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คู่มือการปฏิบัติงาน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 

1. ชื่อคู่มือ   การสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
               ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต ์ของ อบต.สะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

2. ระยะเวลาด าเนินการ   
 2 เดือน 

3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 

 ๓.๑ มีความรู้ความเข้าใจแนวทาง วิธีการ และขั้นตอนในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้าง การประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด 

 ๓.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี การก าหนดโครงสร้าง จ านวนและปริมาณ
อัตราก าลังใน 3 ปี ข้างหน้าว่า ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ต าแหน่งไหนมีคนครองต าแหน่ง 
หรือต าแหน่งไหนที่ยังคงว่างอยู ่

 3.3  มีความรู้ความเข้าใจการก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ โดยต้องค านึงถึง จ านวนปริมาณงานที่เพ่ิม
มากขึ้นในแต่ละกอง สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบและประชาชนในพ้ืนที่ 
รวมทั้งสอดคล้อง ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง   

 4.  สรุปสาระส าคัญ  และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.๑ สรุปสาระส าคัญของเรื่อง 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) หมวด 3 การจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง ข้อ 12 การก าหนดจ านวน
และต าแหน่งพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล ในส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้จัดท าและก าหนดรวมไว้ในแผนอัตราก าลังพนักงาน
ส่วนต าบล 
  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2563) ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม 2561 ตามมติของคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่) ในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 
เห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  – 2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ไปแล้วนั้น ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่  2           
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(พ.ศ.2561 - 2563) องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ มีต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด ส านัก     
งานปลัด ว่าง 1 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (กลุ่มทักษะ) เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเอียบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยุติธรรม ตามหลักเกณฑ์ เกิดประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบและประชาชนในพ้ืนที่ จึงด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็น
พนักงานจ้างในต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (กลุ่มทักษะ) 
 ๔.๒ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๒.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 หมวดที่ 4 การสรรหา และการเลือกสรร  
  ๔.๒.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
  ๔.๒.๓ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
  ๔.๒.๔ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
  ๔.๒.๕ พระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  
  ๔.๒.6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

5.  ขั้นตอนการด าเนินงาน และ Flow Chart แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน (โดยละเอียด) 
 ๕.๑  ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๕.๑.1  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ท าการส ารวจ ทบทวนหรือ
พิจารณา วิเคราะห์ภารกิจ ปริมาณงานและอัตราก าลัง ในส่วนของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ที่มีอยู่
จริงว่ามีความเหมาะสมตามสภาพงานหรือไม่ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหางานล้นคน หรือปัญหาคนล้นงาน ทั้งนี้
ประสานกับงานการเงินและบัญชี กองคลัง เพ่ือพิจารณาภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล เพ่ือควบคุม
การใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 ๕.๑.2  ทบทวนระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดแพร่            
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และกฎหมายอ่ืนๆ          
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่สอดคล้องกัน อาทิเช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  พระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2542 เป็นต้น 
  ๕.๑.3  ขออนุมัติต่อผู้บริหารในการด าเนินการสรรหา จัดท าประกาศรับสมัคร ซึ่งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับ ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง  
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร เกณฑ์การ
ตัดสินและเงื่อนไขการจ้างอ่ืน ๆ ตลอดจนก าหนดวัน และเวลาของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกาศให้ผู้
มีสิทธิสมัครทราบ โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ ก่อนก าหนดวันรับ
สมัคร และก าหนดระยะเวลาในการรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ  
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          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
          (๑)  มีสัญชาติไทย 
          (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
          (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
          (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
          (๕)  ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
          (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
          (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
          (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
          (๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 5.1.4  ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้างฯ 
 5.1.5  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างจ านวนไม่น้อยกว่า 
3 คน ประกอบด้วย ปลัด อบต. เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส านัก/กองที่รับผิดชอบงาน เป็นกรรมการ และ
ผู้ที่ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ พร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ อาทิ เจ้าหน้าที่รับสมัคร
พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ เจ้าหน้าที่ออกข้อสอบพร้อมทั้งตรวจข้อสอบ เจ้าหน้าที่พิมพ์
ข้อสอบ เจ้าหน้าที่เก็บรักษาข้อสอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบ และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
   ๕.๑.6  ส่งส าเนาค าสั่งให้แก่คณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ 
 ๕.๑.7  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ตรวจสอบคุณสมบัติ  และวุฒิ
การศึกษา ว่าตรงตามมาตรฐานต าแหน่งที่จะสมัครสอบหรือไม่ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วรายงานผลการ
ด าเนินการรับสมัครน าเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบทราบ เพ่ือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรพร้อมทั้ง ประกาศก าหนด วันเวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และระเบียบ
เกีย่วกับการสรรหาและเลือกสรร ให้ผู้มีสิทธิสอบทราบ 
  5.1.8  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ประชุมร่วมกันพิจารณาข้อสอบตามที่
คณะกรรมการออกข้อสอบร่วมกัน เมื่อคณะกรรมการออกข้อสอบ ด าเนินการพิมพ์ข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้มอบข้อสอบแก่ เจ้าหน้าที่เก็บรักษาข้อสอบ และให้เลขานุการ จัดเตรียมเอกสารหรือประสานกับ
คณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  5.1.9 เมื่อถึงก าหนดวันสอบ ให้ เจ้าหน้ าที่ เก็บรักษาข้อสอบมอบข้อสอบให้  กับ
คณะกรรมการควบคุมการสอบ โดยให้คณะกรรมการควบคุมการสอบตรวจสอบผู้เข้าสอบว่าปฏิบัติตามข้อ
ระเบียบฯ หรือไม่ เมื่อสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้มอบเอกสารทั้งหมดให้กับคณะกรรมการสรรหาและ
เลือกสรรต่อไป และเมื่อถึงเวลาสอบสัมภาษณ์ (ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง) เลขานุการ จะต้องเตรียม
ข้อมูลการสมัคร มอบให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือประกอบการพิจารณาตามคุณสมบัติที่แจ้งไว้ต่อไป 
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   ๕.๑.10  เมื่อสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการท าการตรวจข้อสอบ จากนั้น คณะ
กรรมการฯ จะร่วมกันพิจารณาประมวนผลคะแนนทั้ง 3 ภาค ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศรับ
สมัคร โดยผู้เข้าสอบจะต้องมีผลคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ทั้ง 3 ภาค จากนั้น ก็จะพิจารณารายชื่อโดย
จัดท าประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
 ๕.๑.11  เมื่อมีการสอบเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร รายงาน
ผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบลงนามในประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 และรายงานให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๕.๑.12  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ออกค าสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจพร้อม
ท าสญัญาจ้างพนักงานจ้างฯ รายงานการบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
แพร่ทราบ และงานการเจ้าหน้าที่แจ้งรายงานการแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจให้แก่กองคลัง เพ่ือประสาน
การเบิกจ่ายเงินเดือน 
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 ๕.๒  Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
    
