
 

 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลนาหนาด 

เรื่อง   ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๑ 

----------------------------------- 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของเทศบาลต าบลนาหนาด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๔ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง ก าหนดกอง ส านักหรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๒๓  วรรคหก   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบการแบ่งส่วนราชการของเทศบาล จึงประกาศปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง  ๓  ปี   ของเทศบาลต าบลนาหนาด   ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ.  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖   ครั้งที่  ๑                 
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่   21  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
 
                       (นายวีรวัฒน์  ยี่สารพัฒน์) 
                                                   นายกเทศมนตรีต าบลนาหนาด 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาหนาด 
เรื่อง   การจัดบุคลากรที่มีอยู่เดิมลงตามต าแหน่งที่ก าหนดในโครงสร้างใหม่ 

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

  ตามประกาศเทศบาลต าบลนาหนาด   เรื่อง   การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ     
วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล
ต าบลนาหนาด  ลงวันที่  21  มิถุนายน  ๒๕๖4 ได้ก าหนนดโรรงรร้างรววนราชการึ้ึนใหนมว ท าใหน้กรอบอัตราก าลัง   
ที่มีอยูวเดิมเปลี่ยนแปลงไปตามโรรงรร้างใหนมว  
  เทศบาลต าบลนาหนนาด     โดยรวามเหน็นชอบึองรณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหนวัด
นรรพนม  ในรราวประชุมรณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหนวัดนรรพนม รรั้งที่  3/๒๕๖4  เมื่อวันที่ ๒9 
มีนารม  ๒๕๖4 มีมติเหน็นชอบใหน้จัดบุรลากรที่มีอยูวเดิมลงตามต าแหนนวงที่ก าหนนดในโรรงรร้างใหนมว  ตามกรอบ
อัตราก าลัง  ๓  ปี  (รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)  ฉบับปรับปรุง รรั้งที่ 1 ตามบัญชีรายละเอียด   
แนบท้ายประกาศนี้ 
 
  จึงประกาศมาใหน้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ    ณ  วันที่   23   เดือน   มิถุนายน    พ.ศ.  ๒๕๖4     
 
 
 

(นายวีรวัฒน์      ยี่รารพัฒน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาหนนาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลนำหนำด 
ที่    172/๒๕๖4 

เรื่อง   กำรจัดบุคลำกรที่มีอยู่เดิมลงตำมต ำแหน่งที่ก ำหนดในโครงสร้ำงใหม่ 
เทศบำลต ำบลนำหนำด  อ ำเภอธำตุพนม  จังหวัดนครพนม 

----------------------------------------------- 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลนาหนนาด   เรื่อง   การก าหนนดโรรงรร้างการแบวงรววนราชการ     
วิธีการบริหนารและการปฏิบัติงานึองพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหนารงานบุรรลในเทศบาล
ต าบลนาหนนาด  ลงวันที่  21  มิถุนายน  ๒๕๖4   ได้ก าหนนดโรรงรร้างรววนราชการึ้ึนใหนมว  ท าใหน้กรอบอัตราก าลัง
ที่มีอยูวเดิมเปลี่ยนแปลงไปตามโรรงรร้างใหนมว  
  เทศบาลต าบลนาหนนาด    โดยรวามเหน็นชอบึองรณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหนวัดนรรพนม   
ในรราวประชุมรณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหนวัดนรรพนม รรั้งที่ 3/๒๕๖4  เมื่อวันที่ ๒9 มีนารม  ๒๕๖4 
มีมติเหน็นชอบใหน้จัดบุรลากรที่มีอยูวเดิมลงตามต าแหนนวงที่ก าหนนดในโรรงรร้างใหนมว  ตามกรอบอัตราก าลัง  ๓  ปี   
(รอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  -  ๒๕๖๖) ฉบับปรับปรุง รรั้งที่ 1  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายร ารั่งนี้ 
 
  ทั้งนี้    ตั้งแตววันที่    23   เดอืน   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖4   เป็นต้นไป 
 
   รั่ง    ณ  วันที่   23   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖4     
 
 
 

(นายวีรวัฒน์      ยี่สารพัฒน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาหนาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาหนาด 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของเทศบาล 

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

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลต าบล  
นาหนาดเพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะการบริหาร อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนปริมาณ
และคุณภาพของงาน ในสภาพปัจจุบัน  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล    
จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธกีารบริหาร และการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๖๓    
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ และมติคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบการแบ่ง
ส่วนราชการของเทศบาลต าบลนาหนาด ดังนี้  

