ภาคผนวก

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปะโด
ที่ 186 /2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนอัตรำกำลัง 3 ปี .
(ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2566)
.......................................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และข้อ 15 แห่ง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545
จึงแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลปะโด ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปะโด
ประธานกรรมการ
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปะโด
กรรมการ
3. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
4. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
กรรมการ
6. หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการและเลขานุการ
7. นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ ค ณะท างานจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
ตรวจสอบการใช้ตาแหน่ งขององค์การบริห ารส่วนตาบลให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิ ภาพ ตลอดจนเพื่อ
ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และให้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(ประจาปีงบประมาณ 2564-2566) เป็นไปอย่างถูกต้องตามแนวทางของหนังสือสั่งการ และให้เสนอร่างแผน
อัตรากาลัง 3 ปีฯ ต่อ ก.อบต.จังหวัด ภายในเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2563 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63

(นายฮาเซ็น วาหะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปะโด

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปะโด
เรื่อง มำตรฐำนจริยธรรมของพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง
-------------------------------------ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดปัตตานี ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เพื่อให้
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็น
เครื่องกากับความประพฤติของตน
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้ า ย แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ในการประชุ มครั้งที่
6/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุน ายน 2558 มีมติเห็ นชอบให้กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เพื่ อยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเครื่องกากับ
ความประพฤติพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างและมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดปัตตานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 จึงออกประกาศองค์การ
บริหารส่วนตาบลปะโด ดังนี้
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลปะโด มีหน้าที่ดาเนินการ
ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายเพื่ อรักษาประโยชน์ส่ วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้ บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
4. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพองค์กร
ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือเป็นการกระทาผิด
ทางวินัย
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕58

(นายฮาเซ็น วาหะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปะโด

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปะโด
เรื่อง กำรใช้แผนอัตรำกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2566
.......................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลปะโด ได้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 – 2566 และคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจั ง หวั ด ปั ต ตานี ให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ตามมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดปัตตานี (ก.อบต.จังหวัด) ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่
28 กันยายน 2563
จึ ง อาศั ย อ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจั ง หวั ด ปั ต ตานี เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545
(และที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติ มจนถึงปั จ จุ บั น ) ข้อ 18 และตามมติค ณะกรรมการพนั กงานส่ ว นตาบลจั งหวัด ปั ตตานี
(ก.อบต.จังหวัด) ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 เพื่อเป็นกรอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตามระยะเวลาที่กาหนด การตรวจสอบและการวางแผนอัตรากาลัง การควบคุมงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63

(นายฮาเซ็น วาหะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปะโด

