
ประกาศหลักเกณฑการสรรหาและคดัเลือกบคุลากร

  การประการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ เปนอํานาของ

องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ ตามมาตรา 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 

เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลพ

ถึง (ฉบับที่ ๖๕) พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้  

ขอ ๑ ในหลักเกณฑและเงื่อนไขนี้

พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ

ตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขนี้โดยไดรับคาตอบแทนจากบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อปฏิบัติงาน

ใหกับ องคการบริหารสวนตําบลนั้น 

 "สัญญาจาง" หมายความวา สัญญาจางพนักงานจางตามหลักเกณฑและเงื่อนไซนี้

ภารกิจ "หมายความถึง พนักงานจางที่มีลักษณะงานเปนการส

ตําบล หรืองานที่ใชทักษะเฉพาะบุคคล

"พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ

ความเชียวชาญเปนพิเศษ หรือความชํานาญพิเศษ หรือวิชาชีพเฉพาะพิเศษเฉพาะตานอันเปนที่ยอม

วิชาการหรือในงานท่ีเกี่ยวของกับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลดานนั้น ๆ

 "พนักงานจางทั่วไป " หมายความวา พนักงานจางที่มีลักษณะงานเปนการใชแรงงานทั่วไปซึ่งไม

ความรูหรือทักษะเฉพาะคนในการปฏิบัติงาน และมีระยะเวลาการจางในชวงสั้น ๆ ไม

"คาตอบแทน" หมายความวาเงินเดือนซึ่งจายใหแกพนักงานจางในการปฏิบัติงานใหแกองคการ

สวนตําบล ตามอัตราที่กําหนดในหลักเกณฑและเงื่อนไขนี้

"คาตอบแทนพิเศษ " หมายความวา เงินที่จายเพิ่มใหกับพนักงานจาง เมื่อมีผลการประเมินการ

คุณภาพงาน และปริมาณงานในระดับดีเดน

"การสรรหา " หมายความวา การประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติ

จําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงองคกรบริหารสวนตําบล กําหนดจํานวนหนึ่ง เพื่อทําการ

"การเลือกสรร" หมายความวา การพิจารณาบุคคลที่

ไดบุคคลที่เหมาะสมที่สุด 

 

 

ประกาศหลักเกณฑการสรรหาและคดัเลือกบคุลากร  

องคการบรหิารสวนตําบลบงึกระจับ 

*********************** 

การประการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ เปนอํานาของ

องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ ตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

พฤศจิกายน ๒๕๔6 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด

เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลพ

ในหลักเกณฑและเงื่อนไขนี้ "พนักงานจาง" หมายความวา ลูกจางขอองคการบริหารสวนตําบล ตาม

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเปนบุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจาง 

และเงื่อนไขนี้โดยไดรับคาตอบแทนจากบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อปฏิบัติงาน

 

หมายความวา สัญญาจางพนักงานจางตามหลักเกณฑและเงื่อนไซนี้

หมายความถึง พนักงานจางที่มีลักษณะงานเปนการสงเสริมหรือ สนับสนุนการทํางานของพนักงานสวน

ตําบล หรืองานที่ใชทักษะเฉพาะบุคคล  

พนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ"หมายความถึง พนักงานจางที่มีลักษณะงานเปนที่ปรึกษาโดยเปนผู

ความเชียวชาญเปนพิเศษ หรือความชํานาญพิเศษ หรือวิชาชีพเฉพาะพิเศษเฉพาะตานอันเปนที่ยอม

วิชาการหรือในงานท่ีเกี่ยวของกับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลดานนั้น ๆ 

หมายความวา พนักงานจางที่มีลักษณะงานเปนการใชแรงงานทั่วไปซึ่งไม

ความรูหรือทักษะเฉพาะคนในการปฏิบัติงาน และมีระยะเวลาการจางในชวงสั้น ๆ ไมเกิน ๑ 

หมายความวาเงินเดือนซึ่งจายใหแกพนักงานจางในการปฏิบัติงานใหแกองคการ

สวนตําบล ตามอัตราที่กําหนดในหลักเกณฑและเงื่อนไขนี้  

หมายความวา เงินที่จายเพิ่มใหกับพนักงานจาง เมื่อมีผลการประเมินการ

าพงาน และปริมาณงานในระดับดีเดน  

หมายความวา การประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติ

จําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงองคกรบริหารสวนตําบล กําหนดจํานวนหนึ่ง เพื่อทําการ

