ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย
เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล
*************************************
ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจั ง หวั ด สกลนคร เรื่ อ ง มาตรฐานทั่ ว ไป
เกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกให้
สอดคล้องกับคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ที่กาหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มีอานาจหน้าที่ในการจัด
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแทนองค์กรปกคร องส่วน
ท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร รวมถึงให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการสอบ
คัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่ง ประเภทอานวยการท้องถิ่นประเภทบริหาร
ท้องถิ่น และตาแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการบริ หารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย จึงประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
พนักงานส่วนตาบลในการจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรื อพนักงานส่วน
ท้องถิ่นแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร รวมถึงให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลมี อ านาจหน้ าที่ ใ นการสอบคัด เลือ กและการคั ดเลื อกพนัก งานส่ วนต าบลให้ด ารงต าแหน่ง ประเภท
อานวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่นและตาแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่ง ตั้ง ให้ดารงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล และการ
คัดเลือกพนักงานส่วนตาบล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้ดาเนินการได้ 5 วิธีดังนี้
(1) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตาบล
(2) การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
และแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตาบล
(3) การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานให้ดารงตาแหน่งต่างสายงาน หรือแต่งตั้งพนักงาน
ตาแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่นและบริ หารท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหรือแต่งตั้ง พนักงานครูให้ดารงตาแหน่งสายงานบริหาร
สถานศึกษา
(4) การคัดเลือกเพื่อ แต่ง ตั้ง พนักงานส่ วนต าบลที่ดารงต าแหน่ง สายงานผู้ ปฏิบั ติให้ ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(5) การคัด เลือ กเพื่อ รั บโอนมาแต่ง ตั้ ง ให้ ดารงตาแหน่ ง ประเภทอ านวยการท้ อ งถิ่น และ
ประเภทบริหารท้องถิ่น หรือสายงานการบริหารสถานศึกษา
/ในการคัดเลือก...
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ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.อบต.กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

(ลงชื่อ)
(นายวิทยา กาสุริย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย โทร. 042-167036,…
ที่ สน ๗๔๖๐๑/ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64
เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
.
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย
1. เรื่องเดิม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกให้
สอดคล้องกับคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ที่กาหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มีอานาจหน้าที่ในการจัดสอบการ
แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแทนองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร รวมถึงให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือก
และการคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และ
ตาแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม
2. ข้อเท็จจริง
จากหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วน
ตาบลศรีวิชัย จึงประกาศใช้หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรต่อไป
3. ข้อระเบียบ
3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ข้อ 1 และ
ข้อ 4 ประกอบกับข้อ 2 แห่งคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่องการขั บเคลื่อนการ
ปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
3.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560
4. ข้อพิจารณา
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งประเภท
อานวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่นและตาแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลศรีวิชัย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ดังรายละเอียดแนบท้าย
/จึงเรียนมา...

-2จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นควรกรุณาลงนามในประกาศที่แนบ

ลงชื่อ
(นางสาวมณีรัตน์ โคตรปัญญา)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ความเห็นของหัวหน้าสานักปลัด อบต........เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ.........

ลงชื่อ
(นางสาวมะลีวัน วรรณวาส)
หัวหน้าสานักปลัด
ความเห็นของปลัด อบต.

( / ) เห็นด้วย

( ) ไม่เห็นด้วย

ลงชื่อ
(นายวิทยา กาสุริย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย
ความเห็นของนายกอบต.

( / ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ
(นายวิทยา กาสุริย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย

