
-ส ำเนำ- 
 

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
ที่ ชม 53501/-   วันที ่ 28 มกราคม 2564 
เรื่อง การจัดจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 
 

  เรื่องเดิม 
   ตามที่เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ด าเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือ     
จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ต าแหน่ง 
คนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา นั้น 
 

  ข้อเท็จจริง 
   บัดนี้  เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ ในต าแหน่ง
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 27 มกราคม 2564 ซึ่ง นางสาวพัชรี สล่าเหน่ ได้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศเทศบาลต าบล  
เมืองงาย เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ต าแหน่ง คนงานทั่วไป ลงวันที่ วันที่ 28 มกราคม 2564 
 

  ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
   1. อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 23 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547  
   2. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
 

  ข้อเสนอ/ข้อพิจำรณำ 
   เพ่ือให้มีพนักงานจ้าง ต าแหน่งคนงานทั่วไป ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจหน้าที่เก่ียวกับ
งานด้านธุรการ งานเอกสาร และการประสานงานของกองช่าง ส านักปลัด จึงขออนุมัติด าเนินการเรียกให้
บุคคลดังกล่าว ซึ่งผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ล าดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันที่ 29 มกราคม 2564 
เพ่ือจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป เพ่ือเริ่มปฏิบัติงาน     
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และรายงานให้ ก.ท.จ.เชียงใหม่ ได้รับทราบ ต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

นุชนาถ ค าออน 
(นางนุชนาถ  ค าออน) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 



                                              -ส ำเนำ- 
 
ที่ ชม 5๓๕๐๑/              ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองงาย 
          ๓๑๒ ถ.แม่ข้อน-นาหวาย ชม ๕๐๑๗๐ 
 

             มกราคม  2564 
 

เรื่อง การรายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
 

เรียน นางสาวพัชรี  สล่าเหน่ 
 

อ้างถึง  ประกาศเทศบาลต าบลเมืองงาย ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศผลการสรรหา 
  และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป        
    

   ตามที่เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ประกาศผลการสรรหาการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต าแหน่ง คนงานทั่วไป ลงวันที่ 28 มกราคม 
2564 นั้น 
 

  บัดนี้  เทศบาลต าบลเมืองงาย จะด าเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง 
คนงานทั่วไป โดยท่านเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ล าดับที่ 1 ซึ่งเป็นผู้อยู่ในล าดับที่จะได้รับการ 
จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จึงขอให้ท่านไปรายงานตัวเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ทั่วไป ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่  
 

   ทั้งนี้  หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ
โดยไม่ประสงค์จะรับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง เทศบาลต าบล
เมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และด าเนินการต่อไป 
 

                                                      ขอแสดงความนับถือ 
 

            ยงยุทธ  สุวภาพ 
 

                                                     (นายยงยุทธ  สุวภาพ) 
                                                 นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 
    
 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานการเจ้าหน้าที่ 
โทร. 0-5310-6095, 0-5310-6096 
โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-5310-6174 
www.muangngai.go.th 
 

 

 
 



-ส าเนา- 
 
 
       
 

 
ค ำสั่งเทศบำลต ำบลเมืองงำย 

ที่    030/2564 
เรื่อง  จ้างพนักงานจ้างทั่วไป   

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

  ตามที่เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ประกาศผลการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว นั้น 
 

   อาศัยอ านาจตามความในข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประกอบหนังสือส านักงาน ก.อบต. ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 105 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2547  ดังนั้น 
เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
    1. นางสาวพัชรี  สล่าเหน่ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว
และการโรงแรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
สังกัดกองช่าง เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ   
9,000 บาท 
 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่   29  มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 

ยงยุทธ  สุวภาพ 
 

(นายยงยุทธ  สุวภาพ) 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ส าเนา- 
 

 
      
 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
ที่  031/2564 

เรื่อง  ให้พนักงานจ้างทั่วไป ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
------------------------------------- 

 

  ตามที่เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้จ้างพนักงานจ้างทั่วไป ราย นางสาวพัชรี สล่าเหน่       
ในต าแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง ตามค าสั่งเทศบาลต าบลเมืองงาย ที่  030/2564 ลงวันที่ 29 
มกราคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป นั้น        
 

    อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการ     
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ข้อ 6 จึงให้พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน
ทั่วไป จ านวน 1 ราย ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้ 
 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่   29  มกราคม  พ.ศ. 2564 
 
 

ยงยุทธ  สุวภาพ 
 

(นายยงยุทธ  สุวภาพ) 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 

    
 
 

 

 



-ส าเนา- 
 

บัญชีรำยช่ือพนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป 
ได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว 

แนบท้ายค าสั่งเทศบาลต าบลเมืองงาย ที่  031/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน 
ค่าตอบแทน 

 
(บาท) 

เงินเพ่ิมการ 
ครองชีพชั่วคราว 

(บาท) 

รวมรับ 
 

(บาท) 
1. นางสาวพัชรี  สล่าเหน่ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
สังกัด กองช่าง 
เทศบาลต าบลเมืองงาย  
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
 

คนงานทั่วไป 
 
 

9,000.- 
 

1,000.- 10,000.- 

 
 
 
     (ลงชื่อ)     สถิตย์  ผัดแก้ว                       

(นายสถิตย์  ผัดแก้ว) 
ปลัดเทศบาลต าบลเมืองงาย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


