
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูม ิ
ที่  ๓๘๐/๒๕๖๓ 

เรื่อง    กำรรับโอน (ย้ำย) พนักงำนส่วนต ำบล 
*************************** 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๕ ประกอบกับมำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดสกลนคร    ลงวันที่  ๒๕ 
ธันวำคม  ๒๕๔๕  และมติคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดสกลนคร  (ก.อบต.จังหวัดสกลนคร)   ในกำร
ประชุมครั้งที ่๙ /๒๕๖๓  ลงวันที่  ๒๘  กันยำยน  ๒๕๖๓ 
    

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูมิ จึงให้พนักงำนเทศบำล รำย นำงสำวจันทร์สุดำ  สำรพันธ์    
ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน เลขที่ต ำแหน่ง ๕๖-๒-๐๑-๔๒๐๓-๐๐๑  อัตรำเงินเดือน  ๑๑,๕๑๐  บำท     
วุฒิกำรศึกษำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำวิชำ กำรบัญชี สังกัด งำนกิจกำรประปำ ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบล
ท่ำศิลำ  อ ำเภอส่องดำว    จังหวัดสกลนคร  มำด ำรงต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน  เลขที่ต ำแหน่ง ๕๖-๓-
๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ อัตรำเงินเดือน  ๑๑,๕๑๐  บำท  สังกัดกองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูมิ  อ ำเภอวำริช
ภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๓๐  กันยำยน  พ.ศ. ๒๕๖๓        
 
 
 

(นำยยงค์ชำย    ภูอ่ำง) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูมิ 

 
 
 
 

 



 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูม ิ

ที่  ๓๓๒ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  กำรรับโอน (ย้ำย) พนักงำนส่วนต ำบล 

*************************** 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๕ ประกอบกับมำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดสกลนคร    ลงวันที่  ๒๕ 
ธันวำคม  ๒๕๔๕  และมติคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดสกลนคร  (ก.อบต.จังหวัดสกลนคร)   ในกำร
ประชุมครั้งที ่๘ /๒๕๖๓  ลงวันที่  ๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๓ 
    

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูมิ จึงให้พนักงำนส่วนต ำบล รำย นำงนัยนำ  สัพโส    ต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม (นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง ๕๖-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑    
รับเงินเดือนขั้น ๑๖.๕ อัตรำเงินเดือน  ๓๐,๒๒๐ บำท  เงินประจ ำต ำแหน่ง ๓,๕๐๐ บำท สังกัดกองสวัสดิกำรสังคม 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำนรนิวำส  อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร มำด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกอง
สวัสดิกำรสังคม (นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น)  เลขที่ต ำแหน่ง ๕๖-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑  รับเงินเดือนขั้น 
๑๖.๕  อัตรำเงินเดือน  ๓๐,๒๒๐  บำท เงินประจ ำต ำแหน่ง ๓,๕๐๐ บำท สังกัดกองสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลวำริชภูมิ  อ ำเภอวำริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๒  กันยำยน  พ.ศ. ๒๕๖๓       
 
 
 

(นำยยงค์ชำย    ภูอ่ำง) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูมิ 

 
 
 



 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูม ิ
ที่  ๔๘๑/๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรรับโอน (ย้ำย) พนักงำนส่วนต ำบล 
*************************** 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๕ ประกอบกับมำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดสกลนคร    ลงวันที่  ๒๕ 
ธันวำคม  ๒๕๔๕  และมติคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดสกลนคร  (ก.อบต.จังหวัดสกลนคร)   ในกำร
ประชุมครั้งที ่๑๑/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 
    

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูมิ  จึงให้พนักงำนเทศบำล รำย นำงสำวนิติยำ  เจริญชัย    
ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน  เลขที่ต ำแหน่ง ๑๙-๒-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๑  อัตรำเงินเดือน  
๑๒,๒๒๐  บำท     วุฒิกำรศึกษำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำวิชำ กำรบัญชี  สังกัด กองคลัง    เทศบำล
ต ำบลโพนสวรรค์  อ ำเภอโพนสวรรค์    จังหวัดนครพนม  มำด ำรงต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน  
เลขที่ต ำแหน่ง ๕๖-๓-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๑  อัตรำเงินเดือน  ๑๒,๒๒๐  บำท  สังกัดกองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
วำริชภูมิ  อ ำเภอวำริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๔  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓        
 
 
 

(นำยยงค์ชำย    ภูอ่ำง) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูมิ 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูม ิ

ที่  ๓๓๓ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  กำรรับโอน (ย้ำย) พนักงำนส่วนต ำบล 

*************************** 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๕ ประกอบกับมำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดสกลนคร    ลงวันที่  ๒๕  
ธันวำคม  ๒๕๔๕  และมติคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดสกลนคร  (ก.อบต.จังหวัดสกลนคร)   ในกำร
ประชุมครั้งที ่๘ /๒๕๖๓  ลงวันที่  ๒๗  สิงหำคม  ๒๕๖๓ 
    

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูมิ จึงให้พนักงำนส่วนต ำบล รำยนำงสำวรัชนีพร  อินทรพำณิชย์  
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร  เลขที่ต ำแหน่ง   ๕๖-๓-๐๑-๓๔๐๑-๐๐๑  อัตรำเงินเดือน ๓๑,๘๘๐ บำท 
สังกัดส ำนักปลัด   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค้อเขียว ต ำบลค้อเขียว  อ ำเภอวำริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร มำด ำรง
ต ำแหน่งนักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร  เลขที่ต ำแหน่ง ๕๖-๓-๑๔-๓๔๐๑-๐๐๑  อัตรำเงินเดือน ๓๑,๘๘๐ บำท      
สังกัดกองส่งเสริมกำรเกษตร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูมิ อ ำเภอวำริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๒ กันยำยน  พ.ศ. ๒๕๖๓        
 
 
 

( นำยยงค์ชำย    ภูอ่ำง ) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวำริชภูมิ 

 
 
 

 
 
 
 
 


