ภาคผนวก ก
ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
********************
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐ มาตรา ๗๗ กาหนดให้รัฐจัดทามาตรฐานทางคุณธรรม
และจริย ธรรมของข้าราชการและพนั กงานหรือลู กจ้ างของรัฐ เพื่ อ ป้ องกัน การทุ จริตและประพฤติมิ ช อบ และ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบพระราชบัญญัติระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑
กาหนดให้การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ (๑) กาหนดให้คณะกรรมการการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอานาจ
กาหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๖
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ กาหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้ างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปยึดถือ
เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน ดังนี้
1. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมีควำม
รับผิดชอบ
2. ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยำศัยไมตรี โดยยึดหลักประโยชน์ของ
ประชำชนเป็นหลัก
4. พึงปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงำนอย่ำงคุ้มค่ำ
5. พึงพัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย ขอประกำศให้มำตรฐำนทั้ง 5 ประกำร ดังกล่ำวข้ำงต้น
เป็น “มำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงำนและลูกจ้ำงประจำ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับ
พลำไชย ” เพื่อยึดถือเป็นแนวทำงสำหรับประพฤติและเป็นหลักกำรในกำรปฏิบัติงำน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 27 สิงหำคม 2557
(นำยพีระศักดิ์ มำตรศรี)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย

ภาคผนวก ข
แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
๑. หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
๑ กำรฝึกอบรมพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่

เป้าหมาย
บุคลำกรที่ได้รับกำรบรรจุใหม่
ทุกรำย

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยดาเนินการ
ภำยในปีงบประมำณของทุกปี อบต.ดาเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- สอนงาน/ให้คาปรึกษา และอื่น ๆ

๒. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
ที่
๑
๒

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
หลักสูตรข้าราชการระดับผู้บริหาร
1. นักบริหำรงำนอบต.
หลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1. นักบริหำรงำนช่ำง
2. นักบริหำรงำนคลัง
3. นักบริหำรงำนสำธำรณสุข
4. นักบริหำรงำนทั่วไป
5. นักบริหำรกำรศึกษำ

เป้าหมาย
1. ปลัด อบต.
2. รองปลัด อบต.
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ
หัวหน้ำสำนักปลัด
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยดาเนินการ
ภำยในปีงบประมำณของ อบต.ดำเนินกำรเองหรือ
ทุกปี/ทุกหลักสูตร
ร่วมกับหน่วยงำนอื่นโดย
วิธีกำร ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ศึกษำดูงำน
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำร/
สัมมนำ
- สอนงำน/ให้คำปรึกษำ
และอื่น ๆ

ที่
3

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
หลักสูตรข้าราชการระดับปฏิบัติ
1. สำยงำนผู้ปฏิบัติงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ 1 – 2
2. สำยงำนผู้ปฏิบัติงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ 3

เป้าหมาย

หลักสูตรนักกำรเมืองฝ่ำยสภำ

หน่วยดาเนินการ

1. สำยงำนผู้ปฏิบัติงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ 1 และ 2 ทุก
ตำแหน่ง
2. สำยงำนผู้ปฏิบัติงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ 3 ทุกตำแหน่ง

3. หลักสูตรผู้บริหาร
ที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
๑ หลักสูตรนักกำรเมืองฝ่ำยบริหำร

๒

ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
1.
2.
3.
1.
2.
3.

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
รองนำยก อบต.
เลขำนุกำรสภำ อบต.
ประธำนสภำ
รองประธำนสภำ
สมำชิกสภำ

4. หลักสูตรพิเศษเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยดาเนินการ
ภำยในปีงบประมำณของ อบต.ดาเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
ทุกปี/ทุกหลักสูตร
วิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา
- สอนงาน/ให้คาปรึกษา
และอื่น ๆ

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

๑

ส่งเสริมกำรศึกษำต่อทุกระดับกำรศึกษำ

๒

หลักสูตรส่งเสริมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน
ของสำยงำนนักบริหำร
หลักสูตรส่งเสริมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่สำยงำนระดับ 3 สำยงำน
ระดับ 1-2
หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำร
ปฏิบัติงำนซึ่งตรงตำมสำยกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนส่วนตำบลในแต่ละสำยงำน

๓
4

พนักงำนส่วนตำบล/พนักงำนจ้ำง
ผู้บริหำร/สมำชิกสภำ อบต. ทุกรำย
นักบริหำรงำนทุกระดับ

ภำยในปีงบประมำณของ
ทุกปี/ทุกหลักสูตร

พนักงำนส่วนตำบลสำยงำนที่เริ่มต้นจำก
ระดับ 3 และสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ
1-2 ทุกตำแหน่ง
พนักงำนส่วนตำบล/พนักงำนจ้ำง
ผู้บริหำร/สมำชิกสภำ อบต.

อบต.ดำเนินกำรเองหรือร่วมกับหน่วยงำนอื่นโดย
วิธีกำร ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- กำรเรียน กำรสอนในชั้นเรียน
- ฝึกอบรม
- ศึกษำดูงำน
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำร/สัมมนำ
- สอนงำน/ให้คำปรึกษำ และอื่น ๆ

5. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ที่
๑

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

เป้าหมาย

หลักสูตรกำรพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหำร พนักงำนส่วนตำบล พนักงำน
จ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับ
พลำไชยทุกรำย

ระยะเวลาดาเนินการ
ภำยในปีงบประมำณของ
ทุกปี/ทุกหลักสูตร

หน่วยดาเนินการ
อบต.ดำเนินกำรเองหรือร่วมกับหน่วยงำนอื่นโดย
วิธีกำร ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ศึกษำดูงำน
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำร/สัมมนำ
- สอนงำน/ให้คำปรึกษำ และอื่น ๆ

