
-ส ำเนำ- 
                                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลเมืองงำย อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ 
ที ่ชม 53501/   วันที ่19 ตุลำคม 2563 
เรื่อง ขอควำมเห็นชอบในกำรโอนพนักงำนเทศบำล รำย นำยธวัชชัย วันด ี
 

เรียน นำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองงำย 
 

  เรื่องเดิม 
  ตำมที่ เทศบำลต ำบลเมืองงำย ได้ประกำศใช้แผนอัตรำก ำลัง 3 ปีฯ ดังกล่ำว เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 เป็นต้นไป และกรอบอัตรำก ำลัง 3 ปีฯ มี
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร (ปง./ชง.) เลขที่ต ำแหน่ง 13 -2-01-4101-002 งำนธุรกำร สังกัดส ำนัก
ปลัดเทศบำล ว่ำง จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ นั้น 
 

  ข้อเท็จจริง 

  ด้วยเทศบำลต ำบลเมืองงำย ได้รับค ำร้องขอโอนพนักงำนเทศบำลจำก นำยธวัชชัย วันดี 
ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน เลขที่ต ำแหน่ง 28-2-08-4101-008 อัตรำเงินเดือน 
12,470 บำท (อัตรำเงินเดือน ณ 30 กันยำยน 2563) สังกัดกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลหลักหก อ ำเภอ
เมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ซึ่งมีควำมประสงค์จะขอโอนมำด ำรงต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับ
ปฏิบัติงำน เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-01-4101-002 งำนธุรกำร สังกัดส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลต ำบล
เมืองงำย อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจำกเพ่ือกลับภูมิล ำเนำ ดูแลครอบครัว และหำประสบกำรณ์
ในกำรท ำงำน และต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรดังกล่ำว เป็นต ำแหน่งที่ว่ำง 
 

  ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
  ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน ๒๕๔5  ข้อ 170    

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

  เพ่ือให้กำรโอนพนักงำนเทศบำลรำยดังกล่ำว เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล เห็นควรพิจำรณำในกำรรับโอนพนักงำนเทศบำลรำยดังกล่ำว ดังนี้ 
  1. เห็นควรพิจำรณำในกำรรับโอนบุคคลดังกล่ำว เพื่อมำด ำรงต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร 
ระดับปฏิบัติงำน เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-01-4101-002 งำนธุรกำร สังกัดส ำนักปลัดเทศบำลเทศบำล
ต ำบลเมืองงำย อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือกลับภูมิล ำเนำ ดูแลครอบครัว และหำประสบกำรณ์ใน
กำรท ำงำน 
  2. เห็นควรรำยงำนผลกำรพิจำรณำกำรรับโอนฯ ให้เทศบำลต ำบลหลักหก อ ำเภอเมือง
ปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ได้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  3. เห็นควรรำยงำนให้ ก.ท.จ.เชียงใหม่ ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป 
  รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมบันทึกฉบับนี้ 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

นุชนำถ  ค ำออน 

(นำงนุชนำถ  ค ำออน) 
นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 

 
 



-ส ำเนำ- 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลเมืองงำย อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ 
ที ่ชม 53501/   วันที ่30 พฤศจิกำยน 2563 
เรื่อง กำรออกค ำสั่งรับโอนพนักงำนเทศบำล รำย นำยธวัชชัย วันดี 
 

เรียน นำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองงำย 
 

  เรื่องเดิม 
  ตำมท่ีนำยธวัชชัย วันดี ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน เลขที่ต ำแหน่ง 28-
2-08-4101-008 อัตรำเงินเดือน 12,470 บำท (อัตรำเงินเดือน ณ 30 กันยำยน 2563) สังกัดกอง
กำรศึกษำ เทศบำลต ำบลหลักหก อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ได้ขอโอนมำด ำรงต ำแหน่ง        
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-01-4101-002 งำนธุรกำร สังกัดส ำนัก
ปลัดเทศบำล เทศบำลต ำบลเมืองงำย อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจำกเพ่ือกลับภูมิล ำเนำ ดูแล
ครอบครัว และหำประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนโดยหน่วยงำนทั้งสองแห่งได้ท ำควำมตกลงยินยอมแล้ว โดยให้
ตัดโอน คือวันที่ 1 ธันวำคม 2563 เป็นต้นไปนั้น 
 

