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การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตำบลดาน 
*********************** 

1. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดำเนินการ   

การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลดาน 
อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร  ไดดำเนินการตามกรอบแนวความคิด  ดังนี้       

“การสรรหา” หมายความวา การประกาศรับสมัครบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และ
คุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงานในตำแหนงท่ีองคการบริหารสวนตำบลกำหนดจำนวนหนึ่งเพ่ือทำ
การเลือกสรร 

“การเลือกสรร” หมายความวา การพิจารณาบุคคลท่ีไดทำการสรรหาท้ังหมด และทำการ
คัดเลือกเพ่ือใหไดบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

การท่ีองคการจะดำเนินภารกิจตางๆ  ใหบรรลุวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ไดนั้น องคการจำเปนตองมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในจำนวนท่ีเหมาะสมกับปริมาณงาน ทรัพยากรทางการบริหาร
ท่ีรูจักกันโดยท่ัวไป อันประกอบดวย 4M’s คือ คน (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ (material) และการ
จัดการ (management เปนท่ียอมรับกันอยางเปนสากลวา “คน” เปนทรัพยากรทางการบริหารท่ีทรงคุณคา
มากท่ีสุดขององคการ องคการใดท่ีสามารถไดบุคลากรมาพัฒนาและธำรงไว ซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู  
ความสามารถ และคุณสมบัติท่ีเหมาะสม องคการนั้นยอมมีศักยภาพท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทรัพยากรบุคคลภายในองคการมีความสำคัญอยางยิ่งตอการขับเคลื่อนใหองคการประสบ
ความสำเร็จ แตเง่ือนไขสำคัญท่ีผูบริหารขององคการตองคำนึงถึงนั่นก็คือ จะทำอยางไรใหไดมาซ่ึงบุคลากรท่ีมี
ความรู ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับองคการ คำตอบจึงอยูท่ีการสรรหา
และการคัดเลือกบุคคลขององคการ ซ่ึงถือเปนกระบวนการสำคัญในการกลั่นกรองบุคคลเขาสูองคการ สิ่งท่ีจะ
ทำใหองคการสามารถอยูรอดไดในสภาวการณเปลี่ยนแปลงในปจจุบันคือ การแสวงหาบุคลากรท่ีเหมาะสมให
เขามาทำงานในองคการ จึงไดใชแนวคิด POSDCORB ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง 
รายละเอียดดังนี้ 

หลักการและแนวคิด POSDCORB ของ Luther Gulick  
POSDCoRB เปนเครื่องมือบริหารงานครบวงจรเพ่ือบริหารองคกรอยางมีระบบ โดยเริ่มจาก 

Planning (การวางแผน) , Organization (การจัดองคการ) , Staffing (การจัดการบุคคล) , Directing (การ
อำนวยการ สั่งการ) ตามลำดับชั้นใหงานเดินไปสูเปาหมาย จากนั้นจะตองมี Coordinating (การประสานงาน) 
ระหวางฝาย แผนกตางๆ ใหมีความตอเนื่องกัน โดยมี Report (การรายงาน) เพ่ือใหทราบผลการปฏิบัติงาน 
และสุดทายมี Budgeting (การงบประมาณ) ไวคอยควบคุมทางการเงินใหเปนไปตามเปาหมาย ซ่ึงการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลดาน ใชแนวคิด Staffing กลาวคือนับตั้งแต
การจัดอัตรากำลัง การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้งบุคคล การเลื่อนคาตอบแทน การพัฒนาบุคคล 
จนกระท่ังการใหบุคคลพนจากตำแหนง  

Staffing หรือ การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความมุงหมายหลักคือ การตองการใหงานบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกำหนดไวอยางประหยัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกท้ังพัฒนาใหกาวหนาทันตอการ
เปลี่ยนแปลง สภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของอยูเสมอ ซ่ึงทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีสำคัญของการบริหารคือ ทรัพยากร
มนุษย เงินทุน และวัสดุอุปกรณ การจัดหาบุคลากรเขาทำงานในองคการ จึงเปนกระบวนการหนึ่งของ        
นักบริหารท่ีตองดำเนินการตอจากการวางแผนและการจัดองคการ กลาวคือ เม่ือไดมีการวางแผนงาน จัดแบง
งานและกำหนดโครงสรางขององคการแลว นักบริหารก็จะตองทำการจัดหาคนเขาทำงานตามตำแหนงตาง ๆ 
อยางเหมาะสม (Put the right man on the right job) “การจัดหาบุคลากรเขาทำงาน”  

/2. สรุปสาระสำคัญ... 
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2.  สรุปสาระสำคัญ และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ              
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุรินทร เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล  ลงวันท่ี 4  ธันวาคม 2545 และแกไขเพ่ิมเติมถึง
ปจจุบัน 
           ขอ 417/18  ใหองคการบริหารสวนตำบลดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปน
พนักงานจาง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเทาเทียมในโอกาส และประโยชนของทางราชการเปนสำคัญดวย
กระบวนการท่ีไดมาตรฐาน ยุติธรรม และโปรงใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
           ขอ 417/19  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป  
เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลใหความเห็นชอบ ใหกำหนดตำแหนงใดแลว ใหดำเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้ 
  (1)  ใหองคการบริหารสวนตำบลจัดทำประกาศรับสมัคร ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับประเภท
ของพนักงานจาง ลักษณะงาน ชื่อตำแหนง ความรับผิดชอบของตำแหนง ระยะเวลาการจาง คาตอบแทนท่ีจะ
ไดรับ คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร เกณฑการตัดสินและเง่ือนไขการ
จางอ่ืน ๆ ตลอดจนกำหนดวันและเวลาของกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  เพ่ือประกาศใหผูมีสิทธิสมัครทราบ 
  ประกาศรับสมัครนั้น  ใหปดไวในท่ีเปดเผยเปนการท่ัวไป มีระยะเวลาไมนอยกวา  5  วัน             
ทำการ กอนกำหนดวันรับสมัคร 
  (2)  องคการบริหารสวนตำบลอาจกำหนดใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมการสมัคร ตำแหนงละ
ไมเกิน  100  บาท  ไดตามความจำเปนและเหมาะสม 
  (3)  องคการบริหารสวนตำบลอาจกำหนดระยะเวลาในการรับสมัครไดตามความเหมาะสม 
แตท้ังนี้ ตองไมนอยกวา  7  วันทำการ 
  (4)  หลักเกณฑการเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานใหยึดหลัก “สมรรถนะ”  ท่ีจำเปนตองใช
สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนงตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลกำหนด ซ่ึงประกอบดวย 
 (ก)  ความรูของบุคคลในเรื่องตาง ๆ ท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน 
 (ข)  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตาง ๆ ท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน 
และ 
 (ค)  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซ่ึงจำเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 
 (5)  ใหกำหนดคะแนนเต็มของสมรรถนะแตละเรื่องไดตามความจำเปนและความสอดคลอง
กับตำแหนงงาน  ท้ังนี้  สมรรถนะท่ีจำเปนมากท่ีสุดควรมีน้ำหนักของคะแนนเต็มมากท่ีสุด 
 
 (6)  วิธีการประเมินสมรรถนะแตละเรื่อง ใหองคการบริหารสวนตำบลเปนผูกำหนด                  
โดยสมรรถนะเรื่องหนึ่ง สามารถประเมินไดดวยวิธีการประเมินหลายวิธีการหรือสมรรถนะหลาย ๆ เรื่อง 
สามารถประเมินไดดวยวิธีการประเมินวิธีเดียวกันตามท่ีเห็นวาเหมาะสมและสอดคลองกับการประเมิน
สมรรถนะดังกลาว ไดแก  การสอบขอเขียน  การทดสอบตัวอยางงาน การสัมภาษณ  การทดสอบดวย
สถานการณจำลอง  การตรวจสอบกับบุคคลท่ีอางอิง  หรืออ่ืน ๆ  
 ท้ังนี้ ไดกำหนดแบบตัวอยาง การกำหนดและการประเมินสมรรถนะดังเอกสารแนบทาย
หลักเกณฑฯนี้  
 (7)  เกณฑการตัดสินสำหรับผูผานการประเมินสมรรถนะ ใหองคการบริหารสวนตำบล
กำหนดตามความเหมาะสม  และสอดคลองกับตำแหนงงาน 