หมายความวา การพิจารณาบุคคลที่ไดทําการสรรหาทั้งหมด และทําการคัดเลือก

 

 

การประการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ เปนอํานาของ นายก

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน ทองถิ่น 

และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด เพชรบูรณ 

เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.๒๕๔๕ แกไขเพิ่มเดิม

หมายความวา ลูกจางขอองคการบริหารสวนตําบล ตาม

โดยเปนบุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจาง 

และเงื่อนไขนี้โดยไดรับคาตอบแทนจากบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อปฏิบัติงาน

หมายความวา สัญญาจางพนักงานจางตามหลักเกณฑและเงื่อนไซนี้ "พนักงานจางตาม

สนับสนุนการทํางานของพนักงานสวน

หมายความถึง พนักงานจางที่มีลักษณะงานเปนที่ปรึกษาโดยเปนผู ที่มี

ความเชียวชาญเปนพิเศษ หรือความชํานาญพิเศษ หรือวิชาชีพเฉพาะพิเศษเฉพาะตานอันเปนที่ยอมรับ ในวงการ

หมายความวา พนักงานจางที่มีลักษณะงานเปนการใชแรงงานทั่วไปซึ่งไม ตองใช

๑ ป  

หมายความวาเงินเดือนซึ่งจายใหแกพนักงานจางในการปฏิบัติงานใหแกองคการ บริหาร

หมายความวา เงินที่จายเพิ่มใหกับพนักงานจาง เมื่อมีผลการประเมินการ ปฏิบัติงาน

หมายความวา การประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติ อื่น ๆที่

จําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงองคกรบริหารสวนตําบล กําหนดจํานวนหนึ่ง เพื่อทําการ เลือกสรร  

ไดทําการสรรหาทั้งหมด และทําการคัดเลือก เพื่อให
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ขอ 2 บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีตามมาตรฐานทั่วไป 

หลักเกณฑ หรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลที่กําหนดใหพนักงานสวนตําบลหรือลูกจางขององคการ

บริหาร สวนตําบล มีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือเปนขอหามในเรืองใดใหถือวาพนักงานจางมีหนาที่

ตอง ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือตองหามเชนเดียวกับพนักงานสวนตําบลหรือลูกจางองคการบริหารสวน

ตําบลดวย ทั้งนี้ เวนแตเรื่องไดกําหนดไวแลวโดยเฉพาะในหลักเกณฑและเงื่อนไขนี้หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจาง

หรือเปนกรณีคณะกรรมกร กลางพนักงานสวนตําบล ประกาศกําหนดใหหนักงานจางประเภทใดหรือตําแหนง ใน

ลักษณะงานใดไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติเชนเดียวกับพนักงานสวนตําบล หรือลูกจางขงองคการบริหารสวน ตําบล

ในบางเรื่อง เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจาง  

หมวด ๑  

พนกังานจาง 

ขอ ๓ พนักงานจางมีสามประเภท ดังตอไปนี้ 

 (๑) หนักงานจางตามภารกิจ 

 (๒) หนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ  

 (๓) พนักงานจางทั่วไป  

ตําแหนงพนักงานจางลักษณะงานใดจะมีชื่อตามลักษณะงานนั้น กรณีที่มีลักษณะงานสนับสนุนหรือสงเสริมการ

ทํางานของ พนักงานสวนตําบลตําแหนงใด จะมีชื่อผูชวยหนักงานสวนตําบลในตําแหนงงานนั้น  

ขอ ๔ ผูซึ่งจะไตรับการจางเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี ้ 

(๑) มีสัญชาติไทย  

(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกิน ๖-ป เวนแตพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ อายุไมเกิน ๗๐ ป  

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย  

(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับพนักงาน

สวนตําบล  

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคกรเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น  

(๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแต

เปน โทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  
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หมวด ๔ 

