(กสถ.)  
   2. การรับโอนพนักงานเทศบาล ที่ว่าง 
ตามแผนอัตรา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 

   3. การเปิดรับสมัครพนักงานจ้าง เพื่อ
สรรหาคนดีคนเก่ง มาปฏิบัติงานตามภารกิจของ
เทศบาลต าบลศรีสงคราม 

 



การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  

พ.ศ. 2564 
 

1. การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตาม
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลาง
การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถ่ิน (กสถ.)  
*หมายเหตุ* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบล 
ศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ไม่มี 
การบรรจุ และแต่ งตั้ งพนั ก งาน เทศบาลตามบัญช ี
ผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)  

  ทั้งนี้ได้บรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตามบัญชี
ดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ราย นายธวัชชัย 
กุมภิโร ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2561    



 

 

 

 

ค ำสั่งเทศบำลศรสีงครำม 

    ที่  ๓๒ /25๖๑ 

เรื่อง  กำรบรรจุแตง่ตั้งพนักงำนเทศบำลสำมัญ 

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

                     อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 15  และมำตรำ  23  แหง่พระรำชบัญญัติระเบียบ

บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับมตคิณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัด

นครพนม  ครัง้ที่ ๑ /25๖๑  เมื่อวันที่  ๒๕  มกรำคม  25๖๑  จึงให้บรรจุผูส้อบแข่งขันได้ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรกลำงกำรสอบแขง่ขันพนักงำนส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำรขึน้บัญชีและกำรยกเลิกบัญชผีู้

สอบแขง่ขันได้ในกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรหรอืพนักงำนสว่นท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๖๐  ลงวันที่ ๓๐  พฤศจกิำยน  ๒๕๖๐   เข้ำรับรำชกำรเป็นพนักงำนเทศบำลสำมัญและแตง่ตั้งให้

ด ำรงต ำแหนง่ ๑ รำย   โดยให้ทดลองปฏิบัติหนำ้ที่รำชกำรในต ำแหน่งที่ได้รับกำรบรรจุและแตง่ตั้งเป็น

ระยะเวลำ  6 เดือน   นับแต่วันเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเป็นต้นไป   ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำย 
 

                      ทั้งนี ้   ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป   

                                         สั่ง  ณ  วันที่  ๑   กุมภำพันธ์ พ.ศ. 25๖๑ 
 

 

 

 

                                                                           
 

 

 
 



บัญชรีายละเอียดแนบท้ายค าสั่งเทศบาลต าบลศรสีงคราม   ที่  32/25๖๑   ลงวันที่  ๑ กุมภาพันธ์   25๖๑ 
 

ล าดับ

ที ่

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่งที่

บรรจุและ

แตง่ตัง้ 

เงินเดอืน เลขที่

ต าแหน่ง 

ตั้งแต่ หมายเหตุ 

        

 กองช่าง       

1 นายธวัชชัย  กุม

ภโิร 

ปวส.

อุตสาหกรรม 

อิเล็กทรอนิกส์ 

นายช่างไฟฟ้า 

ปฏิบัติงาน 

๑๑,๕๑๐.- ๑๙-๒-

๐๕-

๔๗๐๖-

๐๐๑ 

๑ กุมภาพันธ์ 25

๖๑ 

ได้รับการบรรจุและแต่งตัง้

ตามตามมตคิณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัด

นครพนม  ครัง้ที่  ๑ /25๖๑  

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม 25

๖๑ 

 

        

 

ตรวจถูกต้อง 

  

                                                                                           



การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

พ.ศ. 2564 
 

2. การรับโอนพนักงานเทศบาล ที่ว่าง  
ตามแผนอัตรา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 

    

 



 
 
 

 
ค ำสั่งเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 

   ที ่302/๒๕๖๓ 
เรื่อง  กำรรับโอนพนักงำนเทศบำล 

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

                      อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๕ และมำตรำ ๒๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๗ ข้อ ๑๕๙ ประกอบกับ 
มติคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 10/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒7 ตุลำคม ๒๕๖๓ จึงให้ 
รับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน ๑ รำย รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย   
                                                     
 

   ทั้งนี้  ตั้งแต ่วันที่ 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 
 
 

        สั่ง  ณ  วันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
    
 
 
 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



วุฒิ/สาขา
สถานศึกษา ต าแหน่ง ต าแหน่ง

สังกัด สังกัด
๑ นางสาวสุดารัตน์ อินทร ปวส. เจ้าพนักงานการเงิน ปฏิบัติงาน ๕๖-3-04-4201-๐๐๑ ๑๑,๙๖๐ เจ้าพนักงานการเงิน ปฏิบัติงาน 19-2-04-4201-001 ๑๑,๙๖๐  2 พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สาขา และบัญชี และบัญชี
การบัญชี องค์การบริหาร- เทศบาลต าบล-

วิทยาลัยเทคโนโลยี- ส่วนต าบลโพนงาม ศรีสงคราม
บ้านสวนพัฒนา

ตรวจถูกต้อง

อัตราเงินเดือน

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าส่ังเทศบาลต าบลศรีสงครามท่ี 302/๒๕๖๓ ลงวันท่ี 30 ตุลาคม ๒๕๖๓

ต้ังแต่วันท่ี หมายเหตุ
ต าแหน่งและส่วนราชการเดิม

ท่ี ช่ือ - สกุล
ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง อัตราเงินเดือน

ต าแหน่งและส่วนราชการท่ีรับโอน

ระดับ เลขท่ีต าแหน่ง



การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

พ.ศ. 2564 
 

3. การเปิดรบัสมัครพนักงานจ้าง  
เพื่อสรรหาคนดีคนเก่ง มาปฏิบัติงานตามภารกิจ

ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
*หมายเหตุ* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบล 
ศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ไม่มี 
การเปิดรับสมัครพนักงานจ้าง เนื่องจากไม่มีต าแหน่งว่าง 

  ทั้ งนี้  ได้ มี ก าร เปิ ด รับสมั ค รพนั ก งานจ้ า ง ในปี  
งบประมาณ พ.ศ 2563 ราย นายพีรพงษ์ ประเสริฐสังข์ 
ต าแหน่ง นักการ   

 

 



 
 
  
 

ประกาศเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

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

  ด้วย เทศบาลต าบลศรีสงคราม จะด าเนินการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาล 

 

  อาศัยอ านาจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ หมวด ๔ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
บุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. ต ำแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขัน 
 ส ำนักปลัดเทศบำล 
 ต ำแหน่ง นักกำร จะได้รับการจ้างให้ได้รับค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  
๑ ปี จ านวน ๑ อัตรา 
 ๒. หน้ำที่และลักษณะงำนที่ปฏิบัติ (รำยละเอียดตำมภำคผนวก ก) 
 ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้ 
  ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้   
    ๑) มีสัญชาติไทย 
   ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี 
   ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงาน
เทศบาล 
   ๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   ๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   ๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ                                                                                                                   /๙) ไม่เป็น... 



 -๒- 
   ๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
 ๔. กำรรับสมัครสอบและสถำนที่รับสมัครสอบ 
  ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครสอบแข่งขันด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล (ชั้น ๒ ) เทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ตั้ งแต่ วันที่  
๕ - ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ทุกวันท าการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.   
 ๕. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นพร้อมใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ พร้อมเอกสาร
และหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ 
ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ใบสมัครสอบแข่งขันฯ ตามแบบของเทศบาล 
  ๒) ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง ระเบียนรับรองผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  ๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  ๕) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี  
จ านวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
  ๖) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ประกาศก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  
นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 
  ๗) เอกสารอ่ืน ๆ เช่น ส าเนาใบขับขี่รถยนต์, หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล 
               ๖. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ     
                   ผู้สมัครสอบเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียม 
ในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแล้ว  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบ 
ครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตจึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ  
การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 
 ๗. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขัน  
  เทศบาลต าบลศรีสงคราม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่         
๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 
 ๘. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบแข่งขัน เทศบาลต าบลศรีสงคราม จะด าเนินการสอบแข่งขันในวันที่       
๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม  
     ๑) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติหน้าที่เบื้องต้น 
       (๑๐๐ คะแนน) 
  ๒) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน  

                                                                     /โดยจะ... 
 



 -๓- 
  โดยจะประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และ
ประวัติการท างานจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีอ่ืนเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง  ๆ  
เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น 
 ๙. เกณฑ์กำรตัดสิน   
                    การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า
ร้อยละหกสิบ 
 ๑๐. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  ๑) การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะเรียงตามล าดับผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มี
ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติหน้าที่ เบื้องต้นมากกว่า 
เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  ๒) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการแข่งขันอย่างเดียวกันนี้ และ
ได้ขึน้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
  ๓) ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี
นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ  
   ๓.๑ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ 
   ๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัว 
   ๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเวลาที่ก าหนด 

 

             ๑๑. กำรท ำสัญญำจ้ำง 
ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้เมื่อได้ประกาศรายชื่อ

ผู้ผ่านการสอบแข่งขันตามล าดับที่สอบแข่งขันได้ 
  

                      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

              
 

 
 
 
 
 



เอกสำรแนบท้ำยประกำศ  (ภำคผนวก ก) 
 

กอง/ต ำแหน่ง ลักษณะงำนควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง คุณสมบัติเฉพำะ
ต ำแหน่ง  

อัตรำค่ำจ้ำง/เดือน 

ส ำนักปลัดเทศบำล   
พนักงานจ้างทั่วไป  
ต าแหน่ง นักการ 

 
ลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

 
๙,๐๐๐ บาท 

    รับ – ส่งหนังสือ เดินหนังสือในส านักงานและนอกสถานที่  
 และปฏิบัติงานอ่ืนใด ซึ่งมิใช่งานเกี่ยวกับหนังสือหรือวิชาชีพ  
 หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามท่ี  
 ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง   
    มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

 
 



 
 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
    ที่  ๑๔๐/๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรสั่งจ้ำงและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงำนจ้ำงทั่วไป ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
*********************************** 

                     
                       อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๓ และมำตรำ ๒๔ วรรคท้ำย แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครพนม 
เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง ลงวันที่  ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๔๗ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม      
จึงสั่งจ้ำงและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน ๑ รำย รำยละเอียดตำมบัญชีแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 
 
                        ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนำยน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 
    
         สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ท่ี ช่ือ - สกุล ประเภทพนักงานจ้าง ต าแหน่ง คุณวุฒิ อัตราค่าจ้าง/เดือน ระยะเวลาการจ้าง ลักษณะงาน

ส านักปลัดเทศบาล

๑ นายพีรพงษ์ ประเสริฐสังข์ พนักงานจ้างท่ัวไป นักการ วท.บ. ๙,๐๐๐  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง รับ–ส่งหนังสือ เดินหนังสือในส านักงาน

สาขา  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และนอกสถานท่ี และปฏิบัติงานอ่ืนใด 

วิทยาศาสตร์ ซ่ึงมิใช่งานเก่ียวกับหนังสือหรือวิชาชีพ

การกีฬา-การฝึกและ หรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องและปฏิบัติงาน

การจัดการกีฬา ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าส่ังเทศบาลต าบลศรีสงครามท่ี ๑๔๐/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตรวจถูกต้อง