  ข้อเท็จจริง 

  บัดนี้ ก.ท.จ.เชียงใหม่ ได้มีมติเห็นชอบกำรโอนพนักงำนเทศบำล ในกำรประชุมประจ ำเดือน 
พฤศจิกำยน 2563 ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 รำย นำยธวัชชัย วันดี เพ่ือมำด ำรง
ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-01-4101-002 งำนธุรกำร สังกัด
ส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลต ำบลเมืองงำย อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 
2563 
 

  ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
  ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน ๒๕๔5  ข้อ 170    

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

  เพ่ือให้กำรรับโอนพนักงำนเทศบำลรำยดังกล่ำว เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล เห็นควรพิจำรณำออกค ำสั่งรับโอนบุคคลดังกล่ำว เพ่ือมำด ำรง
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน เลขที่ต ำแหน่ง 13 -2-01-4101-002 งำนธุรกำร สังกัด
ส ำนักปลัดเทศบำลเทศบำลต ำบลเมืองงำย อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 
2563 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

นุชนำถ  ค ำออน 
(นำงนุชนำถ  ค ำออน) 

นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
 

 
 
 
 
 



-ส ำเนำ- 
 
 

 

ค าสั่งเทศบาลต าบลเมืองงาย 
ที่  354/2563 

เรื่อง  กำรรับโอนพนักงำนเทศบำล 
------------------------------ 

 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 15 ประกอบกับมำตรำ 23 วรรคท้ำย แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 
2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 10 มิถุนำยน 2562 ข้อ 152(2) ข้อ 155 และมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
พนักงำนเทศบำลจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน2563ซึ่งเห็นชอบกำรโอนพนักงำน
เทศบำล ดังนั้น เทศบำลต ำบลเมืองงำย จึงรับโอนพนักงำนเทศบำล ดังนี้  
  นำยธวัชชัย วันดี ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน เลขที่ต ำแหน่ง 28-2-
08-4101-008 สังกัดกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลหลักหก อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี มำด ำรง
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-01-4101-002 สังกัดส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำล
ต ำบลเมอืงงำย อ ำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่อัตรำเงินเดือน 12,470 บำท(ณ 30 กันยำยน 2563) 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ธันวำคมพ.ศ. 2563 
 

สั่ง  ณ วันที่ 30  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2563 
 
 

ยงยุทธ  สุวภำพ 
(นำยยงยุทธ  สุวภำพ) 

นำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองงำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาลสามัญ เทศบาลต าบลเมืองงาย 

 
ต าแหน่งเลขที่ งาน/ส านัก/ฝ่าย ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ระดับ ขั้นเงินเดือน ว/ด/ป 

ที่ครองต าแหน่ง 
ได้รับการพิจารณาโอน 
(ย้าย) เมื่อ วัน เดือน ปี 

ลายมือชื่อพนักงาน
ประวัติ 

หมายเหตุ 

13-2-01-4101-002 เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
สังกัด 
ทต.เมืองงำย  
อ.เชียงดำว  
จ.เชียงใหม่ 
 
 

นำยธวัชชัย  วันดี - ปวส. 
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
- รัฐ
ประศำสนศำสตร
บัณฑิต (รป.บ) 
 

ปง. 12,470  
(ณ 30 ก.ย. 63) 

1 ธันวำคม 2563 เห็นชอบกำรโอนพนักงำน
เทศบำลตำมมติคณะกรรมกำร
พนักงำนเทศบำลจังหวัดเชียงใหม่ 
คร้ังที่11/2563 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 

 
 
 

สถิตย์  ผัดแก้ว 
(นำยสถิตย์  ผัดแก้ว) 

ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
 

ทั้งนี้  
ตั้งแต่วันที่ 
1 ธันวำคม 
2563 



 