/(8) ภายหลงั... 
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 (8)  ภายหลังการประกาศรับสมัครแลว ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแตงตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร จำนวนไมนอยกวา  3  คน  ประกอบดวย 
  (ก)  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธาน 
  (ข)  ผูอำนวยการกองหรือหัวหนาสวนท่ีรับผิดชอบงาน  เปนกรรมการ 
        หรือโครงการของตำแหนงท่ีจะสรรหาและเลือกสรร     
  (ค)  หัวหนาสำนักปลัดหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  เปนกรรมการและเลขานุการ 
  ในการเลือกสรรตำแหนงท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลเห็นสมควร ใหมีผูทรงคุณวุฒิหรือผู
มีประสบการณในงานท่ีเก่ียวของกับตำแหนงนั้น  ท้ังจากภายในหรือภายนอกองคการบริหารสวนตำบลรวม
เปนคณะกรรมการ ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิหรือผูมีประสบการณท่ีเก่ียวของกับ
ตำแหนงนั้นเปนคณะกรรมการดวย 
  คณะกรรมการ มีอำนาจหนาท่ีในการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรตามหลักเกณฑและ
วิธีการตามท่ีกำหนดในประกาศรับสมัคร ภายใตหลักการตามขอ  417/18 
           ขอ 417/20  เม่ือคณะกรรมการไดดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางเสร็จสิ้น
แลว  ใหรายงานผลการดำเนินการตอนายกองคการบริหารสวนตำบล  เพ่ือประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการ
เลือกสรรและดำเนินการจัดจาง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลตอไป 
  ใหองคการบริหารสวนตำบลประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร โดยกำหนดใหบัญชีมี
อายุตามท่ีเห็นสมควร  แตท้ังนี้ตองไมเกินกวา  1  ป 
  ในกรณีท่ีมีผูผานการเลือกสรรมากกวาจำนวนอัตราวาง และภายหลังมีอัตราวางในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลท่ีมี
สมรรถนะในเรื่องเดียวกันได นายกองคการบริหารสวนตำบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
สวนตำบล ก็อาจพิจารณาจัดจางผูผานการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรท่ียังไมหมดอายุก็ได 
           ขอ 417/23  ผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรใหเปนพนักงานจาง จะตองทำสัญญาจางตาม
แบบท่ีกำหนดแนบทายหลักเกณฑฯนี้ 

 

3.  ข้ันตอนการดำเนินงาน และ Flow Chart แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน (โดยละเอียด) 
         เม่ืองานการเจาหนาท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตำบลดาน จำตองศึกษาระเบียบท่ีใชในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางให
มีความรูมากข้ึน เพ่ือท่ีจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางใหมีประสิทธิภาพและถูกตอง
ตามระเบียบ เม่ือศึกษาหลักเกณฑและแนวทางเรียบรอยแลว จึงดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 จัดทำประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางองคการบริหารสวน
ตำบลดาน ไมนอยกวา 5 วันทำการ โดยจัดทำบันทึกขอความเสนอนายองคการบริหารสวนตำบลดาน เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลดาน 
โดยมีรายละเอียด คือ กำหนดวัน เวลา สถานท่ีรับสมัคร กำหนดวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ กำหนดวัน 
เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ กำหนดวันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
      3.2 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางองคการบริหารสวน
ตำบลดาน และคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลดาน 
โดยจัดทำบันทึกขอความ เสนอนายกองคการบริหารสวนตำบลดาน แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลดาน และคณะอนุกรรมการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลดาน เม่ือนายกองคการบริหารสวนตำบลดาน       
ลงนามในคำสั่งแลว ดำเนินการแจงคำสั่งฯ ใหคณะกรรมการท่ีเก่ียวของทราบ 

