
-ส ำเนำ- 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลเมืองงำย อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ 
ที่ ชม 53501/-   วันที ่ 16  ตุลำคม  2563 
เรื่อง รำยงำนต ำแหน่งว่ำงสำยงำนผู้บริหำร, สำยงำนประเภทวิชำกำร และสำยงำนประเภททั่วไป  
  ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2566) ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย   
 

เรียน นำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองงำย 
 

   เรื่องเดิม 
   ด้วยคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติเห็นชอบร่ำงแผนอัตรำก ำลัง 
3 ปี (ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2566) ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย ในกำรประชุมครั้งที่ 
9/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2563 และเทศบำลต ำบลเมืองงำย ได้ประกำศใช้แผนอัตรำก ำลัง 3 ปีฯ 
ดังกล่ำว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 เป็นต้นไป  
 

  ข้อเท็จจริง 
   ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2566) ของเทศบำลต ำบล
เมืองงำย ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 เป็นต้นไป และมีกรอบอัตรำก ำลังสำยงำนผู้บริหำร, 
สำยงำนประเภทวิชำกำร และสำยงำนประเภททั่วไป ว่ำง อยู่ รวมจ ำนวน 8 ต ำแหน่ง 8 อัตรำ ซึ่งต ำแหน่ง
ว่ำงดังกล่ำว จะต้องด ำเนินกำรสรรหำตำมวิธีกำรสรรหำ และรำยงำนให้ ก.ท.จ.เชียงใหม่ ได้รับทรำบ โดยมี
รำยละเอียดดังนี้   
   สายงานผู้บริหาร ประกอบด้วย 
   1. ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง  
13-2-01-2101-002 จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ 
   สายงานประเภทวิชาการ ประกอบด้วย 
   ส านักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย 
   1. ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล (ปก./ชก.) เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-01-3102-001 
จ ำนวน 1 ต ำแห่นง 1 อัตรำ 
   2. ต ำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปก./ชก.) เลขที่ต ำแหน่ง 13 -201-
3801-001 จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ 
   3. ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเกษตร (ปก./ชก.) เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-01-3401-001 
จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ 
   กองคลัง ประกอบด้วย 
   1. ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุ (ปก./ชก.) เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-04-3204-001 จ ำนวน 
1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ 
   กองการศึกษา ประกอบด้วย 
   1. ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ (ปก./ชก.) เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-08-3803-001 จ ำนวน 
1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ  
   สายงานประเภทท่ัวไป ประกอบด้วย 
   ส านักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย 
   1. ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร (ปง./ชง.) เลขที่ต ำแหน่ง 13 -2-01-4101-002 
จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ 
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    กองช่าง 
   1. ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำ (ปง./ชง.) เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-05-4701-002 จ ำนวน  
1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ 
 

   ข้อระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
   1. แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
   2. พรบ.บริหำรระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3. ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2545 
  4. หนังสือสั่งกำร ส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 77 ลงวันที่ 30 
มิถุนำยน 2563 เรื่อง กำรด ำเนินกำรสรรหำต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่ำนกำร
สรรหำหมดแล้ว 
 

   ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
   เพ่ือให้กำรสรรหำต ำแหน่งที่ว่ำง เป็นไปตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 
ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย ดังนั้น เห็นควรพิจำรณำด ำเนินกำร ดังนี้ 
   1. รำยงำนต ำแหน่งที่ว่ำงและวิธีกำรสรรหำให้ ก.ท.จ.เชียงใหม่ ได้รับทรำบ ประกอบด้วย 
  สายงานผู้บริหาร ประกอบด้วย 
   1. ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง  
13-2-01-2101-002 จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ ได้ด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำรกลำงพนักงำน
เทศบำล เป็นผู้ด ำเนินกำรสรรหำต ำแหน่งพนักงำนเทศบำลสำยงำนผู้บริหำร 
   สายงานประเภทวิชาการ ประกอบด้วย 
   ส านักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย 
   1. ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล (ปก./ชก.) เลขที่ต ำแหน่ง 13 -2-01-3102-001 
จ ำนวน 1 ต ำแห่นง 1 อัตรำ ด ำเนินกำรขอใช้บัญชี จำก กสถ. (คณะกรรมกำรกลำงกำรสอบแข่งขัน
พนักงำนส่วนท้องถิ่น) 
   2. ต ำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปก./ชก.) เลขที่ต ำแหน่ง 13 -201-
3801-001 จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสำยงำน โดยเทศบำลจะเป็น
ผู้ด ำเนินกำร 
   3. ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเกษตร (ปก./ชก.) เลขที่ต ำแหน่ง 13 -2-01-3401-001 
จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ ด ำเนินกำรรับโอน (ย้ำย) 
   กองคลัง ประกอบด้วย 
   1. ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุ (ปก./ชก.) เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-04-3204-001 จ ำนวน 
1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสำยงำน โดยเทศบำลจะเป็นผู้ด ำเนินกำร 
   กองการศึกษา ประกอบด้วย 
   1. ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ (ปก./ชก.) เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-08-3803-001 จ ำนวน 
1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ ด ำเนินกำรรับโอน (ย้ำย) 
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   สายงานประเภทท่ัวไป ประกอบด้วย 
   ส านักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย 
   1. ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร (ปง./ชง.) เลขที่ต ำแหน่ง 13 -2-01-4101-002 
จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ ด ำเนินกำรรับโอน (ย้ำย) 
 

