
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง              โทร 042-165607                         

ที ่    สน  76901/   - วันที ่    10  มกราคม  2566   

เรื่อง   ประกาศหลักเกณฑก์ารบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 

๑. เรื่องเดิม 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2545 ( แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.2561  โดย
เป็นการสมควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2545 ให้สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่จ าเป็นต้อง
สอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ก าหนดให้การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่จ าเป็นต้อง
สอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนต าบล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.อบต.ก าหนด เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
มาตรฐาน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม 

๒. ข้อเท็จจริง 
    จากหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง  ประกาศ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2545  (แก้ไขเพ่ิมเติม) 
พ.ศ.2561  องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง จึงประกาศใช้หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรต่อไป 

3. ข้อระเบียบ 
 3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 25 วรรคเจ็ด 

ประกอบมาตรา 13 (3) 
 3.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2545 ( แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.2561  
4. ข้อพิจารณา 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  และในการบรรจุและแต่งตั้ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  บรรลุตามวัตถุประสงค์    
จึงประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก  ดังรายละเอียดแนบท้าย  

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นควรกรุณาลงนามในประกาศท่ีแนบท้ายนี้ 

  

                                               
                          (นางรัชนีพร  ปัญญาภู) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

 
(นางสาวมณีประภา  ผิวเงิน) 

หัวหน้าส านักปลัด 
 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง             

   เห็นชอบ             ไม่เห็นชอบ            

 เหตุผล (ถ้ามี)…………………………… 

              
 (นายชาญวิทย์ กิณเรศ)                                           ความเห็นของนายก อบต.     

   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง     อนุมัติ        ไม่อนุมัต ิ  

        เหตุผล (ถ้ามี)……………………………    

             
       (นายอุกฤษณ์  บาลลา) 

                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

……………………………………………………………………………………. 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2545 ( แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.2561 โดย
เป็นการสมควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2545 ให้สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่จ าเป็นต้อง
สอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ก าหนดให้การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่จ าเป็นต้อง
สอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนต าบล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.อบต.ก าหนด เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
มาตรฐาน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม 

 

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  จึงประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
และแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนต าบล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.อบต.ก าหนด เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิรูปการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีมาตรฐาน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐาน
ของระบบคุณธรรม ดังนี ้

 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร” 
 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

ข้อ 3 การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน
ส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก 

ข้อ 4 องค์การบริหารส่วนต าบล อาจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล โดยไม่ต้องด าเนินการสอบแข่งขันได้ในกรณีเหตุพิเศษ ดังนี้ 

(1) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล  หรือทุนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในสาขาที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
 
 
                                                                                                      /(2)กรณีการบรรจุ.... 
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(2) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพ่ือเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้นโดยเฉพาะ 

(3) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.) ก าหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีมีเหตุพิเศษได้ 
  (4) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถมารับบรรจุได้ เมื่อถึงล าดับที่สอบได้ 
เนื่องจากอยู่ในระหว่างรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มารายงานตัวขอรับการ
บรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว 
  (5) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีสอบแข่งขันได้ เนื่องจาก
ได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ตาม
ก าหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง 
  (6) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
หรือช านาญการพิเศษ 
  (7) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งคนพิการเข้ารับราชการ 
  (8) กรณีอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
 

  ในการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) และ (7) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง 
จ านวนหกคน ประกอบด้วย 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล     เป็นประธาน 
2. ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในต าแหน่งที่จะคัดเลือก  เป็นกรรมการ 
3. ผู้ที่แทนส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

     ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับต าแหน่งที่จะคัดเลือก   เป็นกรรมการ 
4.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     เป็นกรรมการ 
5. หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของต าแหน่งนั้น  เป็นกรรมการ 
6. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีหน้าที่ 

          รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล           เป็นเลขานุการ 
       

ประกาศ  ณ วันที่  10  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2566 
 

                  (ลงชื่อ)      
                 (นายอุกฤษณ์  บาลลา) 

                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