ข้อ ๑ ให้เทศบาลต าบลนาหนาดมีส่วนราชการที่มีความจ าเป็นในการบริหารราชการของเทศบาล  
ดังนี้  

(๑) ส านักปลัดเทศบาล (๐๑)  
(๒) กองคลัง (๐๔)  
(๓) กองช่าง (๐๕)  
(๔) หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒)  

ข้อ ๒ ส านักปลัดเทศบาล ให้มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของ
เทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภา
เทศบาล    งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย   งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์          
งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานนิติการ  งานการเลือกตั้ง  งานคุ้มครอง  ดูแลรักษาบ ารุง
ทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และงานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองส านักหรือส่วนราชการใด
ในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง 
และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการงานอ่ืน ๆ      
ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในส านักปลัดเทศบาล ดังนี้  

(1) ฝ่ายอ านวยการ  
(๑.๑)  งานการเจ้าหน้าที่ 

      (๑.๒)  งานบริหารงานทั่วไป 
 



 

   -๒- 
 
  (๑.๓)  งานแผนงานและงบประมาณ   
      (๑.๔)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๑.๕)  งานนิติการ 
(๒)  งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
(๓)  งานบริหารงานสาธารณสุข  
(๔)  งานบริหารการศึกษา         

(๔.๑)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านขอนกอง 
        (๔.๒)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนขว้าง 
        (๔.๑)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนาด 
        (๔.๑)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าชะอี  

ข้อ ๓ กองคลัง มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม การนาส่งเงิน การจัดเก็บรักษา
เงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบให้ส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชี
ทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดท าหรือช่วยจัดท า
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานควบคุมการ
เบิกจ่ายเงิน งานทางบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม        
งานการจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล 
สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในกองคลัง ดังนี้  

(๑) ฝ่ายบริหารงานคลัง  
(๑.๑) งานการเงินและบัญชี  
(๑.๒) งานพัสดุและทรัพย์สิน 
(๑.๓) งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  

 (๒) งานบริหารงานทั่วไป  
 

  ข้อ ๔ กองช่าง มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ 
งานประมาณการราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ        
งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุง ระบบไฟฟ้า     
ส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
งานจัดท าประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับการประปา  งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล   งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล          
 



 

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

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

.............................หน.ส านกัปลดั/ตรวจ 

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

.............................นักทรัพยากรบุคคล/พิมพ์ 

 

      -๓- 
 
งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การ
เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้าน
วิศวกรรมต่าง ๆ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในกองช่าง ดังนี้  

(๑) งานแบบแผนและก่อสร้าง  
(๒) งานสาธารณูปโภค 
(๓) งานควบคุมอาคาร   
(๔) งานบริหารงานทั่วไป 
 

ข้อ ๕ หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ          
การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ 
ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย   
ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด 
คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ  งานรายงานผล
การตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วย 
รับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  
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                       (นายวีรวัฒน์  ยี่สารพัฒน์) 
                                                  นายกเทศมนตรีต าบลนาหนาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาหนาด 
เรื่อง   การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาลต าบลนาหนาด 
----------------------------------- 

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม    เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและ
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล) และประกาศ
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวัดนครพนม  เรื่อง  ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของ
เทศบาล   พ.ศ. ๒๕๖๓  ให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเทศบาลต าบลนาหนาด  
จึงอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา ๑๕ และ ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม  ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๔                  
เมื่อวันที่ ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๔ จึงประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลต าบลนาหนาด  ดังนี้ 
  ๑. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า  ประกาศเทศบาลต าบลนาหนาด  เรื่อง  การก าหนดโครงสร้าง          
การแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหาร     
งานบุคคลในเทศบาลต าบลนาหนาด 
  ๒. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่เทศบาลต าบลนาหนาด  ประกาศใช้เป็นต้นไป 
  ๓. เทศบาลต าบลนาหนาด  มีส่วนราชการดังนี้ 
      ๓.๑ ส านักปลัดเทศบาล (๐๑) 
      ๓.๒ กองคลัง (๐๔) 
      ๓.๓ กองช่าง (๐๕) 
      ๓.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒) 
  ๔. ให้ส่วนราชการ  ข้อ ๓.๑ – ๓.๓  มีฐานะเทียบเท่ากอง และส่วนราชการ  ข้อ ๓.๔  มีฐานะ        
ต่ ากว่ากอง ขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลต าบลนาหนาด 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่  21  เดอืน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
            

(นายวีรวัฒน์  ยี่สารพัฒน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาหนาด 

 
 
 