/3.3 ดำเนินการ... 
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มีคุณสมบัติครบถวน 

 3.3 ดำเนินการรับสมัคร ไมนอยกวา 7 วันทำการ ซ่ึงในแตละวันจะมีเจาหนาท่ีท่ีไดรับแตงตั้งเปน
เจาหนาท่ีรับสมัคร ไดตรวจสอบเอกสารในการสมัครและออกบัตรประจำตัวผูสอบใหกับผูสมัครฯ 
 3.4 ตรวจสอบคุณสมบัติ เม่ือรับสมัครเสร็จเรียบรอยแลว คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได
ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร และไดรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขารับการสรรหาฯ  
 3.5 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางองคการบริหาร
สวนตำบลดาน โดยจัดทำบันทึกขอความเสนอนายกองคการบริหารสวนตำบลดาน พิจารณาลงนามในประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลดาน แลวทำ
หนังสือขอความอนุเคราะหตอผูนำชุมชนชวยประชาสัมพันธใหหมูบานทราบ รวมถึงประชาสัมพันธในเว็บไซต
ขององคการบริหารสวนตำบลดาน และ Facebook ขององคการบริหารสวนตำบลดานดวย 
 3.6 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลดาน โดยการ
สอบขอเขียนหรือสอบปฏิบัติ และสัมภาษณ 
 3.7 ตรวจขอสอบ เม่ือการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณเสร็จสิ้นแลว ประธานกรรมการคุมสอบ ได
รวบรวมขอสอบของผูเขารับการสรรหาจัดสงใหคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
 3.8 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลดาน แลว
ปดประกาศหนาท่ีทำการ อบต.ดาน และเว็บไซต, Facebook ขององคการบริหารสวนตำบลดานดวย 
 

Flow Chat แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

 

(ตอ) 
 

การดำเนินการรับสมัคร สรรหาและ
เลือกสรรบุคคลท่ัวไปเปนพนักงานจาง   
 

-ประกาศกอนรับสมัคร 
(ไมนอยกวา 5 วันทำการ) 

 
 

ดำเนินการรับสมัคร 
(ไมนอยกวา 7 วันทำการ) 

 

แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ 
และ 

แตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ 
 

 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาฯ 
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ผานเกณฑ 

พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป 

ตอ 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 (สอบขอเขียน) 

ตรวจขอสอบ 

ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
และมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 

(สอบสัมภาษณ) 
 

รวบรวบเอกสารท่ีเก่ียวของ  
เสนอขอความเห็นชอบในการจาง
พนักงานจาง ตอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตำบลจังหวัดสรุินทร 
(ก.อบต.จ.สุรินทร) 
 

จัดทำบันทึกจางพนักงานจาง  
 

คณะกรรมการพนักงานสวน
ตำบลจังหวัดสุรินทร (ก.อบต. 
จ.สุรินทร) พิจารณาใหความ
เห็นชอบและแจงมติ ก.อบต. 

จ.สุรินทร 
 

 

ออกคำสั่งบรรจุและ 
แตงตั้งพนักงานจาง 

สงหนังสือเรียกตัวผูสอบผานใหมา
รายงานตัวฯ และทำสัญญาจาง 

 

จัดทำบัตรประวัติพนักงานจาง 

รายงานการจางตออำเภอกาบเชิง 
และก.อบต.จังหวัดสุรินทร 

ประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาฯ 

 

ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 (สอบสัมภาษณ) 
 

ออกคำสั่งบรรจุและ 
แตงตั้งพนักงานจาง 

สงหนังสือเรียกตัวผูสอบผานใหมา
รายงานตัวฯ และทำสัญญาจาง 

 

จัดทำบัตรประวัติพนักงานจาง 

จัดทำบันทึกจางพนักงานจาง  
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4. ผลสำเร็จของงาน  
     เชิงปริมาณ 

