
 
 
 

ที่ นพ ๗๕๐๐๑/๑๐๘๑               ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำหนำด 
                 อ ำเภอธำตุพนม  จังหวัดนครพนม   ๔๘๑๑๐ 

        ๒๑   ธันวำคม   ๒๕๖๓ 
 
เรื่อง     รำยงำนต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรที่ว่ำง  
 

เรียน    ประธำนกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครพนม   
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย แบบรำยงำนต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรที่ว่ำง              จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
 
  ด้วยเทศบำลต ำบลนำหนำด   อ ำเภอธำตุพนม   จังหวัดนครพนม   มีต ำแหน่งพนักงำนเทศบำล 
สำยงำนผู้บริหำรที่ว่ำง จ ำนวน  1 ต ำแหน่ง  คือต ำแหน่ง  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง ระดับต้น (นักบริหำรงำนคลัง  
ระดับต้น)  ประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น  ระดับต้น   จ ำนวน  1  อัตรำ 

เทศบำลต ำบลนำหนำด     ด ำเนินกำรสรรหำโดยวิธีกำรรับโอน   (ย้ำย)   พนักงำนเทศบำลหรือ 
พนักงำนส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืน  ที่อยู่ในสำยงำนนักบริหำรในต ำแหน่งและระดับเดียวกัน   เพ่ือมำด ำรงต ำแหน่ง
ดังกล่ำว    ตั้งแต่วันที่   ๕   ตุลำคม   ๒๕๖๓  –   ๓   ธันวำคม   ๒๕๖๓    ครบก ำหนดระยะเวลำ   ๖๐   วัน   
แต่ไม่มผีู้มำด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว   จึงรำยงำนคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดนครพนม   เพ่ือรำยงำน
คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำลด ำเนินกำรสรรหำต่อไป  รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรสิ่งที่ส่งมำด้วย  

  
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 
 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

              (นำยวีรวัฒน์   ยี่สำรพัฒน์) 
                     นำยกเทศมนตรีต ำบลนำหนำด  
 
   
 
 
ส ำนักปลัดเทศบำล 
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
โทร/ โทรสำร. ๐-๔๒๐๕-๘๐๒๘   
http://www.nanard.ob.tc 
 
 
 

http://www.nanard.ob.tc/


 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาหนาด  
เรื่อง   รับโอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 

เป็นพนักงานเทศบาลแทนต าแหน่งที่ว่าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
..................................................... 

 
  ด้วยเทศบำลต ำบลนำหนำด  อ ำเภอธำตุพนม  จังหวัดนครพนม  มีควำมประสงค์จะรับโอน (ย้ำย)  
พนักงำนเทศบำล   เพ่ือมำด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำงตำมแผนอัตรำก ำลัง   3   ปี    (พ.ศ.  2564 –  2566)   
จ ำนวน   3   ต ำแหน่ง   ดังนี ้
 

ประเภท อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
1) ต ำแหน่ง  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง ระดับตน้  จ ำนวน  1  อัตรำ 

 

ประเภท วิชำกำร 
1)  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้  ปก./ชก.  จ ำนวน  1  อัตรำ 
 

ประเภท ทั่วไป 
1)  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ปง./ชง.  จ ำนวน  1  อัตรำ 
 

  ทั้งนี ้ ให้ผู้ประสงค์จะขอยื่นค ำร้องขอโอน (ย้ำย)  ยื่นเอกสำรค ำร้องขอโอน (ยำ้ย), ส ำเนำทะเบียน
ประวัติ,   หนังสือยินยอมให้โอน  (ย้ำย)  จำกหน่วยงำนต้นสังกัด  และหนังสือรับรองควำมประพฤติจำกผู้บังคับบัญชำ
ต้นสังกัด  ไปยังส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำหนำด  เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำรับโอน  (ยำ้ย)  ต่อไป  หรือสอบถำม
รำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์  ๐-๔๒๐๕-๘๐๒๘   ในวันและเวลำรำชกำร 

 
  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

ประกำศ   ณ   วันที่    3    เดือน     ธันวำคม    พ.ศ.   2563 
 

 
 
 

(นำยวีรวัฒน์    ยี่สำรพัฒน์) 
นำยกเทศมนตรีต ำบลนำหนำด 

 
 
 
 
 

 
 



แบบรายงานต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 
กรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด าเนินการสรรหา 

 
ล าดับ อปท. ชื่อต าแหน่ง ชื่อสายงาน ระดับ เลขที่ต าแหน่ง จ านวน  

(อัตรา) 
หมายเหตุ 

1 ทต.นำหนำด หัวหน้ำฝ่ำย
บริหำรงำนคลัง  

อ ำนวยกำรท้องถิ่น   
(นักบริหำรงำนคลัง)   

ต้น 19-2-04-2102-002 1 - ต ำแหน่งว่ำงเมื่อ วันที ่ 5 ต.ค. 63 
 

- ครบก ำหนดระยะเวลำ 60 วัน   
   ที่ อปท. สรรหำเอง โดยวิธกีำรรับโอน      

 
 
 
 

ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง 
 
 

 

(ลงชื่อ)............................................................. 
(นำยวีรวัฒน์    ยี่สำรพัฒน์) 

นำยกเทศมนตรีต ำบลนำหนำด 
 

 
 
 



 
 
 
 

ที่ นพ ๗๕๐๐๑/ว๑๐๕๓                ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำหนำด 
                  อ ำเภอธำตุพนม  จังหวัดนครพนม   ๔๘๑๑๐ 
 

        ๒๑   ธันวำคม   ๒๕๖๓ 
 

 
เรื่อง     ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์กำรรับโอน (ย้ำย)  พนักงำนเทศบำล 
 

เรียน     ................................................................................ 
 
  ด้วยเทศบำลต ำบลนำหนำด อ ำเภอธำตุพนม  จังหวัดนครพนม  มีควำมประสงค์จะรับโอน (ย้ำย)  
พนักงำนเทศบำล   เพ่ือมำด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำงตำมแผนอัตรำก ำลัง    ๓   ปี    (พ.ศ.  ๒๕๖๔  –  ๒๕๖๖)   
จ ำนวน   ๓   ต ำแหน่ง   ดังนี้ 

ประเภท อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
 1)  ต ำแหน่ง  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง ระดับต้น  จ ำนวน  1  อัตรำ 

 

ประเภท วิชำกำร 
1)  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้  ปก./ชก.  จ ำนวน  1  อัตรำ 
 

ประเภท ทั่วไป 
1)  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ปง./ชง.  จ ำนวน  1  อัตรำ 
 
 

เทศบำลต ำบลนำหนำด    จึงขอควำมอนุเครำะห์มำยังหน่วยงำนท่ำน   เพื่อประชำสัมพันธ์ 
ให้พนักงำนเทศบำลทรำบ  และหำกท่ำนใดที่มีควำมประสงคท์ีจ่ะโอน  (ย้ำย)  ให้จัดส่งเอกสำรค ำร้องขอโอน  (ย้ำย),  
ส ำเนำทะเบียนประวัติพนักงำนเทศบำล,   หนังสือยินยอมให้โอน  (ย้ำย) จำกหน่วยงำนต้นสังกัด และหนังสือรับรอง
ควำมประพฤติจำกผู้บังคับบัญชำต้นสังกัด  ไปยังส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำหนำด  เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำรับ
โอน  (ยำ้ย) ต่อไป หรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์  ๐-๔๒๐๕-๘๐๒๘   ในวันและเวลำ
รำชกำร 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยทั่วกัน 

  
      ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

 

      (นำยวีรวัฒน์    ยี่สำรพัฒน์) 
                      นำยกเทศมนตรีต ำบลนำหนำด 

ส ำนักปลัดเทศบำล 
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
โทร./โทรสำร  ๐-๔๒๐๕-๘๐๒๘ 
   


