
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาหนาด 
เรื่อง  การใช้แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี   

(รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)   
----------------------------------------------- 

   
ด้วยเทศบาลต าบลนาหนาด  ได้รายงานขอความเห็นชอบแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  (รอบปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)  จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม และคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครพนม  (ก.ท.จ.นครพนม)   ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓  เมือ่วันที่  ๒๘  กันยายน   ๒๕๖๓  เห็นชอบให้
เทศบาลต าบลนาหนาด ประกาศใช้แผนอตัราก าลัง  ๓ ปี  (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)  เพ่ือเป็นกรอบ
ในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานเทศบาล    
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕   ประกอบกับมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ข้อ  ๑๔,๑๘,๒๕๑, ๒๕๒, ๒๕๓ และ ๒๕๔   แห่งประกาศ ก.ท.จ.
นครพนม เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๔๕  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน    เทศบาลต าบลนาหนาด   จึงประกาศใช้แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  
(รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)   
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน     
  
        ประกาศ  ณ  วันที่  ๑   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

(นายวีรวัฒน์     ยี่สารพัฒน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาหนาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................ปลัดเทศบาล/ทาน 

................................รองปลัดเทศบาล/ทาน 

.............................หน.ส านักปลดั/ตรวจ 

.............................หน.ฝ่ายอ านวยการ/ตรวจ 

.............................นักทรัพยากรฯ/พิมพ์ 
 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาหนาด 
เรื่อง   การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  และหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ 

เทศบาลต าบลนาหนาด   อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 
----------------------------------- 

   
ตามท่ีได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่นไข 

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่   2๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕   โดยประกาศฉบับดังกล่าว  
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   ส าหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล 
ในเรื่องต่าง ๆ ไว้  และในหมวด ๑๒ โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ  ได้ก าหนดให้เทศบาลก าหนดส่วนราชการเพ่ือรองรับ
อ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๓) พ.ศ.  ๒๕๕๒  
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และ
กฎหมายอ่ืนที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แก่เทศบาล   โดยในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ   เทศบาลต้องค านึงถึง
ความต้องการและความเหมาะสมของเทศบาล   อีกทั้งต้องก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ 
ให้มีการแบ่งส่วนราชการภายใน   โดยจัดท าเป็นประกาศเทศบาล นั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๒๕๒, ๒๕๓, ๒๕๕, ๒๕๖, ๒๕๗, ๒๕๘   แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม    เรื่อง    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล      
ลงวันที่   ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕   และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม  (ก.ท.จ.นครพนม)   
ในการประชุมครั้งที่  9/2563  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เทศบาลต าบลนาหนาด จึงก าหนดส่วนราชการ    การ
แบ่งส่วนราชการภายใน  และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ  เพ่ือรองรับอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนด
ในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  และกฎหมายอื่นที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้เทศบาล   ดังต่อไปนี้      

1. หน่วยตรวจสอบภายใน    
ให้มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี  เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงิน 

ทุกประเภท   ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี    งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา  งานตรวจสอบ
ทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล  และงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย   

2.  ส านักปลัดเทศบาล 
  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการ
ภายใน   ดังนี้  

1.1   ฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1.1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.1.2 งานธุรการ 
1.1.3 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.1.4 งานกิจการสภา 
1.1.5 งานประชาสัมพันธ์ 
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2.2  งานแผนงานและงบประมาณ 
2.3  งานนิติการ 
2.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.5  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.6  งานการศึกษาปฐมวัย 
2.7  งานสวัสดิการสังคม 
2.8  งานพัฒนาชุมชน 
2.9  งานสังคมสงเคราะห์ 
2.10  งานสาธารณสุขชุมชน 

 
3.  กองคลัง 

  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงนิ
อ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียน
คุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับ 
การพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายใน   ดังนี้ 

3.1  ฝ่ายบริหารงานคลัง  ประกอบด้วย 
3.1.1  งานการเงินและบัญชี   
3.1.2  งานพัสดุและทรัพย์สิน   

