
 

 

 

ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลแป�น 
เรื่องมาตรการการสร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคล 

--------------------------------------------- 
  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 69 วรรค
ท$าย ท่ีกําหนดให$การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน$าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบล ต$องเป/นไปเพ่ือประโยชน�สุข
ของประชาชน โดยใช$วิธีการบริหารกิจการบ$านเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ว�าด$วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ$านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ท่ี
กําหนดให$การบริหารกิจการบ$านเมืองท่ีดีนั้น ต$องก�อให$เกิดประโยชน�สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ$มค�าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส�วนตําบลจังหวัดป?ตตานี (ก.อบต.จังหวัดป?ตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค�การบริหารส�วนตําบล (แก$ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2558ลงวันท่ี30ธันวาคม 2558 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส�วนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 ประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการสอบแข�งขัน พ.ศ. 2560และประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี 
85/2557  ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 ข$อ 11 นั้น 

  องค�การบริหารส�วนตําบลแปHน จึงได$จัดทํามาตรการการสร$างความโปร�งใสในการบริหารงาน
บุคคลเพ่ือเป/นมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลอย�างมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต$อง โปร�งใส 
ตรวจสอบได$ ปHองกันการทุจริตในการปฏิบัติงานด$านบริหารงานบุคคล รวมท้ังทําให$การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  

  การคัดเลือก 
  1.การสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข$ารับราชการ และแต�งต้ังให$เป/นพนักงานส�วนตําบล 
  2.  การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม�จําเป/นต$องสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข$ารับราชการ
และแต�งต้ังให$เป/นพนักงานส�วนตําบล 
  3.  การสอบคัดเลือกเพ่ือแต�งต้ังพนักงานให$ดํารงตําแหน�งในต�างสายงาน หรือแต�งต้ังพนักงาน
ตําแหน�งสายงานผู$ปฏิบัติให$ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการท$องถ่ิน และประเภทบริหารท$องถ่ินขององค�การ
บริหารส�วนตําบล หรือแต�งต้ังพนักงานครูส�วนตําบล ให$ดํารงตําแหน�งสายงานบริหารสถานศึกษา 
  4. การคัดเลือกเพ่ือแต�งต้ังพนักงานส�วนตําบลท่ีดํารงตําแหน�งสายงานผู$ปฏิบัติให$ดํารง
ตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน หรือตําแหน�งสายงานการสอนของพนักงานครูส�วนตําบล หรือตําแหน�งสายงานนิเทศ
การศึกษา หรือแต�งต้ังพนักงานส�วนตําบลตําแหน�งประเภทอํานวยการท$องถ่ิน และประเภทบริหารท$องถ่ินของ
องค�การบริหารส�วนตําบลให$ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน หรือการเลื่อนและแต�งต้ังพนักงานครูส�วนตําบลท่ี
สังกัดสถานศึกษาให$ดํารงตําแหน�งและระดับท่ีสูงข้ึน 
  5.  การคัดเลือกเพ่ือรับโอนมาแต�งต้ังให$ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการท$องถ่ิน และ
ประเภทบริหารท$องถ่ิน หรือสายงานบริหารสถานศึกษา 
  หลักเกณฑ
การดําเนินการคัดเลือก 
  1.  คณะกรรมการกลางการสอบแข�งขันพนักงานส�วนท$องถ่ิน (กสถ.)เป/นผู$ดําเนินการ
สอบแข�งขัน กําหนดหลักสูตร และวิธีการสอบแข�งขัน คุณสมบัติของผู$สอบแข�งขัน เกณฑ�การตัดสิน  
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การข้ึนบัญชี การยกเลิกบัญชีผู$สอบแข�งขันได$ และการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข$อง ตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขท่ี ก.อบต. 
ก.จ. และ ก.ท. กําหนด แล$วแต�กรณี 
  2. คณะกรรมการกลางการสอบแข�งขันพนักงานส�วนท$องถ่ิน (กสถ.) เป/นผู$การดําเนินการสรร
หาและข้ึนบัญชีผู$สรรหา กําหนดหลักเกณฑ� และวิธีการทดสอบความรู$ความสามารถท่ัวไปและความเหมาะสม 
การกําหนดค�าคะแนนต$องเหมาะสมกับตําแหน�งท่ีสรรหา เพ่ือแต�งต้ังให$ดํารงตําแหน�งสายงานผู$บริหารของ
พนักงานส�วนตําบล ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบลกําหนด กรณีมีเหตุผลความจําเป/น 
คณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล อาจกําหนดให$ดําเนินการสรรหา และข้ึนบัญชีผู$สรรหา โดยแบ�งเป/น
กลุ�มภาค/เขตก็ได$ 
  การบรรจุแต�งตั้ง  
  การเรียกบรรจุบุคคลผู$สอบแข�งขันได$ ให$เป/นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส�วนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 
  การย�าย 
  1.  การย$ายของพนักงานส�วนตําบล ให$พิจารณาถึงเหตุผลความจําเป/น เพ่ือประโยชน�ของทาง
ราชการ การพัฒนาพนักงานส�วนตําบลเป/นหลัก และเหตุผลความจําเป/นอ่ืนท่ีต$องใช$ในการปฏิบัติราชการ 
  2.  เม่ือมีการย$ายพนักงานส�วนตําบลให$ไปดํารงตําแหน�ง และปฏิบัติหน$าท่ีในตําแหน�งใดแล$ว
ให$จัดทําเป/นคําสั่ง และประกาศให$ประชาชนทราบ 
  3.  การย$ายพนักงานส�วนตําบลต$องปฏิบัติให$เป/นไปตามหลักเกณฑ�ท่ี ก.อบต.กําหนด 
  การเล่ือนข้ันเงินเดือนและค�าจ�าง 
  1.  ให$มีการแต�งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส�วน
ตําบล และประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดทุกครั้ง ก�อนมีการเลื่อนข้ันเงินเดือน และค�าจ$าง 
  2.  การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน และค�าจ$างต$องมีการแต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ข้ันเงินเดือนอย�างโปร�งใส ปราศจากอคติ ใช$ระบบคุณธรรม 
  3.  ให$มีการประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรอย�างเปMดเผย และแจ$ง
ให$ผู$ถูกประเมินทราบทุกครั้ง 
  4.  ให$มีการออกคําสั่ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน และค�าจ$างพร$อมแจ$งและประกาศให$ทราบโดย
เปMดเผย 
  การโอน 
  การโอนย$ายพนักงานส�วนตําบลทุกกรณีให$เป/นไปตามหลักเกณฑ�ท่ี ก.อบต.กําหนด และ
เป/นไปตามระบบคุณธรรม ไม�เห็นแก�ประโยชน�ของพวกพ$อง โดยให$ยึดประโยชน�ของทางราชการเป/นท่ีต้ังกว�า
ประโยชน�ส�วนบุคคล 

  จึงประกาศมาให$ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี 1  ตุลาคม พ.ศ.2561 
 

 

   
   (นายชนัตศักด์ิ  พิทักษ�มาตุภูมิ) 
   ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลแปHน ปฏิบัติหน$าท่ี  
   นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแปHน 



(สําเนาคู�ฉบับ) 
ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลแป�น 

เรื่องมาตรการการสร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคล 
--------------------------------------------- 

  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 69 วรรค
ท$าย ท่ีกําหนดให$การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน$าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบล ต$องเป/นไปเพ่ือประโยชน�สุข
ของประชาชน โดยใช$วิธีการบริหารกิจการบ$านเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ว�าด$วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ$านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ท่ี
กําหนดให$การบริหารกิจการบ$านเมืองท่ีดีนั้น ต$องก�อให$เกิดประโยชน�สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ$มค�าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส�วนตําบลจังหวัดป?ตตานี (ก.อบต.จังหวัดป?ตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค�การบริหารส�วนตําบล (แก$ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2558ลงวันท่ี30ธันวาคม 2558 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส�วนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 ประกาศมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการสอบแข�งขัน พ.ศ. 2560 และประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี 
85/2557  ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 ข$อ 11 นั้น 

  องค�การบริหารส�วนตําบลแปHน จึงได$จัดทํามาตรการการสร$างความโปร�งใสในการบริหารงาน
บุคคลเพ่ือเป/นมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลอย�างมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต$อง โปร�งใส 
ตรวจสอบได$ ปHองกันการทุจริตในการปฏิบัติงานด$านบริหารงานบุคคล รวมท้ังทําให$การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  