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         เริ่มต้น 

ส ารวจตรวจสอบ ต าแหน่งพนักงานจ้างใน
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ว่ามีต าแหน่งไหนที่ว่าง
และยังไม่มีคนครองต าแหน่ง เพื่อเสนอให้

ผู้บริหารอนุมัติในการสรรหา 

จั ดท าประกาศรับสมั คร  ซ่ึ งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับ ประเภทของ
พนักงานจ้าง  ลักษณะงาน ชื่ อ
ต าแหน่ง ความรับผิดชอบของ
ต าแหน่ง  ระยะเวลาการจ้า งฯ
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ คุณสมบัติ
ข อ ง ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค ร  พ ร้ อ ม ทั้ ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ปิดไว้
ไว้ในที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป 
 

คณะกรรมการด า เนินการสรรหาและ
เลือกสรร ตรวจสอบคุณสมบัติ  และวุฒิ
การศึกษา ว่าตรงตามมาตรฐานต าแหน่งที่
จะสมัครสอบหรือไม่เมื่อตรวจสอบเรียบร้อย
แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรร พร้อมทั้งประกาศ
ก าหนด วันเวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบ
สัมภาษณ ์

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานจ้างจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประกอบด้วย ปลัด อบต. เป็นประธานกรรมการ 
หัวหน้าส านัก/กองที่รับผิดชอบงาน เป็นกรรมการ 
และผู้ที่ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ 

ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามวัน
และเวลาที่ก าหนด ทั้ง 3 ภาคได้แก่ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค
ความรู้เฉพาะต าแหน่ง และภาคความรู้
เหมาะสมกับต าแหน่ง 

เมื่อสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการท า
การตรวจข้อสอบ จากนั้น คณะกรรมการฯ จะ
ร่วมกันพิจารณาประมวนผลคะแนนทั้ง 3 ภาค ตาม
ที อบต. ประกาศรับสมัคร โดยผู้เข้าสอบจะต้องมี
ผลคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ทั้ง 3 ภาค 

คณะกรรมการด า เนิ นการสร รหาและ
เลือกสรร รายงานผลให้ อบต. ทราบเพื่อให้
นายก อบต. ลงนามในประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง และ
รายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดแพร่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

อบต.สะเอียบ ออกค าสั่งแต่งต้ังพนักงานจ้าง พร้อมทั้ง
พร้อมท าสัญญาจ้าง รายงานการบรรจแุต่งตั้งพนักงาน
จ้างต่อคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบลจังหวัดแพร่
ทราบ และแจ้งรายงานการแต่งตั้งพนักงานจ้างให้แก่

กองคลัง เพื่อประสานการเบิกจ่ายเงินเดือน 
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6. ผลส าเร็จของงาน  
    6.1  เชิงปริมาณ 

     ได้บรรจุพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (กลุ่มทักษะ) จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1 อัตรา สังกัด ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
    6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.1.1  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้มีบุคลากรมาช่วยเหลือปฏิบัติงานใน ส านัก/
กองท าให้งานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
           6.1.2  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้มีพนักงานจ้างตามภารกิจ ตรงตามมาตรฐาน
ตามต าแหน่งของพนักงานจ้างได้ตรงตามสายงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญและเฉพาะทาง  
           6.1.3  สามารถสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตรงตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามอัตราก าลังที่ว่าง 
           6.1.4  สามารถใช้เป็นแนวทางในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งต่อไปได้ 