ภาคผนวก ค
การวิเคราะห์ปริมาณงานของแต่ละตาแหน่ง

ภาคผนวก ง
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ประจาปี ๒๕๕8-๒๕60

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
ที่ 226/๒๕๕7
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปี ๒๕๕8-๒๕60)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
--------------------------------------อำศัยอำนำจตำมควำมในประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์กำร
จัดทำแผนอัตรำกำลังพนักงำนส่วนตำบลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๔๕ ประกอบ
ข้อ ๑๕,๑๖,๑๘ แห่งประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลประกำศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๔๕
แต่งตั้งบุคคลที่มีรำยชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรจัดทำแผนอัตรำกำลังพนักงำน
ส่วนตำบลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย ประกอบด้วย
๑. นำยพีระศักดิ์ มำตรศรี
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยชัยวัสส์ แย้มสุข
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
กรรมกำร
3. นำงณัฐณิชชญำ แก้วปำน
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล กรรมกำร
4. น.ส.ปรำณี
ตั้งธงทองกุล ผู้อำนวยกำรกองคลัง
กรรมกำร
5. นำยชัยสิทธิ์ เฉลิมนัย
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
กรรมกำร
6. นำงวิรัชดำ
ศรีคำแหง
นักวิชำกำรศึกษำ รักษำรำชกำรแทน กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ
7. น.ส.ชรินรัตน์ มณีวงษ์
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป
กรรมกำร/เลขำนุกำร
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่จัดทำแผนอัตรำกำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60) ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลพลับพลำไชย โดยปฏิบัติตำมหนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว55 เมื่อวันที่
27 มิถุนำยน 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมำณ 2558-2560)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คำนึงถึงภำรกิจ อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยกำหนดแผนงำนและขั้นตอนกำร
กระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมำยว่ำด้วยสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบลลักษณะ
งำนที่ต้องปฏิบัติ ควำมยำกและคุณภำพของงำน และปริมำณงำนของส่วนรำชกำรต่ำงๆ ในองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล ตลอดทั้ งภำระค่ำใช้จ่ ำยขององค์ กำรบริห ำรส่ ว นตำบลที่ จะต้ องจ่ำยในด้ ำนบุ คคลและกำรจัดสรรเงิน
งบประมำณขององค์กำรบริห ำรส่ วนตำบลโดยกำหนดเป็นแผนอัตรำกำลั งขององค์กำรบริห ำรส่ วนตำบล ใน
ระยะเวลำ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60) ประกอบด้วยสำระสำคัญ ดังนี้
๑. บทศึกษำวิเครำะห์อำนำจหน้ำที่และภำรกิจควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลในช่วง
ระยะเวลำ ๓ ปี
๒. บทศึกษำวิเครำะห์ควำมต้องกำรกำลังคนทั้งหมดขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลในช่วงระยะเวลำ
๓ ปี ว่ำต้องกำรกำลังคนประเภทใด ระดับใด จำนวนเท่ำใด จึงจะสำมำรถปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
ที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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๓. บทศึกษำวิเครำะห์ประเมินควำมต้องกำรกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และกำลังคนที่ขำดอยู่และ
ต้องกำรเพิ่มขึ้นอัตรำควำมต้องกำรกำลังคนเพิ่ มขึ้น เนื่องจำกกำรขยำยงำน หรือได้รับมอบหมำย
เพิ่มขึ้น อัตรำกำรสูญเสียกำลังคนในแต่ละปี
๔. บทศึกษำวิเครำะห์กำรวำงแผนงำนใช้กำลังคน เป็นกำรวำงแผนเพื่อให้มีกำรใช้กำลังคนที่มีอยู่ใน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสำรวจและประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถของ
กำลังคนที่มีอยู่กำรพัฒนำหรือฝึกอบรมกำลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น และใช้กำลังคนที่
มีอยู่ให้เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล
๕. กำรจัดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร กำรกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละส่วนรำชกำร
กำรแบ่งงำนภำยในส่วนรำชกำร กำรกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งต่ำงๆ โดยมีหลักเกณฑ์
เบื้องต้น ดังนี้
5.1) กำหนดโครงสร้ ำงกำรแบ่งส่ วนรำชกำรขององค์กำรบริห ำรส่ ว นตำบล ให้ เป็ น ไปตำม
ประกำศกำหนดส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
5.2) กำรกำหนดตำแหน่งพนักงำนส่วนตำบลและระดับตำแหน่งพนักงำนส่วนตำบลประจำใน
ส่วนรำชกำรต่ำงๆตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร (ก) โดยพิจำรณำกำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งใด สำยงำนใด
ระดับใด และมีจำนวนเท่ำใด ให้เป็นไปตำมแผนอัตรำกำลังพนักงำนส่วนตำบลที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลจัดทำขึ้น
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) แล้ว
5.3) ตำแหน่งพนักงำนส่วนตำบล ที่กำหนดในส่วนรำชกำรตำม(ข) ต้องเป็นตำแหน่งสำยงำนที่
คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้จัดทำมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งไว้แล้ว สำหรับตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงำนในสำยงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ ๑ ระดับ ๒ หรือระดับ ๓ ทุกตำแหน่งสำยงำนให้กำหนดตำแหน่งเป็น
ตำแหน่งระดับควบเป็นระดับ ๑-๓ ระดับ ๒-๔ ระดับ ๓-๕ แล้วแต่กรณี
5.4) กำรกำหนดตำแหน่งพนักงำนส่วนตำบลตำมแผนอัตรำกำลัง ให้กำหนดเป็นแผน
อัตรำกำลังขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ในระยะเวลำ ๓ ปี โดยให้แสดงกรอบอัตรำกำลังขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลทั้งหมด และกำรกำหนดตำแหน่งเพิ่มเป็นรอบปีที่หนึ่ง ปีที่สอง และปีที่สำม
6. ในกำรกำหนดตำแหน่งพนักงำนส่วนตำบล ตำมแผนอัตรำกำลังขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่
จัดทำขึ้นในครั้งแรกตำมประกำศนี้ ให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลกำหนดตำแหน่งสำยงำนใด ระดับใด จำนวน
เท่ำใด ในส่วนรำชกำรต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 26 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕7

(นำยพีระศักดิ์ มำตรศรี)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย

ภาคผนวก จ
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ประจาปี ๒๕๕8-๒๕60

การวิเคราะห์งานในอนาคต

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี ๒๕๕8–๒๕60
ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
ครั้งที่ 1/๒๕๕7
วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
ผู้มาประชุม
ลาดับ
๑
๒
3
4
5
6
8

ชื่อ - สกุล
นำยพีระศักดิ์ มำตรศรี
นำยชัยวัสส์
แย้มสุข
นำงณัฐณิชชญำ แก้วปำน
น.ส.ปรำณี
ตั้งธงทองกุล
นำยชัยสิทธิ์
เฉลิมนัย
นำงวิรัชดำ
ศรีคำแหง
น.ส.ชรินรัตน์ มณีวงษ์

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรมกำร/เลขำนุกำร

ลายมือชื่อ
พีระศักดิ์ มำตรศรี
ชัยวัสส์ แย้มสุข
ณัฐณิชชญำ แก้วปำน
ปรำณี ตั้งธงทองกุล
ชัยสิทธิ์ เฉลิมนัย
วิรัชดำ ศรีคำแหง
ชรินรัตน์ มณีวงษ์

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 นำงยุพำ โพธิ์ทอง
2 นำยปัญญำ หนูสนั่น

ตาแหน่ง
นักวิชกำรเกษตร
รอง นำยก อบต.

ลายมือชื่อ
ยุพำ โพธิ์ทอง
ปัญญำ หนูสนั่น

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับ

ผู้เข้าร่วมประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี ๒๕๕8–๒๕60
ขององค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
ครั้งที่ 1/๒๕๕7
วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย
ผู้มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
๑ นำยพีระศักดิ์ มำตรศรี
๒ นำยชัยวัสส์
แย้มสุข
3 นำงณัฐณิชชญำ แก้วปำน
4 น.ส.ปรำณี
ตั้งธงทองกุล
5 นำยชัยสิทธิ์
เฉลิมนัย
6 นำงวิรัชดำ
ศรีคำแหง
8 น.ส.ชรินรัตน์ มณีวงษ์
ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับ

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรมกำร/เลขำนุกำร

ลายมือชื่อ
พีระศักดิ์ มำตรศรี
ชัยวัสส์ แย้มสุข
ณัฐณิชชญำ แก้วปำน
ปรำณี ตั้งธงทองกุล
ชัยสิทธิ์ เฉิลมนัย
วิรัชดำ ศรีคำแหง
ชรินรัตน์ มณีวงษ์

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1
นำงยุพำ โพธิ์ทอง
2
นำยปัญญำ หนูสนั่น

ตาแหน่ง
นักวิชกำรเกษตร
รอง นำยก อบต.

ลายมือชื่อ
ยุพำ โพธิ์ทอง
ปัญญำ หนูสนั่น

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

ประธานกรรมการ
เมื่อคณะกรรมกำรมำครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดกำรประชุมคณะกรรมกำร
จัดทำแผนอัตรำกำลัง ๓ ปี ประจำปี ๒๕๕8 – ๒๕60 ตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการ
ตำมคำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย ที่ 226/๒๕๕7
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง ๓ ปี ประจำปี ๒๕๕8 – ๒๕60 ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย ลงวันที่ 26 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕7 โดยให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตัง้
ปฏิบัติหน้ำที่จัดแผนอัตรำกำลัง ๓ ปี ประจำปี ๒๕๕8 – ๒๕60 โดยปฏิบัติตำมหนังสือ
สำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว55 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2557 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมำณ 2558-2560) ขององค์กร

-2ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงภำรกิจ อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยกำหนดแผนงำนและ
ขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมำยว่ำด้วยสภำตำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตลอดทั้งภำระค่ำใช้จ่ำยขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่จะต้องจ่ำยใน
ด้ำนบุคคลและกำรจัดสรรเงินงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล โดยกำหนดเป็นแผน
อัตรำกำลังขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลในระยะเวลำ ๓ ปี และแผนอัตรำกำลังดังกล่ำวอย่ำง
น้อยจะต้องประกอบด้วยสำระสำคัญ ดังนี้
๑.บทศึกษำวิเครำะห์อำนำจหน้ำที่และภำรกิจควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลในช่วงระยะเวลำ ๓ ปี
๒.บทศึกษำวิเครำะห์ควำมต้องกำรกำลังคนทั้งหมดขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลในช่วง
ระยะเวลำ ๓ ปี ว่ำต้องกำรกำลังคนประเภทใด ระดับใด จำนวนเท่ำใด จึงจะสำมำรถปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓.บทศึกษำวิเครำะห์ประเมินควำมต้องกำรกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และกำลังคนที่ขำด
อยู่ และต้อ งกำรเพิ่ ม ขึ้ น อัต รำควำมต้อ งกำรก ำลั งเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ องจำกกำรขยำยงำน หรือได้ รับ
มอบหมำยเพิ่มขึ้นอัตรำสูญเสียกำลังคนในแต่ละปี
๔.บทศึ ก ษำวิเครำะห์ ก ำรวำงแผนงำนใช้ ก ำลั งคน เป็ น กำรวำงแผนเพื่ อ ให้ มี ก ำรใช้
กำลังคนที่มีอยู่ในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสำรวจและประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถของกำลังคนที่มีอยู่ กำรพัฒนำหรือฝึกอบรมกำลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น
และใช้กำลังคนที่มีอยู่ให้เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล
๕.กำรจัดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร กำรกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละ
ส่วนรำชกำร กำรแบ่งงำนภำยในส่วนรำชกำร กำรกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งต่ำง ๆ โดย
มีหลักเกณฑ์เบื้องต้น ดังนี้
5.1กำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ให้
เป็นไปตำมประกำศกำหนดส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
5.2กำรกำหนดตำแหน่งพนักงำนส่วนตำบลและระดับตำแหน่งพนักงำนส่วน
ตำบลประจำในส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร (ก) โดย
พิจำรณำกำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งใด สำยงำนใด ระดับใด และมีจำนวน
เท่ำใด ให้เป็นไปตำมแผนอัตรำกำลังพนักงำนส่ วนตำบลที่องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลจัดทำขึ้น โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบล
(ก.อบต.จังหวัด) แล้ว
5.3ตำแหน่งพนักงำนส่วนตำบล ที่กำหนดในส่ วนรำชกำรตำม (ข) ต้องเป็น
ตำแหน่งสำยงำนที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้จัดทำ
มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง ไว้แล้ว ส ำหรับตำแหน่งผู้ ปฏิบัติงำนในสำยงำนที่
เริ่มต้น จำกระดับ ๑ ระดับ ๒ หรือระดับ ๓ ทุ กตำแหน่ งสำยงำนให้ กำหนด
ต ำแหน่ งเป็ น ต ำแหน่ งระดั บ ควบ เป็ น ระดั บ ๑-๓ ระดั บ ๒-๔ ระดั บ ๓-๕
แล้วแต่กรณี
5.4กำรกำหนดตำแหน่งพนักงำนส่วนตำบลตำมแผนอัตรำกำลัง ให้กำหนดเป็น
แผนอัตรำกำลังขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ในระยะเวลำ ๓ ปี โดยให้แสดง
กรอบอั ต รำก ำลั ง ขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลทั้ ง หมด และกำรก ำหนด
ตำแหน่งเพิ่มเป็นรอบปีที่หนึ่ง ปีที่สอง และปีที่สำม

มติที่ประชุม

-3๖.ในกำรกำหนดตำแหน่งพนักงำนส่วนตำบล ตำมอัตรำกำลังขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลที่จัดทำขึ้นในครั้งแรกตำมประกำศนี้ ให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลกำหนดตำแหน่งสำยงำน
ใด ระดับใด จำนวนเท่ำใด ในส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องรับรองรายงายงานการประชุม
-ไม่มี
เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานกรรมการ
การพิจารณาร่างแผนการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (2557-2560)
ปัจจุบันโครงสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย มี ๕ ส่วน คือ สำนักงำนปลัด กอง
คลัง กองช่ำง กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒ นธรรม และกองสำธำรณสุขและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ง
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖) และพระรำชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย จึงได้จัดทำร่ำงแผนอัตรำกำลังเพื่อใช้ประกอบในกำรบรรจุแต่งตั้ง
พนักงำนส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง ที่จะรองรับปริมำณงำนที่เพิ่มมำกยิ่งขึ้น และเพื่อใช้ในกำร
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณในด้ำนบุคลำกร มิให้เกินกว่ำที่ระเบียบกำหนด จึงอำจส่ง ผล
ให้ กำรบริห ำรจั ดกำรองค์กรให้ มีป ระสิ ทธิภ ำพ และก่อให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดและประชำชน
สำหรับรำยละเอียดกำรกำหนดตำแหน่ง ผมขอให้ปลัดเป็นผู้ชี้แจงรำยละเอียดต่ำง ๆ ครับ
ปลัด อบต.

ตำมที่ อบต.พลั บ พลำไชย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ท่ ำ นเป็ น คณะกรรมกำรจั ด ท ำแผน
อัตรำกำลัง 3 ปี ( 2558 – 2560) ซึ่งคณะกรรมกำรดังกล่ำวมีหน้ำที่ดำเนินกำรจัดทำแผน
อัตรำกำลั งของ อบต. โดยให้ คำนึ งถึงภำรกิจ อำนำจ หน้ำที่ ตำมกฎหมำยกำหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ ควำมยำก และคุณภำพของงำนและปริมำณงำนของ
ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลตลอดทั้งภำระค่ำใช้จ่ำยขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลที่จะต้องจ่ำยในด้ำนบุคคล และกำรจัดสรรเงินงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โดยกำหนดเป็นแผนอัตรำกำลังขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลในระยะเวลำ 3 ปี ซึ่งสำนักงำน
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ ซั ก ซ้อ มแนวทำงกำรจั ดท ำแผนอั ต รำก ำลั ง 3 (2558-2560)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมหนังสือที่ มท 0809.2/ว 55 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน
2557ซึ่ ง มี ร ำยละเอี ย ดตำมที่ ป ระธำนกรรมกำรได้ แ จ้ ง ให้ ท รำบแล้ ว นั้ น ดั งนั้ น จึ ง ขอให้
คณะกรรมกำรทุกท่ำนพิจ ำรณำถึงควำมจำเป็น และปริมำณงำนที่ต้องจัดเพิ่ม กำลั งคน ตำม
แนวทำงดังกล่ ำวเพื่ อเสนอเป็น ร่ำงในกำรจัดทำแผนอัตรำกำลั ง 3 ปี และให้ ก.อบต.จังหวัด
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป

ปลัด อบต.

