แผนผังแสดงกระบวนการปฏิบัติงาน ะ หนังสือรับ

๑๐ นาที

รวมระยะเวลาการปฏิบัติงานหนังสือรับ ภายใน ๑ วัน

แผนผังแสดงกระบวนการปฏิบัติงาน ะ หนังสือส่ง (กรณีส่งหนังสือภายในหน่วยงาน)

รวมระยะเวลาการปฏิบัติงานหนังสือส่ง (กรณีส่งหนังสือภายในหน่วยงาน) ภายใน ๑ วัน

แผนผังแสดงกระบวนการปฏิบัติงาน ะ หนังสือส่ง (กรณีส่งหนังสือภายนอกหน่วยงาน)

๑ เรื่อง 7๒0 นาที

รวมระยะเวลาการปฏิบตงานหนังสือส่ง (กรณีส่งหนังสือภายนอกหน่วยงาน) ภายใน ๑ วัน

คู่มือหรึอมาตรฐานการให้บริการ
งานมาตรฐานการบริห ารงาบบุค คลส่ว นท้อ งถิ่น สำนัก งาบส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น จัง หวัด บุร ีร ัม ย์
ขั้น ตอบการดำเนิน งาน และ Flow Chart แสดงขั้น ตอบการปฏิบ ้ต งาบ
©. การเลื่อ นและแต่ง ตั้ง พนัก งาบเทศบาล/พนัก งานส่ว นดำบลใท้ด ำรงตำแหน่ง ในระดับ ที่ส ูง ขี้บ

การจัด ส่ง เอกสารการเลื่อ นและแต่ง ตั้ง พนัก งานเทศบาล/พนัก งาบส่ว บตำบลให้ด ำรงตำแหน่ง ในร
สูงขึ้นให้ ก.ทจ./ก.อบต.จัง หวัด บุร ีร ัม ย์ พิจ ารณา
๑. แบบพิจารณาคุณ สมบัตของบุคคล
๒. แบบตรวจสอบคุผสมบดของบุคคล
๓. แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ
ร:. แบบประเมินผลงาน
๕. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณ สมนัติและประเมินผลงาน
๖. สำเนาทะเบียนประวัติ พร้อมสำเนาวุฒ ิการศึก*ท
๗. สำเนาแบบประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานย้อนหลัง ๒ บี โดยมิผลประเมิน'1ม่ตํ่ากว่าระดับดี
๘. บัญ ชีแสดงภาระค่าใฃ้จ่าย ตาม มาตรา ๓๕ พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนห้องลื่น

to. การโอบและรับโอนพนักงาบส่วนท้องลิ่น
&

รับหนังสิอจากงานสารบรร{น เริอง ขอควาน
เห็บ ขอบการโอนและรับ โอน
๑ วับ
>'
แยกประ๓ ทการโร นและรับ โอบ
ดานประกา คหลัก เกณทํ ก ท.จ./ก.อบด.จังหวัด

บันทึก เสนอผู้บ ังคับ บัญ ขา
เฟ้อทำหนัง?เอนจัง อปท.

กกด้อง

® วัน

Ni____________________
บัน ทึก เสนอผู้บ ังคับ บัญ ขา เฟ้อ เสนอ ก.ท จ./
-ค'
ก.อบด.จังหวัด พิจ ารณาให้ค วานเห็น ขอบ
to วัน
\.
ประขุน ก.ท.จ./ก.อบด.จัง หวัด
๓ วัน
'1
แจ้งสรุปนพิการประขุร ก.ท.จ./ก.อบด.จัง หวัด
๑ วัน
_ จัด เกิ
_ บ เอกสารโว้
_ 1 _เป็น หนวดหน
_ _

I

สินสุด

I

อปท. จัด ส่งเอกสารเฟ้ม เติบ

การจัดส่งเอกสารการโอบนละรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ ก.ทจ./ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณา
๑. สำเนาแผนอัต รากำลัง 0ก พร้อมผังโครงลรัางส่วนราซการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏตำแหน่งที่
ขอโอน/รับโอน และบัญ ขีแสดงภาระค่าใข้จ ่าย ตาม ม.๓<£ (กรณีโอนภายในจังหวัด ให้จ ัด ส่งเอกสารที่งลองแห่ง
กรณีโอนโปท้องถิ่นอื่นนอกเขตจังหวัด หรีอหน่วยงานอื่น ขอให้จัดส่งด้วย (ล้ามี)
๒. แบบรับรองตำแหน่งว่างพร้อมเอกสารประกอบ
๓. คำร้องขอโอน โดยมีความเห็นของผู้บังคับบัญ ขาตามสำดับขั้น จนกึงนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร:. หนังสือสอบถามตำแหน่งว่างโปยังหน่วยงานที่ด้องการโอนโปส
๕. หนังสือตอบรับการโอน
๖. สำเนาทะเบียนประวัติ พร้อมสำเนา'}ฒิการศกษา
๗. แบบรายงานประวัติการรับราขการของผู้ขอโอน (ตามแบบที่กำหนด)
๘. หนังสือรับรองการให้โอน (ตามแบบที่กำหนด)
๙. เหตุผลพิเศษอื่นก พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ล้ามี) เข่น
๙ .๑ กรณ ีย ้า ยเที่อ ดูแ ลบีด า มารดา ให้ส ่ง เอกสารหลัก ฐานประวัต ิก ารรัก ษา หรีอ หนัง สือ รับ รองจาก
โรงพยาบาล รวมทั้งเอกสารของบิดา มารดา หรีอความขราภาพของบิดา มารดา เพื่อประกอบการพิจ ารณา
๙.๒ การขอย้ายกรณีเข็เนผู้ผ่านการคัด เสือก ต้องมีเอกสารประกาศว่าเบีน ผู้ผ่านการคัดเสือ ก
๙.๓ หากเบ็เนกรณีความขัดแย้ง ต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นกึงความขัดแย้ง