7.  การน าไปใช้ประโยชน์ 
  7.1  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
            7.2  การจ้างพนักงานจ้าง เป็นการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อย
ละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 เนื่องจากมีการก าหนดระยะเวลาการจ้าง  
            7.3  สามารถอ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน 

8. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
 ในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ
มีความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค ดังนี้ 
           8.1  ความยุ่งยากในการด าเนินการ 
           - สภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง ค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมืองแพร่    
ท าให้ผู้ที่สนใจมาสมัครเป็นพนักงานจ้างค่อนข้างน้อยและหาคนได้ยาก อาจได้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่มีความรู้ 
ความสามารถ ขาดทักษะในการปฏิบัติงานที่แท้จริง 
           - เมื่อส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ มีความต้องการอัตราก าลังคนในส่วนของ
พนักงานจ้าง งานการเจ้าหน้าที่จะท าบันทึกถึงคณะผู้บริหารของ อบต. ซึ่งผู้บริหารอาจมีความคิดเห็นที่
แตกต่าง ในเรื่องปริมาณ อัตราก าลังคนที่มีอยู่ก็ได้ ซึ่งบางครั้ง คณะบริหารอาจไม่เห็นด้วยกับการเพ่ิม
อัตราก าลังเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ ยังไม่สามารถควบคุมหรือสั่งการใช้ก าลังคน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้เกิดความคิดท่ีขัดแย้งกัน  
           - งานการเจ้าหน้าที่ ต้องให้ข้อมูลหรือวิเคราะห์ปริมาณงาน ภารกิจ พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ
พนักงานที่มีอยู่เดิมแล้วรวบรวมเพ่ือให้คณะผู้บริหารและหัวหน้า ส่วนราชการนั้นๆ ได้เข้าใจหรือตัดสินใจ ใน
การเพ่ิมอัตราก าลังพนักงานจ้างซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากในการด าเนินการ 
           8.2  ปัญหา 
           - ในการจัดท าข้อสอบ อันได้แก่ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง และภาคความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง จะต้องมีการค้นหาข้อมูล ในเนื้อหาข้อสอบที่ตรง



7 
 

ตามมาตรฐานในต าแหน่งที่สอบ จึงเป็นปัญหาที่ยากต่องานการเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องจัดท าข้อสอบที่ได้ตาม
มาตรฐาน 
           - ในการสรรหากรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างจะต้องเป็นผู้มีความรู้ในงานด้าน
การศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้เกิดความมีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใสในการสรรหาและเลือกสรรโดย
จะต้องปราศจากความมีอคติ ความชอบส่วนตัว มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินให้คะแนนสัมภาษณ์ซึ่งสร้างความ
ล าบากใจให้กับคณะกรรมการท่านอ่ืนๆ ผลเสีย อบต. อาจได้บุคคลที่ไม่มีความรู้ ความสามารถ ขาดทักษะใน
การปฏิบัติงาน 
            8.3  อุปสรรค 
            - การด าเนินการจัดสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง งานการเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความอดทนในกา ร
ประสานงานกับส านักและกองใน อบต. เป็นอย่างมากซ่ึงถือว่าเป็นอุปสรรคในการด าเนินการ 
            - ในการจัดท าเอกสารการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างต้องจัดท าด้วยความละเอียดรอบครอบ
เนื่องจากต้องมีการเผยแพร่และให้หน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบอยู่ เสมอ การแก้ไขก็จะยุ่งยากหากมี
ข้อผิดพลาดเกิดข้ึน 
            - การสรรหาและสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง จะต้องประสานการจัดส่งเอกสารให้กับคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาการก าหนดการจัดส่งเอกสารที่ชัดเจนจึงเกิดปัญหาความ
ยุ่งยากในเรื่องระยะเวลาในการประสานงาน 
            - ในการสรรหาและสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง จะต้องต้องอาศัยระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม           
พ.ศ. 2547 ซึ่งจะต้องมีการอธิบายระเบียบให้กรรรมการเข้าใจอย่างท่องแท้ 
  

9.  วิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคจนเกิดผลส าเร็จ 
          9.1  ข้าพเจ้าพยายามศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างอย่างละเอียด เพ่ือป้องกันการผิดพลาดในการ
ท างาน 
               9.2  ข้าพเจ้าประสานงานกับคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่ ทุกครั้งเมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือจะได้ท า
ให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

10. ข้อเสนอแนะ 
   ในการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลสะเอียบนั้นมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
                10.1  ควรน าปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการครั้งนี้มาวิเคราะห์และแก้ไขเพ่ือจะได้
น ามาปรับปรุงในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งต่อไป 
                     10.2  ในการจัดท าข้อสอบ ควรมอบหมายให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในต าแหน่งที่จะเปิด
สอบ เป็นผู้ออกข้อสอบในการสรรหาคัดเลือกสอบพนักงานจ้าง 
 