การสรรหา และการเลอืกสรร 

ขอ ๑๘ ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานโดยยึดหลัก

สมรรถนะ ความเทาเทียมในโอกาส และประโยชนของทางราชการเปนสําคัญดวยกระบวนการที่ไดมาตรฐาน

ยุติธรรม และโปรงใส เพื่อ รองรับการตรวจสอบตามแนวทาการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 

ขอ ๑๙ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปเมื่อคณะกรรมการ

พนักงาน สวนตําบลเห็นขอบใหกําหนดตําแหนงใดแลว ใหดําเนินตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้ 

 (๑) ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของพนักงาน

จาง ลักษณะงาน ชื่อตําแหนง ความรับผิดชองของตําแหนง ระยะเวลาการจาง คาตอบแหนที่จะไดรับ คุณสมบัติ

ของผูมีสิทธิ สมัคร หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรรหา เกณฑการตัดสินและเงื่อนไขการจางอื่น ๆ

ตลอดจนกําหนดวันและเวลา ของกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประกาศใหผูมีสิทธิสมัครทราบ ประกาศรับสมัคร

นั้น ใหปดไวในที่เปดเผยเปนการทั่วไป มีระยะลาไมนอยกวา ๕ วันทําการกอนกําหนดวันรับสมัคร 

(๒) องคการบริหารสวนตําบลอาจกําหนดใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมการสมัคร ตําแหนงละไมเกิน ๑๐๐ 

บาท ไดตามความจําเปนและเหมาะสม  

(๓) องคกรบริหารสวนตําบลอาจกําหนดระยะเวลาในการรับสมัครไดตามความเหมาะสมแตทั้งนี้ตองไม

นอย กวา ๗ วันทําการ  

(๔) หลักเกณฑการเลือกสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใหยึดหลัก "สมรรถนะ" ที่จําเปนตองใชสําหรับการ 

ปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด ซึ่งประกอบดวย (ก) ความรูของบุคคลในเรื่องตาง ๆ 

ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน (ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตาง ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

และ (ค) คุณลักษณะอื่น 1ของบคุดที่จําเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน  

(๕) ใหกําหนดคะแนนเต็มของสมรถนะแตละเรื่องไดตามความจําเปนและความสอดคลองกับตําแหนงงาน 

ทั้งนี ้สมรรถนะที่จําเปนมากที่สุดควรมีน้ําหนักของคะแนนเต็มมากที่สุด  

(๖) วิธีการประเมินสมรรถนะแตละเรื่อง ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูกําหนดโดยสมรรถนะเรื่องหนึ่ง 

สามารถระเมินไดดวยวิธีการประเมินหลายวิธีการหรือสมรรถนะหลาย ๆ เรื่องสามารถประเมินไดดวยวิธีการ

ประเมินเดียวกัน ตามที่เห็นวาเหมาะสมและสอดคลองกับการประเมินสมรรถนะดังกลาวไดแก การสอบขอเขียน 

การทดสอบตัวอยางงาน การ สัมภาษณ การทดลองดวยสถานการณจําลอง การตรวจสอบกับบุคคลอางอิง หรือ

อื่น ๆ ทั้งนี้ ไดกําหนดแบบตัวอยางการ กําหนดและการประเมินสมรรถนะ ดังเอกสารที่แนบทายหลักเกณฑและ

เงือนไขนี้  

(๗) เกณฑการตัดสินสําหรับผูผานการประเมินสมรรถนะ ใหองคกบริหารสวนตําบลกําหนดตามความ

เหมาะสม และสอดคลองกับตําแหนงงาน  
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(๘) ภายหลังการประกาศรับสมัครแลว ใหนายกองคกรบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

สรรหาและ เลือกสรร จํานวนไมนอยกวา ๓ คน ประกอบดวย 

 (ก) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนประธาน 

 (ข) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนที่ไดรับผิดชอบงาน เปนกรรมการ หรือโครงการของตําแหนงที่จะ

สรรหาหรือสรรหา 

 (ค) หัวหนาสํานักปลัดหรือผูที่ไตรับมอบหมายเปนกรรมการ/เลขานุการในการเลือกสรรตําแหนงที่นายก 

