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เทศบาลนครนนทบุรี

คานา
คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง าน “การสรรหาและเลื อ กสรรบุ ค คลเพื่ อ จ้ า งเป็ น พนั ก งานจ้ า ง ” เล่ ม นี้
จั ด ทาขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ระดั บ สามารถศึ ก ษาและนาไปใช้ ป ระโยชน์ และเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
ของฝ่ายบรรจุ แต่งตั้ง สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็นการยกระดั บ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สานักปลัดเทศบาล หวังว่าคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้จะทาให้การปฏิบัติงานของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับบังเกิดผลอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน ขอขอบคุณ “คณะกรรมการจัดทาคู่มือ ปฏิบัติง าน
เกี่ย วกับ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง” และทุกท่านที่มีส่ว นร่ว มในการจัดทา
ให้คาแนะนา สนับ สนุน ให้คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี หากท่านพบเห็นข้อผิดพลาดประการใด
โปรดแจ้งฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สานักปลัดเทศบาลทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป
จัดทาโดย
ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สานักปลัดเทศบาล
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กระบวนการจัดการการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ของฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี
1.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกาหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
1.3 เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถนาไปปรับปรุงพัฒนา ให้มีความถูกต้อง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
ขั้นตอนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เริ่มตั้งแต่ การเสนอขอจ้าง
การประกาศรับสมัคร การคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลือก การจ้างพนักงานจ้าง และรายงานการจ้างไปยัง
ก.ท.จ. นนทบุรี
3. คาจากัดความ
3.1 การสรรหา หมายความว่า การประกาศรับ สมัค รบุค คลที่มีค วามรู้ ความสามารถ
และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่เทศบาลกาหนดจานวนหนึ่งเพื่อทาการเลือกสรร
3.2 การเลือกสรร หมายความว่า การพิจารณาบุคคลที่ได้รับการสรรหาทั้งหมด และทาการ
คัดเลือกเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด
3.3 พนักงานจ้าง หมายความว่า ลูกจ้างของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างตามมาตรฐานทั่วไป โดยได้รับ
ค่าตอบแทนจากงบประมาณของเทศบาล เพื่อปฏิบัติงานให้กับเทศบาลนั้น
4. หน้า ที่ข องฝ่า ยบรรจุแ ต่งตั้ง สานัก ปลัดเทศบาล (ที่เ กี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานจ้าง)
4.1 การขออนุมัติจ้างพนักงานจ้าง
4.2 จัดทาปฏิทินการการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ
4.3 จัดทาประกาศ คาสั่ง เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรฯ
4.4 เตรียมการประชุมคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ
4.5 จัดเตรียมสถานที่เลือกสรรบุคคลฯ
4.6 ประสานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ
4.7 จัดทาสัญญาจ้าง พนักงานจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรฯ
4.8 รายงานการจ้างไปยัง ก.ท.จ. นนทบุรี

-25. ความรับผิดชอบ
มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้
- นายกเทศมนตรี มีหน้าที่
พิจารณาการขออนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือราชการ
- ปลัดเทศบาล และ/หรือ รองปลัดเทศบาล มีหน้าที่
1) วิเคราะห์กลั่นกรองเอกสารในการสรรหาและเลือกสรรฯ
2) บันทึกความเห็นในหนังสือราชการ
- หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่
1) วิเคราะห์กลั่นกรองเอกสารในการสรรหาและเลือกสรรฯ
2) บันทึกความเห็นในหนังสือราชการ
- คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ
1) พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรฯ
2) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ดาเนินการ สรรหาและเลือกสรรฯ
- หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่
1) รับหนังสือ เอกสาร บันทึกข้อความที่ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
2) วิเคราะห์หนังสือเพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามระบบงาน
3) ตรวจสอบการร่างและพิมพ์หนังสือส่ง
4) วิเคราะห์กลั่นกรองเอกสารในการสรรหาและเลือกสรรฯ
5) บันทึกความเห็นในหนังสือราชการ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สานักปลัดเทศบาล
1) ร่างบันทึกข้อความ ประกาศ คาสั่ง และหนังสือเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรฯ
2) นาเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเพื่อพิจารณา
3) จัดส่งหนังสือราชการ
4) จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรฯ
5) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ
6) จัดเตรียมสถานที่และเอกสารที่ใช้ในการดาเนินการเลือกสรรฯ
7) จัดทาสัญญาจ้าง และเอกสารประกอบการจ้าง
6. แผนการปฏิบัติงาน
มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) ตรวจสอบบันทึกข้อความขอจ้างพนักงานจ้าง
2) ตรวจสอบตาแหน่งว่างตามอัตรากาลังพนักงานจ้าง
3) จัดทาบันทึกข้อความ เอกสารประกอบ และปฏิทินการดาเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้น เพื่อขออนุมัติดาเนินการสรรหา
4) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ และเจ้าหน้าที่ฯ
5) ประชุมคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ
6) ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
7) รับและตรวจสอบเอกสารพร้อมใบสมัครจากผู้สมัคร
8) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
9) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

-310) จัดเตรียมสถานที่ดาเนินการคัดเลือก
11) คณะกรรมการคัดเลือก ออกข้อสอบ และตรวจข้อสอบ
12) ประกาศผลการคัดเลือก
13) รับรายงานตัว จัดทาสัญญาจ้าง และจัดทาทะเบียนประวัติ
14) ออกคาสั่งจ้างพนักงานจ้าง
15) รายงานการจ้างไปยัง ก.ท.จ. นนทบุรี
7. ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

