
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง          โทร 042-165607                             

ที ่    สน  76901 /    - วันที่     20   มกราคม   2565   

เรื่อง   ประกาศหลักเกณฑก์ารสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 

๑. เรื่องเดิม 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ

คัดเลือก พ.ศ.2560 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกให้สอดคล้องกับค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น           
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มีอ านาจหน้าที่ในการจัดสอบการแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร รวมถึงให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ          
บนพื้นฐานของระบบคุณธรรม 

๒. ข้อเท็จจริง 
    จากหลักเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐาน

ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 ลงวันที่ 29  มีนาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง               
จึงประกาศใช้หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรต่อไป 

3. ข้อระเบียบ 
 3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ข้อ 1 และข้อ 4 

ประกอบกับข้อ 2 แห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  

 3.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การคัดเลือก พ.ศ.2560 ลงวันที่ 29  มีนาคม พ.ศ.2560 

4. ข้อพิจารณา 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  และในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น 
ประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  บรรลุตาม
วัตถุประสงค์   จึงประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก  ดังรายละเอียดแนบท้าย  

/จึงเรียนมา... 
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      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นสมควรกรุณาลงนามในประกาศที่แนบ 

 

                                     
                          (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  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
……………………………………………………………………………………. 

 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การคัดเลือก พ.ศ.2560 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกให้สอดคล้องกับ
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มีอ านาจหน้าที่ในการจัดสอบการแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร รวมถึงให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบน
พ้ืนฐานของระบบคุณธรรม 
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  จึงประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
ส่วนต าบลในการจัดสอบการแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร รวมถึงให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ใน
การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ประเภทบริหาร
ท้องถิ่น และต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหา
และคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล และการคัดเลือก

พนักงานส่วนต าบล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นให้ด าเนินการได้ 5 วิธีดังนี้ 
(1)      การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนต าบล 
(2) การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

และแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนต าบล 
(3) การสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน หรือแต่งตั้งพนักงาน

ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นและบริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือแต่งตั้งพนักงานครูส่วนต าบล ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา 

(4) การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลที่ด ารงต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 

(5) การคัดเลือกเพ่ือรับโอนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นและประเภท
บริหารท้องถิ่น หรือสายงานการบริหารสถานศึกษา 

     /ในการคัดเลือก.... 
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   ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ี ก.อบต.ก าหนด 
       

ประกาศ  ณ วันที่  20  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
    

 

   (ลงชื่อ)  
               (นายอุกฤษณ์  บาลลา) 

                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