  การคัดเลือก 
  1.การสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข$ารับราชการ และแต�งต้ังให$เป/นพนักงานส�วนตําบล 
  2.  การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม�จําเป/นต$องสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข$ารับราชการ
และแต�งต้ังให$เป/นพนักงานส�วนตําบล 
  3.  การสอบคัดเลือกเพ่ือแต�งต้ังพนักงานให$ดํารงตําแหน�งในต�างสายงาน หรือแต�งต้ังพนักงาน
ตําแหน�งสายงานผู$ปฏิบัติให$ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการท$องถ่ิน และประเภทบริหารท$องถ่ินขององค�การ
บริหารส�วนตําบล หรือแต�งต้ังพนักงานครูส�วนตําบล ให$ดํารงตําแหน�งสายงานบริหารสถานศึกษา 
  4. การคัดเลือกเพ่ือแต�งต้ังพนักงานส�วนตําบลท่ีดํารงตําแหน�งสายงานผู$ปฏิบัติให$ดํารง
ตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน หรือตําแหน�งสายงานการสอนของพนักงานครูส�วนตําบล หรือตําแหน�งสายงานนิเทศ
การศึกษา หรือแต�งต้ังพนักงานส�วนตําบลตําแหน�งประเภทอํานวยการท$องถ่ิน และประเภทบริหารท$องถ่ินของ
องค�การบริหารส�วนตําบลให$ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน หรือการเลื่อนและแต�งต้ังพนักงานครูส�วนตําบลท่ี
สังกัดสถานศึกษาให$ดํารงตําแหน�งและระดับท่ีสูงข้ึน 
  5.  การคัดเลือกเพ่ือรับโอนมาแต�งต้ังให$ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการท$องถ่ิน และ
ประเภทบริหารท$องถ่ิน หรือสายงานบริหารสถานศึกษา 
  หลักเกณฑ
การดําเนินการคัดเลือก 
  1.  คณะกรรมการกลางการสอบแข�งขันพนักงานส�วนท$องถ่ิน (กสถ.) เป/นผู$ดําเนินการ
สอบแข�งขัน กําหนดหลักสูตร และวิธีการสอบแข�งขัน คุณสมบัติของผู$สอบแข�งขัน เกณฑ�การตัดสิน  
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การข้ึนบัญชี การยกเลิกบัญชีผู$สอบแข�งขันได$ และการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข$อง ตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขท่ี ก.อบต. 
ก.จ. และ ก.ท. กําหนด แล$วแต�กรณี 
  2. คณะกรรมการกลางการสอบแข�งขันพนักงานส�วนท$องถ่ิน (กสถ.) เป/นผู$การดําเนินการสรร
หาและข้ึนบัญชีผู$สรรหา กําหนดหลักเกณฑ� และวิธีการทดสอบความรู$ความสามารถท่ัวไปและความเหมาะสม 
การกําหนดค�าคะแนนต$องเหมาะสมกับตําแหน�งท่ีสรรหา เพ่ือแต�งต้ังให$ดํารงตําแหน�งสายงานผู$บริหารของ
พนักงานส�วนตําบล ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบลกําหนด กรณีมีเหตุผลความจําเป/น 
คณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล อาจกําหนดให$ดําเนินการสรรหา และข้ึนบัญชีผู$สรรหา โดยแบ�งเป/น
กลุ�มภาค/เขตก็ได$ 
  การบรรจุแต�งตั้ง  
  การเรียกบรรจุบุคคลผู$สอบแข�งขันได$ ให$เป/นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส�วนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 
  การย�าย 
  1.  การย$ายของพนักงานส�วนตําบล ให$พิจารณาถึงเหตุผลความจําเป/น เพ่ือประโยชน�ของทาง
ราชการ การพัฒนาพนักงานส�วนตําบลเป/นหลัก และเหตุผลความจําเป/นอ่ืนท่ีต$องใช$ในการปฏิบัติราชการ 
  2.  เม่ือมีการย$ายพนักงานส�วนตําบลให$ไปดํารงตําแหน�ง และปฏิบัติหน$าท่ีในตําแหน�งใดแล$ว
ให$จัดทําเป/นคําสั่ง และประกาศให$ประชาชนทราบ 
  3.  การย$ายพนักงานส�วนตําบลต$องปฏิบัติให$เป/นไปตามหลักเกณฑ�ท่ี ก.อบต.กําหนด 
  การเล่ือนข้ันเงินเดือนและค�าจ�าง 
  1.  ให$มีการแต�งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส�วน
ตําบล และประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดทุกครั้ง ก�อนมีการเลื่อนข้ันเงินเดือน และค�าจ$าง 
  2.  การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน และค�าจ$างต$องมีการแต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ข้ันเงินเดือนอย�างโปร�งใส ปราศจากอคติ ใช$ระบบคุณธรรม 
  3.  ให$มีการประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรอย�างเปMดเผย และแจ$ง
ให$ผู$ถูกประเมินทราบทุกครั้ง 
  4.  ให$มีการออกคําสั่ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน และค�าจ$างพร$อมแจ$งและประกาศให$ทราบโดย
เปMดเผย 
  การโอน 
  การโอนย$ายพนักงานส�วนตําบลทุกกรณีให$เป/นไปตามหลักเกณฑ�ท่ี ก.อบต.กําหนด และ
เป/นไปตามระบบคุณธรรม ไม�เห็นแก�ประโยชน�ของพวกพ$อง โดยให$ยึดประโยชน�ของทางราชการเป/นท่ีต้ังกว�า
ประโยชน�ส�วนบุคคล 

  จึงประกาศมาให$ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี 1  ตุลาคม พ.ศ.2561 
   
 
   (นายชนัตศักด์ิ  พิทักษ�มาตุภูมิ) 
   ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลแปHน ปฏิบัติหน$าท่ี  
   นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแปHน 