  3.๒  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้   
3.3  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   
3.4  งานธุรการ 

 
  4.  กองช่าง 
  ให้มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับ การส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร 
ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  
งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคมุการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม 
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 
อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย   โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้ 

4.๑  งานธุรการ    
4.2  งานก่อสร้าง 
4.3  งานสาธารณูปโภค 
4.4  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
4.5  งานสวนสาธารณะ 
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จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

ประกาศ    ณ   วันที่   1    เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.  2563 
   
   

 
 

(นายวีรวัฒน์      ยี่สารพัฒน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาหนาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................ปลัดเทศบาล/ทาน 

................................รองปลัดเทศบาล/ทาน 

.............................หน.ส านักปลดั/ตรวจ 

.............................หน.ฝ่ายอ านวยการ/ตรวจ 

.............................นักทรัพยากรฯ/พิมพ์ 
 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาหนาด 
เรื่อง   การจัดบุคลากรที่มีอยู่เดิมลงตามต าแหน่งที่ก าหนดในโครงสร้างใหม่ 

เทศบาลต าบลนาหนาด  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 
----------------------------------------------- 

 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลนาหนาด      เรื่องประกาศโครงสร้างส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ใหม่ 
ของเทศบาลต าบลนาหนาด  ลงวันที่  8  มิถุนายน  2563   ได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการข้ึนใหม่  ท าให้กรอบ
อัตราก าลังที่มีอยู่เดิมเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสร้างใหม่  
  เทศบาลต าบลนาหนาด      โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม   
ในคราวประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่  9/2563  เมื่อวันที่ 28  กันยายน  2563 มีมติ
เห็นชอบให้จัดบุคลากรที่มีอยู่เดิมลงตามต าแหน่งที่ก าหนดในโครงสร้างใหม่  ตามกรอบอัตราก าลัง  ๓  ปี   
(รอบปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564  -  2566)  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ    ณ  วันที่   1   เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ.  2563     
 
 
 
 

(นายวีรวัฒน์      ยี่สารพัฒน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาหนาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................ปลัดเทศบาล/ทาน 

................................รองปลัดเทศบาล/ทาน 

.............................หน.ส านักปลดั/ตรวจ 

.............................หน.ฝ่ายอ านวยการ/ตรวจ 

.............................นักทรัพยากรฯ/พิมพ์ 

 



 
 

 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลนาหนาด 
ที่    347/2563 

เรื่อง   การจัดบุคลากรที่มีอยู่เดิมลงตามต าแหน่งที่ก าหนดในโครงสร้างใหม่ 
เทศบาลต าบลนาหนาด  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 

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

  ตามประกาศเทศบาลต าบลนาหนาด      เรื่องประกาศโครงสร้างส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ใหม่ 
ของเทศบาลต าบลนาหนาด  ลงวันที่   1   ตุลาคม  2563   ได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการข้ึนใหม่  ท าให้กรอบ
อัตราก าลังที่มีอยู่เดิมเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสร้างใหม่  
  เทศบาลต าบลนาหนาด      โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม   
ในคราวประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 9/2563  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2563 
มีมติเห็นชอบให้จัดบุคลากรที่มีอยู่เดิมลงตามต าแหน่งที่ก าหนดในโครงสร้างใหม่  ตามกรอบอัตราก าลัง  ๓  ปี   
(รอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64  -  ๒๕66)  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนี้ 
 
  ทั้งนี้    ตั้งแต่วันที่    1   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  2563   เป็นต้นไป 
 
   สั่ง    ณ  วันที่   1   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  2563     
 
 
 
 

(นายวีรวัฒน์      ยี่สารพัฒน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาหนาด

................................ปลัดเทศบาล/ทาน 

................................รองปลัดเทศบาล/ทาน 

.............................หน.ส านักปลดั/ตรวจ 

.............................หน.ฝ่ายอ านวยการ/ตรวจ 

.............................นักทรัพยากรฯ/พิมพ์ 

 



 

 