องคการบริหารสวนตําบลเห็นสมควรใหมีผูทรงคุณวุฒิผูมีประสบการณในงานที่เกี่ยวของกับตําแหนงนั้น ทั้งจาก

ภายในหรือ ภายนอกองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง

ผูทรงคุณวุฒิหรือผูมี ประสบการณที่เกี่ยวของตําแหนงนั้นเปนกรรมการดวยคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการ

ดําเนินการสรรหารและเลือกสรร ตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร ภายใตหลักเกณฑ

ตามขอ ๑๘  

ขอ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการได ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางเสร็จสิ้นแลวใหรายงานผลการ

ดําเนินงานตอนายกองคการบริหารสนตําบล เพื่อ ประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกและดําเนินการจัดจาง

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ พนักงานสวนตําบลตอไปใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศบัญชีรายชื่อผู

ผานการเลือกสรร โดยกําหนดใหบัญชีอายุตามที่ เห็นสมควรแตทั้งนี้ตองไมเกินกวา ๑ ปในกรณีที่มีผูผานการ

เลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวาง และภายหลังมีอัตรา วางในงานลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งองคการ

บริหารสวนตําบลพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่มี สมรรถนะในเรื่องเดียวกันได นายกองคการบริหารสวน

ตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ก็อาจ พิจารณาจัดจางผูผานการเลือกจากบัญชี

รายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุก็ได  

ขอ ๒๑ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อคณะกรรมการสวนตําบลและ

คณะกรรมการ กลางพนักงานสวนตําบลเห็นชอบใหกําหนดตําแหนงใดแลว ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ

วิธีการ ดังนี้  

(๑) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและผูรับผิดชอบงานหรือโครงการของตําแหนงที่จะสรรหาหรือ 

เลือกสรรกําหนดขอบขายงานของตําแหนง ชื่อตําแหนง คุณสมบัติของตําแหนง ระยะเวลาการจางคาตอบแทนที่

จะไดรับ และ เงื่อนไขการจางอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่เห็นสมควร โดยใหจัดทําเปนประกาศรับสมัครปดไวในที่

เปดเผยเปนการทั่วไป ม ีระยะเวลาไมนอยกวา ๕ วันทําการ กอนกําหนดวันรับสมัคร 

 (๒) องคการบริหารสวนตําบลอาจกําหนดใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละไมเกิน ๒๐๐ 

บาทได 

 (๓) ระยะเวลาในการรับสมัครและหลักเกณฑการเลือกสรร ใหนําขอ ๑๙(๓), (๔). (๕), (๖) และ (๗) มา 

ใชโดยอนุโลม 

 (๔) ภายหลังประกาศรับสมัครแลว ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

สรรหาและเลือกสรร จํานวนไมนอยกวา ๕ คน ประกอบดวย  
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(ก) นายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายกองคกรบริหารสวนตําบลที่นายกองคการบริหารสวน 

ตําบลมอบหมาย เปนประธาน  

(ข) ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญในตนที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่จะสรรหาและเลือกสรร จํานวน

อยางนอยสองคน เปนกรรมการ 

(ค) ผูอํานวยการกองหรือผูอํานวยการที่รับผิดชอบงานหรือโครงการของตําแหนงที่จะสรรหาและเลือกสรร 

เปนกรรมการ 

(ง) ปลัดองศการบริหารสวนตําบล เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรการ มีอํานาจหนาที่ในการ  

ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศรับสมัคร ภายใหหลักการตามขอ ๑๘ 

 ขอ ๒๒ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดชื่อผูผานการเลือกสรรพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษแลว ให

นายกองคกร บริหารสวนตําบลดําเนินการจางโดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลให

องคการบริหารสวนตําบล ประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร โดยกําหนดใหบัญชีมีอายุตามที่เห็นสมควร แต

ทั้งนี้ตองไมเกิน ๖๐ วัน  

ขอ ๒๓ ผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรใหเปนพนักงานจางจะตองทําสัญญาจางตามแบบที่กําหนดแน

ทาย มาตรฐานทั่วไปนี้  

   ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 

  
 (นายสมัย  ศรสุรินทร)  

นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ 