    กองช่าง 
   1. ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำ (ปง./ชง.) เลขท่ีต ำแหน่ง 13-2-05-4701-002 จ ำนวน  
1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ ด ำเนินกำรรับโอน (ย้ำย) 
 

  2. จัดท ำหนังสือขอใช้บัญชี จำก กสถ. (คณะกรรมกำรกลำงกำรสอบแข่งขันพนักงำน 
ส่วนท้องถิ่น) ให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  3. จัดท ำหนังสือประชำสัมพันธ์กำรรับโอน(ย้ำย) ให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับทรำบ  
เพ่ือประชำสัมพันธ์ต่อไป 
  4. จัดท ำหนังสือประชำสัมพันธ์ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรับโอน(ย้ำย) 
ในต ำแหน่งที่ว่ำงตำมวิธีกำรสรรหำ  
   5. ด ำเนินกำรสรรหำต ำแหน่งที่ว่ำงตำมกระบวนกำร 
  

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

นุชนำถ ค ำออน 
(นำงนุชนำถ  ค ำออน) 

นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ส ำเนำ- 
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเมืองงาย 
เรื่อง  รับโอน (ย้ำย) พนักงำนเทศบำลหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืน  

เพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำง 
------------------------------------- 

 

   ด้วยเทศบำลต ำบลเมืองงำย อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ มีควำมประสงค์จะรับโอน
(ย้ำย) พนักงำนเทศบำลหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนที่มีคุณสมบัติตรงตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่งที่ ก.ท.ก ำหนด เพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำง ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (ประจ ำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564-2566) ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย ดังนี้ 
  ประเภทวิชาการ  ประกอบด้วย 
  1. ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเกษตร (ปก./ชก.) เลขที่ต ำแหน่ง 13 -2-01-3401-001 
จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ   
   2. ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ (ปก./ชก.) เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-08-3803-001 จ ำนวน 
1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ   
   ประเภทท่ัวไป   
  1. ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร (ปง./ชง.) เลขที่ต ำแหน่ง 13 -2-01-4101-002 
จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ   
 

  2. ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำ (ปง./ชง.) เลขท่ีต ำแหน่ง 13-2-05-4701-002 จ ำนวน  
1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ   
   ผู้มีควำมประสงค์จะขอโอน (ย้ำย) สำมำรถยื่นเอกสำรหรือสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม 
ได้ที่ งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลต ำบลเมืองงำย อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียง ใหม่ 
หมำยเลขโทรศัพท์ 0-5310-6174 ในวัน และเวลำรำชกำร พร้อมนี้ให้ยื่นเอกสำรเพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำรับโอน (ย้ำย) ดังต่อไปนี้ 
   1. ค ำร้องขอโอน (ย้ำย)  
   2. หนังสือยินยอมให้โอนจำกผู้บังคับบัญชำ 
   3. หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกผู้บังคับบัญชำ 
   4. ส ำเนำบัตรประวัติพนักงำน 
   5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
   6. ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ 
   7. เอกสำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

   จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

ประกำศ ณ วันที่   19 ตุลำคม  พ.ศ. 2563 
 

ยงยุทธ  สุวภำพ 
(นำยยงยุทธ  สุวภำพ) 

นำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองงำย 
 



                                              -ส ำเนำ-  
ที่ ชม 5๓๕๐๑/          ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
          ๓๑๒ ถ.แม่ข้อน-นำหวำย ชม ๕๐๑๗๐ 
 

        ตุลำคม  2563 
 

เรื่อง กำรขอให้ ก.ท.ด ำเนินกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลสำยงำนผู้บริหำรและสำยงำนอ ำนวยกำร 
         

เรียน   ประธำนคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดเชียงใหม่ 
 

อ้ำงถึง หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0023.2/21036 ลงวันที่ 9 กรกฎำคม 2563 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย แบบรำยงำนต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร    จ ำนวน  1  ฉบับ 
 

   ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  จังหวัดเชียงใหม่แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร
รำยงำนกำรสรรหำต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรให้เป็นไปตำมประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำน
ทั่วไปเกี่ยวกับกำรสอบคัดเลือกและกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นให้ด ำรงต ำแหน่ง    
สำยงำนผู้บริหำร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 นั้น 
 

   เทศบำลต ำบลเมืองงำย อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอรำยงำนต ำแหน่งสำยงำน
ผู้บริหำรที่ว่ำง และมีควำมประสงค์ขอให้ ก.ท.ด ำเนินกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลสำยงำนผู้บริหำรและ  
สำยงำนอ ำนวยกำร ดังนี้ 
  สำยงำนผู้บริหำร   
   1. ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง  
13-2-01-2101-002 จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ  
 

  รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

                    ขอแสดงควำมนับถือ 
 
               ยงยุทธ  สวุภำพ 
                   (นำยยงยุทธ  สุวภำพ) 
               นำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองงำย 
 
ส ำนักปลัดเทศบำล 
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
โทร. 0-5310-6095, 0-5310-6096 
โทรสำร. 0-5310-6174 
www.muangngai.go.th 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานต าแหน่งสายงานผู้บริหาร, ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไป 
เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งสายงานที่ว่าง ว่างเมื่อ วิธีการสรรหา หมายเหตุ 

๑. สายงานผู้บริหาร 
หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร  
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น)  
เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-01-2101-002 

 
1 กรกฎำคม 2563 

 
ขอให้ ก.ท.ด ำเนินกำร
สรรหำสำยงำนผู้บริหำร 

 

2. สายงานประเภทวิชาการ 
1. นักทรัพยำกรบุคคล (ปก./ชก.)  
เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-01-3102-001  

 
1 ตุลำคม 2563 
 

 
ขอใช้บัญชีจำก กสถ. 
 

 

2. นักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปก./ชก.)  
เลขที่ต ำแหน่ง 13-201-3801-001  

1 ตุลำคม 2563 
 

ทต.เมืองงำย  
จะด ำเนินกำรสอบ
คัดเลือกเพ่ือเปลี่ยน 
สำยงำน 

 

3. นักวิชำกำรพัสดุ (ปก./ชก.)  
เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-04-3204-001 

1 ตุลำคม 2563 ทต.เมืองงำย  
จะด ำเนินกำรสอบ
คัดเลือกเพ่ือเปลี่ยน 
สำยงำน 

 

4. นักวิชำกำรเกษตร (ปก./ชก.)  
เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-01-3401-001  

1 ตุลำคม 2563 รับโอน (ย้ำย)  

5. นักวิชำกำรศึกษำ (ปก./ชก.)  
เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-08-3803-001 

1 ตุลำคม 2563 รับโอน (ย้ำย)  

3. 
 

สายงานประเภทท่ัวไป 
1. เจ้ำพนักงำนธุรกำร (ปง./ชง.)  
เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-01-4101-002  

 
1 ตุลำคม 2563 

 
รับโอน (ย้ำย) 
 

 

2. นำยช่ำงโยธำ (ปง./ชง.)  
เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-05-4701-002  

1 ตุลำคม 2563 รับโอน (ย้ำย)  

 
 
 
            (ลงชื่อ)      สถิตย์  ผัดแก้ว   ผู้รำยงำน 

(นำยสถิตย์  ผัดแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองงำย 

 
 
 
 
 
 



                                              -ส ำเนำ-  
ที่ ชม 5๓๕๐๑/          ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
          ๓๑๒ ถ.แม่ข้อน-นำหวำย ชม ๕๐๑๗๐ 
 

      มกรำคม  2564 
 

เรื่อง กำรตรวจสอบต ำแหน่งและอัตรำสำยงำนผู้บริหำรที่ว่ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ที่รำยงำนให้คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรสรรหำ 
         

เรียน   ประธำนคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดเชียงใหม่ 
 

อ้ำงถึง หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.2/2141 ลงวันที่ 21 มกรำคม 2564 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. แบบยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูลต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรที่ว่ำงฯ  จ ำนวน  1  ฉบับ 
 

   ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  จังหวัดเชียงใหม่แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร
ตรวจสอบต ำแหน่งและอัตรำสำยงำนผู้บริหำรที่ว่ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รำยงำนให้
คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรสรรหำ ดังควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 

   เทศบำลต ำบลเมืองงำย อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ
ต ำแหน่งและอัตรำสำยงำนผู้บริหำรที่ว่ำงแล้ว ปรำกฏว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง จึงขอส่งแบบยืนยันควำม  
ถูกต้องของข้อมูลต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรที่ว่ำง กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยงำนให้ ก.ท. 
ด ำเนินกำรสรรหำ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว 
 

  จงึเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

                    ขอแสดงควำมนับถือ 
 
                                                           ยงยุทธ  สุวภำพ 
                   (นำยยงยุทธ  สุวภำพ) 
               นำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองงำย 
 
 
 
ส ำนักปลัดเทศบำล 
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
โทร. 0-5310-6095, 0-5310-6096 
โทรสำร. 0-5310-6174 
www.muangngai.go.th 
 
 
 
 
 
 
 



-ส ำเนำ- 
 

แบบรายงานต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 
เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ว่างเมื่อ วิธีการสรรหา หมายเหตุ 

1. หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร  
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 
เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-01-2101-002  
จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ  

 

1 กรกฎำคม 2563 ขอให้ ก.ท.ด ำเนินกำร 
สรรหำสำยงำนผู้บริหำร 

 

 
 

ตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง 
 
 

สถิตย์  ผัดแก้ว 
(นำยสถิตย์  ผัดแก้ว) 

ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