ผมขอเสนอรำยละเอียดตำมแนวทำงดังกล่ำว เพื่อให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำ
เป็นร่ำงแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ซึ่งสรุปได้ดังนี้

-41. กำรวิเครำะห์อำนำจหน้ำที่และภำรกิจควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล สำมำรถวิเครำะห์ภำรกิจได้เป็น 7 ด้ำน ซึ่งภำรกิจดังกล่ำวถูกกำหนดอยู่ใน
พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และตำมพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จัดให้มีและบำรุงรักษำทำงน้ำและทำงบกให้มีน้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค และ
กำรเกษตร และบำรุงกำรไฟฟ้ำฯให้มีและบำรุงรักษำทำงระบำยน้ำ กำรสำธำรณูปโภคและกำร
ก่อสร้ำงอื่นๆ กำรสำธำรณูปกำร
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร ป้องกันโรคและระงับ
โรคติดต่อ ให้มีและบำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำกำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ กำร
สังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส กำรปรับปรุง
แหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค
และ สิทธิเสรีภำพของประชำชน กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัวและกำรรักษำพยำบำล
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำ
ธำรณสมบัติของแผ่นดิน กำรผังเมือง จัดให้มีที่จอดรถ กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง กำรควบคุมอำคำร
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว ให้มีและ ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจกำร
สหกรณ์ บำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร ให้มีตลำด กำรท่องเที่ยว กิจกำร
เกี่ยวกับกำรพำณิช กำรส่งเสริม กำรฝึกและประกอบอำชีพ กำรพำณิชย์กรรมและกำรส่งเสริม
กำรลงทุน
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมรักษำควำมสะอำด
ของถนน ทำงน้ำทำงเดิน และที่สำธำรณะ รวมทั้งกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำงๆ
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
บำรุงรักษำศิลปะ จำรีต ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และ วัฒนธรรม กำรจัดกำรศึกษำ กำรส่งเสริมกำรกีฬำ จำรีตประเพณี
และวัฒนำธรรม อันดีงำมของท้องถิ่น
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติ ภารกิจของส่วนราชการของ อปท.
สนับสนุนสภำตำบลและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่ทำงรำชกำร มอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือ บุคลำกรฯส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของรำษฎร ในกำรมีมำตรกำรป้องกันกำรประสำนและให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหน้ำที่

-5ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรสร้ำงและบำรุงรักษำทำงบกและทำงน้ำที่เชื่อมต่อระหว่ำง
องค์กำรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น
ปลัด อบต.

เมื่อเรำทรำบถึงอำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ซึ่งในเขตพื้นที่ตำบลพลับ
พลำไชยก็มีควำมต้องกำรของประชำชนในเขตพื้นที่ ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ความต้องการ
1. ต้องกำรให้มีกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเส้นทำงกำรคมนำคม ให้มีควำมสะดวกในกำร
สัญจรทั้งภำคกำรขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตร และกำรเดินทำงของประชำชน
2. ต้องกำรให้ มี แหล่ งน้ ำดื่ม ที่ ส ะอำด เช่ น มีระบบประปำผิ วดิ น หรือใต้ดิน เพื่ อให้
ประชำชนมีน้ำอุปโภค บริโภค
3. ต้องกำรให้ มีไฟฟ้ำแสงสว่ำงครบถ้วนทุกหมู่ บ้ำน ตำมเส้ นทำงสำธำรณะเพื่อควำ
ปลอดภัยของประชำชน
2. ด้านเศรษฐกิจ
ความต้องการ
1. ส่งเสริมให้ประชำชนมีอำชีพเสริมหลังฤดูกำลเก็บเกี่ยว
2. ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรกลุ่ม
3. ส่งเสริมให้กลุ่มอำชีพมีควำมรู้และสำมำรถพึ่งตนเอง
4. ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี และกำรพัฒนำกำรเกษตร
3. ด้านสังคม
ความต้องการ
1. สนับสนุนส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ในเรื่องโทษของยำเสพติด
2. สนับสนุนงบประมำณในเรื่องกำรจัดสวัสดิกำร และสังคมสงเครำะห์แก่ผู้ยำกจน คน
พิกำร เด็ก ผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำส
3. จัดกิจกรรมสำหรับเยำวชน ให้รู้จักกำรดำรงชีวิตในสำยกลำง
4. ส่งเสริมให้ควำมรู้กับเด็กและเยำวชนในเรื่องกำรป้องกันกำรตั้งครรภ์
5. หำแนวทำงส่งเสริมให้ประชำชนแก้ไขปัญหำครอบครัวไม่สมบูรณ์
4. ด้านการเมืองและการบริหาร
ความต้องการ
1. ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรู้ในเรื่องของกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สร้ำงจิตสำนึกให้กับประชำชนและผู้ประกอบกำรให้ทรำบถึงหน้ำที่ในกำรชำระภำษี
3. เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษีของ อบต.
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความต้องการ
1. รณรงค์ให้ประชำชนทรำบถึงโทษของกำรทำลำยสิ่งแวดล้อม เช่น กำรเผำตอซัง ฟำง
ข้ำว กำรเผำอ้อย กำรตัดไม้ทำลำยป่ำ
2. ส่งเสริมให้มกี ำรปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้ำน หัวไร่ปลำยนำ ป่ำชุมชน เป็นต้น
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4. ส่งเสริมให้ควำมรู้ในกำรคัดแยกขยะ เพื่อให้กำรจัดเก็บขยะง่ำยขึ้น
6. ด้านการสาธารณสุข
ความต้องการ
1. รณรงค์และให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
2. จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชำชนได้ดูแลสุขภำพของตนเอง และคนในครอบครัวได้อย่ำง
ถูกต้อง
7. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ความต้องการ
1. ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมทำงวัฒนธรรมประเพณี
2. ส่งเสริมให้มีกำรสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม
ปลัด อบต.
โดยปั จ จุบั น องค์กำรบริห ำรส่ ว นตำบลพลับ พลำไชย กำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่ ว น
รำชกำรออกเป็น 5 ส่วนรำชกำร ได้แก่ 1) สำนักปลัด อบต. 2) กองคลัง 3) กองช่ำง 4) กอง
กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 5) กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม มีจำนวนทั้งหมด 18 คน
(ตำแหน่งที่มีคนครอง) และพนักงำนส่วนตำบลจำนวน 13 คน (ไม่มีคนครอง) พนักงำนจ้ำงมี
จำนวนทั้งสิ้น 25 คน (ตำแหน่งที่มีคนครอง) และพนักงำนจ้ำง จำนวน 5 คน (ไม่มีคนครอง)
ซึ่งปัจจุบันนี้ภำรกิจงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย มีจำนวนเพิ่มมำกขึ้น และเมื่อ
มองถึงควำมต้องกำรของประชำชนใน
ด้านโครงสร้างพื้นที่ฐาน ประชำชนมีควำมต้องกำรให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย
ดำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ มำกมำย ซึ่ง กองช่ำง มีหน้ำที่ดูแลโครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตพื้นที่ตำบล
พลั บ พลำไชย ซึ่ งพื้ น ที่ ต ำบลพลั บ พลำไชย มี ปั ญ หำที่ ต้ อ งแก้ ไขในเรื่ อ งของ เส้ น ทำงในกำร
คมนำคม แหล่ งน้ ำสะอำดในกำรอุ ป โภค บริโภค และไฟฟ้ ำแสงสว่ำงทำงสำธำรณะ ซึ่งใน
อนำคตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย จะดำเนินกำรจัดทำระบบประปำผิวดิน และใต้ดิน
ให้ครอบคลุมทุกพื้น ที่ เพื่อแก้ไขปัญหำให้กับประชำชน จึงต้องมีควำมจำเป็นกำหนดตำแหน่ง
คนงานทั่วไป ที่จะดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนประปำ ประกอบในงำนอื่นๆ ที่เพิ่มมำกขึ้นในอนำคต
จึงขอกำหนดตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ผอ.กองการศึกษา
ในส่วนงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ควรมีวิธีกำรส่งเสริมให้ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมทำงวัฒนธรรมประเพณี และ ส่งเสริมให้มีกำรสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรม ซึ่งในตาบลพลับพลาไชย มีประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมายาวนาน แต่ปัจจุบันมิ
ค่อยมีบุ คคลที่จ ะสื บ ทอดประเพณี วัฒ นธรรม ซึ่งอาจเป็ นปัญ หาให้ กับชนรุ่นหลั งในเรื่องของ
ประวัติศาสตร์ และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมนั้น กองกำรศึกษำฯ จึงมีแนวคิดในกำรแก้ปัญหำ
ในเรื่องดังกล่ำว โดยให้มุ่งเน้นไปที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องรำวต่ำง ๆ โดยกำรถ่ำยทอดของครู
ประจำชั้น แต่ในปัจจุบันจำนวนครูผู้ดูแลเด็กไม่เพียงพอ เพรำะจำนวนเด็กมีจำนวนมำก จึงต้องมี
ควำมจ ำเป็ น ต้ องขอก ำหนด ต ำแหน่ ง หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ห ารการศึ ก ษา เพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรในส่วนรำชกำร และขอตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อเสริมอัตรำกำลังที่ไม่
เพียงพอในกำรดูแลเด็ก และ ผช.เจ้าหน้าที่สันทนาการ ที่จะดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนที่จะเกิดขึ้น
ใหม่เพื่อรองรับปริมำณงำนที่เพิ่มมำกขึ้น

ผอ.กองคลัง

ปลัด อบต.

เลขานุการ
ปลัด อบต.

มติที่ประชุม
ปลัด อบต.

มติที่ประชุม
ปลัด อบต.

-7ในกำรทำงำนด้ำนกำรคลังเมื่อทุกส่วนงำนดำเนิน โครงกำรต่ำง ๆ กองคลังจึงมีหน้ำที่ใน
กำรเบิ ก จ่ ำ ย ซึ่ ง กำรท ำงำนขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลพลั บ พลไชย มี ป ริ ม ำณงำนที่
ค่อนข้ำงมำก ประกอบกับโครงกำรที่แต่ละส่วนงำนดำเนินกำรในแต่ละห้วงเวลำมีจำนวนมำก
กองคลัง จึงมีควำมจำเป็นขอกำหนดกำหนดฝ่ำย และขอกำหนดตำแหน่ง คือ หัวหน้าฝ่ายงาน
การเงิน และหัวหน้าฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ และ ผช.เจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้ จำกภำรกิจที่เพิ่มมำกขึ้น และกำรปฏิบัติงำนที่เพิ่มขึ้นของทุกกองงำน จึงมีควำม
จำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงำนตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนเพื่อเป็นกำรตรวจสอบในกำรปฏิบัติ งำนให้
เป็นไปตำมระเบียบ เพื่อมิให้กำรปฏิบัติงำนนั้นมีควำมผิดพลำด ดังนั้น ในอนำคตองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลพลับพลำไชย จึงต้องมีควำมจำเป็นที่จะต้องกำหนดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน เพื่อเป็นกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนเพื่อมิให้เกิดควำมผิดพลำด
ในด้านคุณภาพชีวิต สำนักงำนปลัด มีหน้ำที่ดูแลงำนด้ำนส่งเสริมกำรดูและสวัสดิกำร
ผู้สูงอำยุ เด็ก สตรี คนชรำ และกำรสังคมสงเครำะห์ผู้ยำกไร้ คนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส ตลอดจน
กำรดูแลส่ งเสริมเยำวชนในเขตพื้นที่ตำบลพลับพลำไชย ให้ มีกำรประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ใน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และปลูกฝังให้เด็กและเยำวชนในพื้นที่เกิดควำมเป็นผู้นำ
โดยกำรจัดตั้งกลุ่มสภำเด็กและเยำวชนขึ้น ส่วนในด้ำนครอบครัวมีกำรส่งเสริมให้ครอบครัวมี
ควำมอบอุ่น โดยกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งปัจจุบันมีปริมำณงำนที่เพิ่มมำกขึ้น และมีควำมซับซ้อน
ยุ่งยำก จึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องมีผู้ควบคุมอย่ำงใกล้ชิด โดยแบ่งส่วนรำชกำรออกจำกสำนักงำน
ปลัด เป็น กองสวัสดิการสังคม และขอกำหนดตำแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม และ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม และ คนงานทั่วไป เพื่อรองรับกับงำนที่จะเกิดขึ้นในอนำคต และ
ให้งำนที่ดำเนินกำรนั้นมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ส ำหรับ กองสำธำรณสุ ขฯ คำดว่ำใน 3 ปีข้ำงปริมำณงำนจะเพิ่ มมำกขึ้น เพื่ อให้ กำร
ปฏิบัติงำนของกองสำธำรณสุข ไม่เกิดปัญหำ และงำนมีประสิทธิภำพ จึงขอกำหนดกรอบอัตรำ
พนักงานจ้าง 1 อัตรา เพื่อรองรับงำนดังกล่ำวในอนำคต
ส่วนสำนักงำนปลัด มีงำนกำรเกษตร ที่บุคลำกรไม่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน จึงมีควำม
จำเป็ นที่จะต้องเพิ่มบุ คลำกรเพื่อรองรับภำรกิจงำนทั้งในด้ำนกำรพัฒ นำคุณ ภำพชีวิต ในด้ำน
นโยบำยด้ำนกำรเกษตร จึงขอกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรำ และคนงาน
ทั่วไป 1 อัตรำ
รับทราบ
จำกกำรวิเครำะห์ ค่ ำ งำนหรือ ควำมต้ อ งกำรของประชำชนในกำรก ำหนดต ำแหน่ ง
พนักงำนส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและกำรทำงำน
ของ องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลพลั บ พลำไชยมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เพิ่ ม มำกขึ้ น ซึ่ งในกำรก ำหนด
ตำแหน่งนั้นขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมของปริมำณงำนที่จะเกิดขึ้นภำยใน 3ปี ข้ำงหน้ำ (25582560)
รับทราบ
กำรกำหนดตำแหน่งแต่ละส่วนได้พิจำรณำจำกปริมำณงำนของแต่ละส่วนงำนประกอบ
กับต้องพิจำรณำรำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล และภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นในแต่
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ละปีแล้ว ปรำกฏว่ำค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นนั้นยังไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
และเพื่อให้กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย เกิดประโยชน์ต่อภำรกิจ
ตำมอำนำจหน้ำที่มีประสิทธิภำพ และรองรับกำรถ่ำยโอนต่ำง ๆ จึงกำหนดร่ำงกรอบอัตรำกำลัง
๓ ปี ประจำปี ๒๕๕8 – ๒๕60
หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ ในกำรจัดทำร่ำงแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ในครั้งนี้ ได้กำนดกรอบอัตรำกำลัง ดังนี้
ตาแหน่ง
ปลัด อบต. (นักบริหำรงำน อบต.8)
รองปลัด อบต. (นักบริหำรงำน อบต.7)
สานักงานปลัด อบต.
1.นักบริหำรงำนทั่วไป 7
2. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 6
3. หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร 6
4 บุคลำกร ๓-๕/๖ว
5. จนท.วิเครำะห์ฯ 3-5/6ว
6. นักพัฒนำชุมชน 3-5/6ว
7. นักวิชำกำรเกษตร 3-5/6ว
8. เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ 2-4/5
9. เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 1-3/4
พนักงานจ้างตามภารกิจ
10. ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
11. ผช.จนท.ประชำสัมพันธ์
12. พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ
พนักงานจ้างทั่วไป
13. คนงำนทั่วไป
14. พนักงำนขับรถยนต์
15. นักกำรภำรโรง
16. นักกำร
17. พนักงำนสูบน้ำ
กองคลัง
1.นักบริหำรงำนคลัง 7
2.นักวิชำกำรเงินและบัญชี 3-5/6ว
3. นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ 3-5/6ว
4. นักวิชำกำรคลัง 3-5/6ว
5. นักวิชำกำรพัสดุ 3-5/6ว
ตาแหน่ง

เลขที่ตาแหน่ง
00-0101-001
00-0102-001

จานวน
๑
๑

01-0101-001
01-0101-002
01-0101-003
01-0208-001
01-0201-001
01-0704-001
01-0708-001
01-0222-001
01-0211-001

๑
1
1
๑
1
2
1
๑
1

หมายเหตุ

1
1
1
-

5
1
1
1
1

04-0104-001
04-0304-001
04-0310-001
04-0307-001
-904-0311-001
เลขที่ตาแหน่ง

1
1
1
1
1
จานวน

หมายเหตุ

6.เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 2-4/5
7เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 2-4/5
8. เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้1-3/4
9. เจ้ำพนักงำนพัสดุ 2-4/5
10.เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 1-3/4
พนักงานจ้างตามภารกิจ
11. ผช.เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้
12. ผช.จนท.กำรเงินฯ
พนักงานจ้างทั่วไป
13. คนงำนทั่วไป
กองช่าง
1. นักบริหำรงำนช่ำง 7
2. วิศวกรโยธำ 3-5/6ว
3. ช่ำงโยธำ 1-3/4
พนักงานจ้างตามภารกิจ
4. ผช.ช่ำงโยธำ
พนักงานจ้างทั่วไป
5. คนงำนทั่วไป
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.นักบริหำรงำนกำรศึกษำ 7
2. นักวิชำกำรศึกษำ3-5/6ว
3.. ครู คศ.1
4. ครู คศ.1
5. ครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างตามภารกิจ
5. ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างทั่วไป
6. ปฏิบัติหน้ำที่ดูแลเด็ก
7. คนงำนทั่วไป
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 7
2. เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขฯ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง

04-0309-001
04-0306-001
04-0308-001
04-0313-001
04-0312-001

1
1
1
1
1

-

1
1
3

05-0105-001
05-515-001
05-0502-001

1
1
1
1

3
08-0108-001
08-0805-001
72-2-0122
72-2-0123
-

1
1
1
1
1

-

3
1
1

06-0105-001

1

06-0422-001
-108เลขที่ตาแหน่ง

1
จานวน

หมายเหตุ

พนักงำนขับเครื่องจักรกลฯ
พนักงำนขับเครื่องจักรกลฯ
พนักงานจ้างทั่วไป
คนงำนประจำรถขยะ
ประธานกรรมการ

1
1
3

จำกกรอบอัตรำกำลังซึ่งหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป แสดงให้ที่ประชุมรับทรำบไปแล้วนั้น

ไม่ทรำบว่ำที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นเป็นประกำรใด
มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในกำรจัดร่ำงแผนอัตรำกำลัง ๓ ปี ประจำปี ๒๕๕8–๒๕60

ประธานกรรมการ
๓.๒ แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลพลับพลาไชย
เพื่อให้พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชยทุก
คนได้เพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะทัศนคติที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมอันจะทำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงทุกคน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลโดยให้
พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงทุกคนทุกตำแหน่ง ได้มีโอกำสที่จะได้รับกำรพัฒนำในช่วง
ระยะเวลำตำมแผนอัตรำกำลัง ๓ ปี ประจำปี ๒๕๕8–๒๕60 จึงกำหนดดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรควำมรู้ทั่วไปในกำรปฏิบัติงำน เน้นกำรพัฒนำพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่บรรจุ
ใหม่
2. หลั ก สู ต รควำมรู้ แ ละทั ก ษะเฉพำะของงำนในแต่ ล ะต ำแหน่ ง ก็ จ ะแบ่ งออกเป็ น
หลักสูตรข้ำรำชกำรระดับผู้บริหำร นักบริหำรงำนอบต.
3. หลักสูตรนักบริหำรงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรนี้จะเน้นหนักทำงด้ำน
หัวหน้ำส่วนแต่ละส่วนของอบต. โดยแบ่งออกเป็นหลักสูตร นักบริหำรงำนช่ำง นักบริหำรงำน
คลัง นักบริหำรงำนสำธำรณสุข นักบริหำรงำนทั่วไป นักบริหำรกำรศึกษำ (ตำมมติ ก.)
ผู้อำนวยกำรกองระดับ 7 ของ อบต.
4. หลักสูตรข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติเป็นกำรมุ่งเน้นพัฒนำสำยงำนผู้ปฏิบัติงำน โดยแบ่ง
ตำมสำยงำนคือ สำยงำนผู้ปฏิบัติงำนที่เริ่มต้นจำกระดับ 1 – 2 และสำยงำนผู้ปฏิบัติงำนที่เริ่มต้น
จำกระดับ 3 .
5. หลักสูตรผู้บริหำร สำหรับหลักสูตรนี้ก็จะมุ่งเน้นพัฒนำนักกำรเมืองฝ่ำยบริหำรให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนระเบียบกฏหมำยซึ่งจะนำมำพัฒนำท้องถิ่นจึงกำหนดเป็นหลักสูตร
นักกำรเมืองฝ่ำยบริหำร และหลักสูตรนักกำรเมืองฝ่ำยสภำ
6. หลักสูตรพิเศษเพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำน หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้น
ส่งเสริมให้พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชยได้
ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อจักได้นำควำมรู้ที่ได้มำใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
7.หลักสูตรกำรพัฒ นำคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้พนักงำนส่วน
ตำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชยพึงปฏิบัติตนตำมประกาศ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การ

มติที่ประชุม

-11บริหารส่วนตาบลพลับพลาไชย ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
มำตรำ ๗๗ กำหนดให้รัฐจัดทำมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมของข้ำรำชกำรและพนักงำน
หรือลูกจ้ำงของรัฐเพื่อป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ ประกอบกับพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๓/๑
กำหนดให้กำรบริหำรรำชกำรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชนและพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๓๓ (๑) กำหนดให้คณะกรรมกำรกำร
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอำนำจกำหนดมำตรฐำนกลำงและแนวทำงในกำรรักษำระบบ
คุณธรรมเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
(ก.ถ.) ได้มีมติในกำรประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๔๖ กำหนดมำตรฐำน
ทำงคุณธรรมและจริยธรรมของข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้ ข้ำรำชกำร พนั กงำน และลู กจ้ำงขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นโดยทั่ว ไปยึดถือเป็ น
หลักกำรและแนวทำงปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกำกับควำมประพฤติของตน ดังนี้
๑) พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ
และมีควำมรับผิดชอบ
๒) พึงปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
๓) พึงให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค สะดวก รวดเร็วมีอัธยำศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์
ของประชำชนเป็นหลัก
๔) พึงปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงำนอย่ำงคุ้มค่ำ
๕) พัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ระยะเวลำในกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรแต่ละหลักสูตรนั้น ควรจะส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำได้ทุกช่วงระยะเวลำแล้วแต่ควำมเหมำะสมในแต่ละปีงบประมำณ
สำหรับหน่วยงำนที่จะดำเนินกำรฝึกอบรมนั้นก็ให้ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมของ
แต่ละหลักสูตรโดยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชยอำจดำเนินกำรฝึกอบรมเอง หรืออำจ
ร่วมกับหน่วยงำนอื่นจัดอบรม โดยวิธีกำรในกำรดำเนินกำรจะเน้น กำรปฐมนิเทศ กำรฝึกอบรม
กำรศึ กษำดู งำน กำรประชุม เชิงปฏิ บั ติก ำร/สั ม มนำ กำรสอนงำน/ให้ คำปรึกษำ และอื่น ๆ
แล้วแต่กรณีตำมควำมเหมำะสม
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์กับหลักสูตรกำรพัฒนำพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำน
จ้ำงซึ่งกำหนดไว้ในแผนอัตรำกำลัง ๓ ปี ประจำปี ๒๕๕8–๒๕60

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในหลักกำรพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรม โดยให้จัดทำ
เป็นประกำศมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย
ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่น ๆ

ประธานกรรมการ
มีกรรมกำรท่ำนใดจะเสนอญัตติให้ที่ประชุมพิจำรณำอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี ผมก็
ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ได้เสียสละเวลำมำร่วมประชุมในครั้งนี้และขอปิดกำรประชุม
เลิกประชุมเวลา
๑2.0๐ น.
ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม
(น.ส.ชรินรัตน์ มณีวงษ์)
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยพีระศักดิ์ มำตรศรี)
ประธำนกรรมกำร