๓.

การย้ายพนักงาบเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล

การจัดส่งเอกสารการย้ายพนักงาบเทศบาล/พนักงานส่วนตำบลไท้ ก.ทจ./ก.อบด.จังหวัดบุรีรัมย์ พิจ ารผา
๑. กรณีย้ายระดับเดียวกัน
๑ .๑ สำเนาแผนอัต รากำลัง ๓ ปี พร้อมผังโครงสร้างส่วนราชการขององค์ก รปกครองส่วนท้องกนที่ป รากฎ
ตำแหน่งที่จะลรรหา และบัญ ชีแลดงภาระค่าใช้จ ่าย ตาม ม.๓๕
๑.๒ สำเนาทะเบียนประว้ต พร้อมสำเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะเปลี่ยนสายงาน
๑.๓ เทศบัญ ญ้ต /ช้อ บัญ ญัต .ฎีก าเบิก เงิน เดีอ นๆ ส่าลด
๑.๔ หนังสือรับรองว่าไม่มีบัญชีสอบของ กลก.
๑ .๕ แบบตรวจสอบคุณสมบัต (แบบ ๑)
๑.๖ แบบเปลี่ย นสายงาน
๑.๗ แบบประเมิน คุณ ลักษณะบุคคล (แบบ ๔ .แบบ ๕)
ร).a หนังสิอยินยอม กรณีย้ายไปตำแหน่งโม่เกื้อกูล
๒. กรณีย้ายต่างระดับ
๒.๑ สำเนาแผนอัต รากำลัง ๓ ปี พร้อมผังโครงสร้างส่วนราชการขององค์ก รปกครองส่วนท้องกนที่ป รากฎ
ตำแหน่งที่จะสรรหา และบัญ ชีแสดงภาระค่าใช้จ ่าย ตาม ม.๓ร:
๒.๒ สำเนาทะเบียนประวัติ พร้อมสำเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะเปลี่ยนสายงาน
๒.๓ เทศบัญ ญ้ต/ช้อบัญญ้ต .ฎีก าเบิก เงิน เดีอ นๆ ส่าสุด
๒.๔ หนังสือรับรองว่าไม่มีบัญชีสอบของ กสก.
๒.๕ ประกาศการขึ้นบัญชีสอบ
๒.๖ หนังสือรับรองจากสกจ.เจ้าของบัญ ชี (จังหวัดตรวจสอบ)
๒.ฬ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (จังหวัดตรวจลอบ)

๙. การจัด ทำประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จัง หวัด

๕. การจ้า งพนัก งานจ้า งของเทศบาล/องค์ก ารบริห ารส่ว บตำบล

ร) วัน

ไม่ถ ูก ต้อง
^

ฬ วัน
ถูกต้อง

บัน ทึก เสนอผู้บ ังคับ บัญ ขา
เฟ้อทำหนังสิอนจัง อปท.

\y
อปท. จัด ส่งเอกสารเฟ้น เต้ม

การจัด ส่ง เอกสารการจ้า งพนัก งาบจ้า งของเทศบาล/องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลให้ ก.ทจ./ก.อบต.จัง หวัด
บุริรัมย์ ฟ้จาร{นา
กรณีจ้างใหม่
๑ .๑ สำเนาแผนอัต รากำลัง ๓ ปี พร้อมผังโครงสร้างส่วนราขการขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถนท้ป รากฎ
ตำแหน่งที่จะลรรหา และบ้ญขีแสดงภาระค,าใขัจ่าย ตาม ม.๓๕
๑.๒ แบบรองรับตำแหน่งว่าง พร้อมเอกสารประกอบ (แบบตามที่กำหนด)
๑.๓ ประกาศรับสมัคร
๑.๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ตามที่กำหนด
๑.๕ ประกาศรายขอผู้มีสิทธคัดเลือก
๑.๖ ประกาศรายขอผู้ผ ่านการเลือ กสรร และผลคะแนนโดยการเรีย งลำดับ
ร).รท เอกสารประกอบของผู้ผ่านการเลือ กสรร เข่น สำเนาทะเบีย นบ้าน สำเนาวุฒ ิการศึก บา เปีนตัน
๑.๘ คำลังจ้างพนัก งานจ้าง พร้อมบ้ญ ขีแนบท้ายคำสั่ง (กรณีพ นักงานจ้างทั่วโป)
๒. กรณีตอสัญ ญาจ้าง
๒.๑ สำเนาแผนอัต รากำลัง ๓ ปี พร้อมผังโครงสร้างส่วนราขการขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถนที่ป รากฎ
ตำแหน่งที่จะสรรหา และบ้ญขีแสดงภาระค่า'โบ้จ่าย ตาม ม.๓๕
๒.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกสั่นกรองเพื่อประเมินๆ
๒.๓ แบบประเมินผลการปฎิบ้ตงาน ย้อนหลัง ๒ ปี โดยมิผลประเมินโม่ตรกว่าระดับดี
๒.๔ นโยบาย แผนงานหรีอโครงการที่ยังคงมีการดำเนิน การต่อและจำเปีน ต้องใข้พ นักงานจ้างปฎิบีต๊งาน
๒.๕ คำสั่งต่อสัญ ญาจ้างพนักงาบจ้าง พร้อมบัญขีแนบท้ายคำสั่ง (กรณีพนักงานจ้างทั่วไป)
๒.๖ บ้ญ ขํรายงานการต่อสัญ ญาจ้าง/บ้ญ ขํข อความเห็น ขอบการต่อสัญ ญาจ้าง (ตามแบบที่กำหนด)
๑.

ขั้นตอนการเข้าระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าระบบผ่าน Google Chrome
๒. เข้าระบบผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แล้วเลือก เมนู “ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะฯ
หรือเข้าโดยตรงที่ http://w aste.dla.go.th/
๑.

๓. ปรากฏหน้าจอดังภาพ
ให้ อปท.เปลี่ยนรหัสผ่าน

.

๔. ให้ อปท.กรอกข้อมูลให้ครบ
ตามแถบเมนูด้านซ้าย
ให้ครบทุกเมนู
ข้อมูลพื้นฐาน
๒.การดำเนินงาน ได้แก่
- กรอก “จังหวัดสะอาด(อปท.)
- กรอก มฝ.๑ + มฝ.๒+ขยะเปียก
๑
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๔. การหันทึกข้อมูลให้ อปท.หันทึกข้อมูลขยะๆ ทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
กรณีเดือนพฤศจิกายน ๒๔๖๒ ให้ดำเนินการหันทึ
๖. หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ คุณกุสุมาศ หมีทอง โทร ๐๘๙๗๒๒๔๓๖๔ หรือ
๐๔๔๖๖๖๔๔๒-๔ ต่อ ๑๓,๑๙
กลุ่ม งานส่ง เสริม และพัฒ นาท้อ งถิ่น
สำนัก งานส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น จัง หวัด 'ชุร ิร ัม ย์

MM*

ธนาคารขยะ

บ้า น ทนองราน ทม่ท 7

"เปสํนนยน :เปิบ (Ouoau
รกษาสิงแ2๐ส์au?นชุบนบ'

ขั้น ตอนการตรวจสอบและบัน ทึก ข้อ มูล นัก เรีย นและเดกเล็ก ของสถานศึก ษาสัง กัด องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
ในระบบสารสนเทศทางการศึก ษาท้อ งถิ่น
(Local Education Center information system ะLEC) ประจำปีก ารศึก ษา ๒(£๖๓
ตามหนัง สือ กรมส่ง เสรีม การปกครองท้อ งถิ่น ที่ มท ๐ ๘ ๑๖ .๒ /ว ๑๓ ๐ ๑ ลงวัน ที่ ๒๙ เมษายน ๒๙๖๓

http://lec.dla.go.th
*******************

มอบหมายผัรับผิดชอบๆ ระดับจังหวัด
แจ้งชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
ให้ อปท.และสถานศึกษา

A

เข่าระบบ

^

]

httpyyiec.dla.go.th f i a

อปท.

โรงเรียน/ศนย์เด็ก
นำเข้าข้อมูลเด็ก

•ลงทะเปียนเป็นผู้ใช้งาน

. - ร ุ3

•ตรวจลอบควานถูกต้องของข้อมูลนักเรียน/
เดกเลกในระบบลารลนเทศๆ
ตั้งแต่'บ'ดนื้ อิงวันที่ ๖ aw ทคม ta«rb๓

X
นำเด็กที่ไม่มีด็วตนออกจากระบบ

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดซอน

บัน ทึก และยืน ยัน ระดับ สถานศึก ษา
ให้แ ล้ว เสรีจ ภายใน
วับ ที่ ๖ สิง หาคม ๒๙๖๓

อปท.ตดตามการบัน ทึก ข้อ มูล และยืน ยัน
ข้อ มลภาพรวม ระดับ อปท.

จัง หวัด ยืน ยัน ในภาพรวม

ให้แ ล้ว เสร็จ ภายใน

ระดับ จัง หวัด

วัน ที่ ๖ สิง หาคม ๒ ๙๖๓. Jjj& jk

ภายใน วัน ที่ ๗ สิง หาคม ๒๙๖๓
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