ไดบุคคลท่ีมีความรูความสามารถมาดำรงตำแหนงท่ีวางตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ป  
     เชิงคุณภาพ 

 ไดบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ ตรงตามความตองการและสามารถปฏิบัติภารกิจตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตำบลดานใหสำเร็จลุลวงตามเปาหมายและไดเกิดประโยชนสูงสุด 

5.  การนำไปใชประโยชน 
 5.1 ทำใหองคการบริหารสวนตำบลดาน ไดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถตรงตามอัตรากำลังท่ี

ตองการ สงผลใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายของผูบริหาร สามารถ
แกปญหาของประชาชนในทองถ่ินได 

 5.2 เปดโอกาส ใหความเทาเทียมแกบุคคลท้ังภายในและภายนอกองคการบริหารสวนตำบลดาน ท่ีมี
ความรูความสามารถและคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีองคการบริหารสวนตำบลดานกำหนด ไดเขามารวมงาน
กับองคการ 

5.3 ไดผูท่ีมีความรูความสามารถ มีแนวความคิดใหมๆ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีตอองคกรได 
     5.4 กระบวนการสรรหาไดมาตรฐาน ยุติธรรมและโปรงใส ทำใหไดผูท่ีมีความรูความสามารถอยาง

แทจริง  

6. ความยุงยากในการดำเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 
6.1 การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปนพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลดาน มี

หลายข้ันตอน ในแตละข้ันตอนจะถูกกำหนดดวยเง่ือนไขระยะเวลา ซ่ึงเม่ือดำเนินการจะเกิดความสับสน
เก่ียวกับหวงระยะเวลาท่ีดำเนินการในแตละข้ันตอน 

6.2 คุณวุฒิท่ีรับสมัคร มีหลายวุฒิการศึกษา บางสถาบันกำหนดวุฒิการศึกษาแตไมไดระบุสาขาวิชา 
จึงตองทำการเทียบวุฒิ สงผลใหเกิดความยุงยากและเสียเวลา 

 

7.  วิธีการดำเนินการแกไขปญหา/อุปสรรคจนเกิดผลสำเร็จ 
 7.1 กอนเริ่มดำเนินการ ศึกษาข้ันตอน ระเบียบ แลวจึงวางแผนการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

บุคคลเปนพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลดาน ซ่ึงทำใหสามารถดำเนินงานไดตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
7.2 จัดเตรียมระเบียบเพ่ือใชในการตรวจสอบคุณสมบัติใหกับคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ เชน 

ระเบียบการเทียบวุฒิการศึกษาของสถาบันทุกสถาบัน เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาไดตรง
ตามท่ี ก.จ. กำหนด 

8. ขอเสนอแนะ 
 8.1 เห็นควรศึกษารายละเอียดของขอกฎหมายอยางชัดเจน เพ่ือใหการดำเนินการสรรหาและ

เลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง  เปนไปอยางรวดเร็วและถูกตอง  ผูท่ีรับผิดชอบการดำเนินการประชุม
จัดเตรียมเอกสาร หรือมอบหมายหนาท่ีการปฏิบัติงานใหกับคณะกรรมการ หรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการ
เตรียมความพรอมในกระบวนการการดำเนินงานกอนถึงกำหนดการการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปน
พนักงานจางอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ประชาชน  

8.2 ในการดำเนินการรับสมัคร สรรหาและเลือกสรรบุคคลท่ัวไปเพ่ือแตงตั้งใหเปนพนักงานจางฯ ควร
ตระหนักถึงความจำเปน เพ่ือเปนการปองกันสภาวะคนลนงาน เพราะใชคำวา พนักงานจางตามภารกิจท่ีมี
ลักษณะงานเชนเดียวกับลักษณะงานของขาราชการสวนทองถ่ิน และเพ่ือปองกันไมใหภาระคาใชจายตาม ม. 
35 เกินตามท่ีกฎหมายกำหนด 
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