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย (สำนักงำนปลัด)
ที่ สพ 71301/
วันที่ 25 สิงหำคม 2557
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมำณ 2558-2560) พร้อมเชิญ
ประชุมคณะกรรมกำร
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย
ควำมเดิม
ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรีในกำรประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2554 มีมติ
เห็นชอบแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555- 2557 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชยซึ่ง
ใช้เป็นกรอบในกำรบริหำรงำนด้ำนบุคคลในปัจจุบัน
ข้อเท็จจริง
แผนอัตรำกำลัง 3 ปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555- 2557 ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในวันที่
30 กันยำยน 2557 ดังนั้นจึงต้องดำเนินกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี รอบปีงบประมำณ 2558-2560 เพื่อ
ประกำศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557
ระเบียบ/ข้อกฏหมำย
1. มำตรำ 15 ประกอบมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2. ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง
พนักงำนส่วนตำบลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๔๕
3. ข้อ 13 ข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 18 แห่งประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนตำบลจังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลำคม 2545
4. หนั งสื อ ส ำนั ก งำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.1/ว313 ลงวัน ที่ 9 ธัน วำคม
2545
5. หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.1/ว154 ลงวันที่ 8 พฤศจิกำยน
2545 เรื่อง ข้อแนะนำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล
6. หนั งสือส ำนั กงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.1/ว157 ลงวันที่ 7 กุมภำพันธ์
2546 เรื่อง มำตรฐำนกำหนดตำแหน่งของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น
7. หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว1632 ลงวันที่ 20 มิถุนำยน
2555 เรื่ อง แนวทำงกำรปรับลดค่ ำใช้ จ่ำยด้ำนบุ คลำกรให้ เป็น ไปตำมมำตรำ 35 แห่ ง
พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
8. หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.4/ว797 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม
2547 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด และพนักงำนส่วนตำบล (เพิ่มเติม)
9. หนั งสื อ ส ำนั กงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว55 ลงวัน ที่ 27 มิถุน ำยน
2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมำณ 2558 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน 2557 ได้มีมติ
เห็นชอบแนวทำงกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมำณ 2558-2560) ตำมหนังสือสำนักงำน ก.จ.,
ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว55 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำแผน
อัตรำกำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมำณ 2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปสำระสำคัญได้ดังนี้
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมำณ 2558-2560)
ตำมแนวทำงกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สิ่งที่ส่งมำด้วย) เพื่อเสนอ ก.อบต.
จังหวัดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ โดยต้องประกำศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557
2. ในกำรกำหนดตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้คำนึงถึงปริมำณงำน คุณภำพงำน
และภำระค่ำใช้จ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่เท่ำที่จำเป็นโดยถือเป็นข้อผูกพันใน
กำรกำหนดตำแหน่งเพิ่มว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องพิจำรณำจัดสรรงบประมำณเพิ่มในแต่ละปีสำหรับ
ตั้งเป็นอัตรำเงินเดือนของตำแหน่งที่กำหนดให้สอดคล้องกับงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี และจะต้องมีกำรสรรหำ
บุคคลมำบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้กำหนดตำมปีงบประมำณในแผนอัตรำกำลัง 3 ปี
กำรจัดทำแผนอัตรำอักำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมำณ 2558-2560) ตำมหนังสือสำนักงำน ก.จ.,
ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว55 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำแผน
อัตรำกำลั ง 3 ปี (รอบปี งบประมำณ 2558-2560) ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ตำมเอกสำรแนบท้ำย
กำหนดแนวทำงจัดทำแผน ดังนี้
1. ขั้นตอนกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง
โดยนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ประกอบด้วย
นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นประธำนกรรมกำร
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกรรมกำร
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
เป็นกรรมกำร
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมำยหนึ่งคนเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
กำรออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ให้ระบุชื่อและตำแหน่ง หรือ ระบุ
เฉพำะตำแหน่งก็ได้
2. แผนอัตรำกำลัง 3 ปี ให้ประกอบไปด้วย
1. บทวิเครำะห์อำนำจหน้ำที่และภำรกิจ ให้วิเครำะห์อำนำจหน้ำที่และกำหนดภำรกิจตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ/แผนพัฒนำในช่วงระยะ 3 ปีข้ำงหน้ำ ตำมกฏหมำยจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น พระรำชบั ญ ญ ติ แผนและขั้ น ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้ องค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมำยอื่ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒ นำจังหวัด แผนพัฒ นำอำเภอ แผนพัฒ นำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น และสภำพปัญหำ
ภำยในเขตพื้นที่
2. บทวิเครำะห์ ป ระเมินควำมต้องกำรกำลั งคน ให้ วิเครำะห์ว่ำกำรดำเนินกำรตำมอำนำจ
หน้ ำที่และภำรกิจ ที่ได้กำหนดในยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำและกฏหมำยที่เกี่ยข้องจะต้อง
ดำเนินกำรกำหนดตำแหน่งข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำงในตำแหน่งใดและจำนวนเท่ำใด จึงจะ
ทำให้กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบนั้นเป็นไปอย่ำงมี

-33. ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยคำดคะเนว่ำจะมีเรื่องใดเพิ่มขั้นในช่วงระยะเวลำ 3 ปี
ข้ำงหน้ำ
4. บทวิเครำะห์กำรวำงแผนกำรใช้กำลังคน ให้มีกำรสำรวจและประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ของก ำลั งคนที่ มี อ ยู่ เพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ในกำรวำงแผนพั ฒ นำบุ ค ลำกรหรื อ ฝึ ก อบรมให้
เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
5. ข้อมูลตำแหน่งในแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ให้นำผลจำกกำรวิเครำะห์ข้ำงต้นมำจัดทำกรอบ
อัตรำกำลัง โดยแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมำณ 2558-2560 กำหนดให้นำ
ข้อมูลข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรถ่ำยโอน ข้ำรำชกำรครู ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำงรวมไว้
ในแผนอัตรำกำลังฉบับนี้ โดยแยกข้อมูลเป็นแต่ละส่วน
6. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ ตอบแทนอื่นให้ วิเครำะห์ ภ ำระ
ค่ำใช้จ่ำยที่เป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน (เงินค่ำจ้ำง) สิทธิสวัสดิกำรต่ำง ๆ และกรอก
ข้อมูล ในแบบกำรคำนวณภำระค่ำใช้จ่ำย โดยภำระค่ำใช้จ่ำยตำมแผนอัตรำกำลัง 3 ปี
จะต้องไม่เกิน ร้ อยละ 40 ตำมที่ บัญ ญั ติไว้ในมำตรำ 35 แห่ งพระรำชบัญ ญั ติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และต้องแสดงบัญชีกำรจัดคนลงสู่ตำแหน่งใน
แต่ละส่วนรำชกำรด้วย ให้ประมำณกำรประโยชน์ตอบแทนอื่นในอัตรำร้อยละ 20 ของ
ยอดรวมเงินเดือน/ค่ำจ้ำงในแต่ละปี
7. ฐำนค ำนวณงบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปี กรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ จั ด ท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2558 แล้วเสร็จให้ใช้งบประมำณรำยจ่ำยปี 2558 เป็น
ฐำนในกำรคำนวณ หำกยังไม่แล้วเสร็จให้ใช้ฐำนรำยจ่ำยตำมงบประมำณรำยจ่ำยปี 2557
บวกเพิ่ มขึ้น ร้ อยละ 5 เป็ นฐำนกำรคำนวณ โดยให้ หั กเงินอุดหนุนทั่ วไปที่ จัดสรรเป็ น
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/พนักงำนจ้ำงออกจำกฐำนงบประมำณ
รำยจ่ำยด้วย
8. ควำมสมบู ร ณ์ ข องแผนอัต รำก ำลั ง 3 ปี ให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เสนอร่ำงแผน
อัตรำกำลัง 3 ปี ต่อ ก.จังหวัด ภำยในเดือนสิงหำคม 2557 เมื่อ ก.จังหวัดเห็นชอบร่ำง
แผนอัตรำกำลัง 3 ปี แล้ว ให้ท้องถิ่นประกำศใช้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557
เป็นต้นไป เพื่อเป็นกรอบกำรกำหนดตำแหน่ง กำรสรรหำตำแหน่ง กำรใช้ตำแหน่ง และ
กำรพัฒนำบุคลำกร ในระยะเวลำ 3 ปีข้ำงหน้ำ คือ ปี 2558-2560
ทั้งนี้ตำแหน่งที่ว่ำงในแผนอัตรำกำลัง 3 ปี จะต้องดำเนินกำรสรรหำภำยในระยะเวลำ
ที่ กำหนดอย่ ำงเคร่ งครัด กรณี ต ำแหน่ งสำยงำนผู้ ป ฏิ บั ติ และพนั กงำนจ้ ำงว่ำง หำกไม่
ดำเนินกำรสรรหำภำยใน 1 ปี ให้ ก.จังหวัดพิจำรณำยุบตำแหน่งนั้น
9. กำรก ำหนดโครงสร้ ำ งส่ ว นรำชกำร ให้ เป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ ก ำรก ำหนดขนำดและ
มำตรฐำนทั่วไป และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง (ตำมระเบียบ/ข้อกฎหมำย 1-9)
10. กำรกำหนดเลขที่ตำแหน่งและเลขที่ส่วนรำชกำรปฏิบัติหนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต.ที่ มท 0809.1/ว157 ลงวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2546 เรื่อง มำตรำฐำนกำหนด
ตำแหน่งของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น
11. กำรกำหนดตำแหน่งพนักงำนจ้ำงทั่วไปเป็นพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจประเภทผู้มีทักษะ
ปฏิบัติตำมหนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว77 ลงวันที่ 29
ตุลำคม 2547 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น
(ก.กลำง) เรื่ อ ง ปรับ ปรุงค่ ำตอบแทน (ค่ ำจ้ำง) พนั ก งำนจ้ำงทั่ ว ไป และกำรกำหนด
ตำแหน่งและเรื่องต่อสัญญำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว

-412. อัตรำเงินประจำตำแหน่งและเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือนของพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ให้เป็นไปตำมประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กำรให้
ข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน ลงวันที่
22 เมษำยน 2547 และหนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 1927 ลงวันที่ 3 กันยำยน 2556 เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่ อ ง มำตรฐำนทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ อั ต รำเงิ น เดื อ นและวิ ธี ก ำรจ่ ำ ยเงิ น เดื อ นและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
13. กำรกำหนดส่วนรำชกำรหรือปรับปรุงตำแหน่งบริหำร ให้จัดทำข้อมูลเอกสำรเสนอแยก
ต่ำงหำกจำกกำรขอควำมเห็ นชอบแผนอัตรำกำลัง 3 ปี เนื่องจำกต้องมีกำรวิเครำะห์
ปริมำณงำน คุณภำพงำน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพิ่อพิจำรณำเป็นกำรเฉพำะรำย
ซึ่ ง หำกท ำพร้ อ มไปในครำวเดี ย วอำจส่ ง ผลให้ ก ำรพิ จ ำณำให้ ค วำมเห็ น ชอบแผน
อัตรำกำลัง 3 ปี ไม่แล้วเสร็จภำยใน 1 ตุลำคม 2557 ได้
14. กำรเพิ่มเติมหรือปรับปรุงตำแหน่ง แผนอัตรำกำลัง 3 ปี ให้จัดทำประกำศแก้ไขเพิ่มเติม
ทุ ก ครั้ ง โดยประกำศปรั บ ปรุ ง แผนอั ต รำก ำลั ง ครั้ ง ที่ .....ให้ ร ะบุ ว่ ำ เป็ น ไปตำมมติ
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นครั้งที่เท่ำใด เมื่อวันที่เท่ำใดให้ชัดเจน
15. ยุ ทธศำสตร์ก ำรพัฒ นำข้ำรำชกำร ให้ คำนึ งถึงยุท ธศำสตร์กำรพั ฒ นำข้ำรำชกำรส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557-2560 ตำม มติ ก.ถ.ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 11
มิถุนำยน 2556
สำหรับมำตรฐำนคุณธรรมและจริยธรรมให้คำนึงถึงหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำร
มำตรฐำนกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มท 0209.2/ว 76 ลงวั น ที่ 12
มิถุนำยน 2556 เรื่อง ส่งประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่องกำหนดมำตรฐำนกลำงทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำรและลู กจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
16. กรณีภำระค่ำใช้จ่ำยเกินร้อยละ 40 ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0809.3/ว 1632 ลงวั น ที่ 20 มิ ถุ น ำยน 2555 เรื่ อ ง
แนวทำงปรับลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรให้เป็นไปตำมมำตรำ 35 แห่ง พระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
17. แนวทำงกำรคำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้
จัดทำกรณีตัวอย่ำงจำแนกเป็น
1) กรณีมีผู้ดำรงตำแหน่งให้คำนวณเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งรวมทั้งเงินเพิ่มอื่น
ๆ ที่จ่ำยควบกับเงินเดือน
2) กรณีเป็นตำแหน่งว่ำง
3) กรณีกำรกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่
4) กรณีพนักงำนจ้ำงให้ปรับอัตรำเงินค่ำจ้ำงให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้สูตรคำนวณ
5) กรณีพนักงำนจ้ำงเป็นตำแหน่งว่ำง
6) กรณีกำรกำหนดตำแหน่งพนักงำนจ้ำงเพิ่มใหม่
7) ให้ ใช้ ข้ อ มู ล บั ญ ชี เงิน เดื อ นข้ำรำชกำร/พนั ก งำนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตำม
หนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1036 ลง
วันที่ 24 มิถุนำยน 2557 เรื่อง ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำน

-5ทั่วไปเกี่ย วกับ อัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
8) ให้ใช้ข้อมูลบัญชีอัตรำจ้ำงของพนักงำนจ้ำง ตำมหนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0809.3/ว 81 ลงวั น ที่ 10 กรกฎำคม 2557 เรื่ อ ง
ประกำศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที่
3)
เพื่อให้กำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ประจำปี 2558-2560 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พลับพลำไชยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมระเบียบ/ข้อกฎหมำยที่อ้ำงถึง เห็นควรพิจำรณำดำเนินกำร
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ประจำปี 2558-2560 ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลพลับพลำไชย
2. แจ้งแนวทำงกำรกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ประจำปี 2558-2560 ตำมหนังสือสำนักงำน
ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว55 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำแผน
อัตรำกำลั ง 3 ปี (รอบปี งบประมำณ 2558-2560) ให้ คณะกรรมกำรทรำบพร้อมคำสั่ งแต่งตั้ง เชิญ ประชุม
คณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำกำรจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ประจำปี 2558-2560
3. เรียกประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี ประจำปี 2558-2560
ในวันที่ 27 สิงหำคม 2557 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย
ข้อเสนอแนะ
หำกเห็น ชอบตำมที่เสนอโปรดลงนำมในคำสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจั ดทำแผนอัตรำกำลั ง 3 ปี
ประจำปี 2558-2560 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย เพื่อเชิญประชุมคณะกรรมกำร
ทั้งนี้ หำกคณะกรรมกำรพิ จำรณำจัด ท ำแผนอั ตรำกำลั ง 3 ปี ประจำปี 2558-2560 ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชยเสร็จเรียบร้อยแล้ว งำนบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนปลัด จักเสนอเพื่อโปรด
ลงนำมแจ้งส่งให้ ก.อบต.จังหวัดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ต่อไป
(นำงสำวชรินรัตน์ มณีวงษ์)
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ทรำบ
เห็นควรพิจำรณำอนุมัติตำมข้อเสนอ
(นำงณัฐณิชชญำ แก้วปำน)
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย

ทรำบ
เห็นควรอนุมัติตำมที่เสนอ
(นำยชัยวัสส์ แย้มสุข)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย
ทรำบ
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นำยพีระศักดิ์ มำตรศรี)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำไชย

