


 

 

การบรรจุและแต่งตั้ง 

ดย฿หຌป็นเปตามความ฿นระบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูละพัฒนากษตรกร  
วาดຌวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๎๑๑๐ ละพ.ศ. ๎๑๑๒ ิฉบับทีไ ๎ี ละพ.ศ.๎๑๒๏ ิฉบับทีไ ๏ี  

หมวด ํ การสรรหา การบรรจุ ละการตงตัๅง ขຌอ ํ๎ ถึง ขຌอ ๎๏ 

 

การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง  

 แ. ขຌอ ํ๎ การสรรหา การคัดลือก ละการสอบขงขันพืไอ฿หຌเดຌบุคคลมาป็นพนักงานละตงตัๅง฿หຌด ารง
ต าหนง ตຌองป็นเปตามระบบคุณธรรมละค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาว ตลอดจนประยชน์
ของกองทุน 

 โ. ขຌอ แใ การบรรจุตงตัๅงบุคคลพืไอขຌาป็นพนักงาน฿นต าหนงพนักงานทัไวเป ฿หຌพิจารณาจากผูຌสอบขงขัน
เดຌ ฿นต าหนงนัๅน ดย฿หຌรียบบรรจุละตงตัๅงตามล าดับทีไ฿นบัญชีผูຌสอบขงขันเดຌ การสอบขงขัน ฿หຌป็นเปตาม
หลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขตามทีไลขาธิการประกาศก าหนด  

 ใ. ขຌอ แไ การบรรจุตงตัๅงบุคคลพืไอด ารงต าหนงตัๅงตพนักงานอาวุสขึๅนเป ฿หຌ฿ชຌวิธีการคัดลือก    
ตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขตามทีไลขาธิการประกาศก าหนด ดยความหในชอบของคณะกรรมการบริหาร
ละพนักงานตຌองมีคุณสมบัติอยางนຌอย ดังนีๅ 
   ิํี ตงตัๅงพนักงานทัไวเปขึๅนด ารงต าหนงพนักงานอาวุส ตຌองมีงินดือนตไ ากวาขัๅนตไ าของต าหนง ดังกลาว 

       เมนຌอยกวา แโ% 

 ิ๎ี ตงตัๅงพนักงานอาวุสขึๅนด ารงต าหนงหัวหนຌาสวน หรือหัวหนຌาสาขา ตຌองมีงินดือนตไ ากวาขัๅนตไ า 

   ของต าหนงดังกลาว เมนຌอยกวา แโ% 

 ิ๏ี ตงตัๅงหัวหนຌาสวนหรือหัวหนຌาสาขา ขึๅนด ารงต าหนงรองผูຌอ านวยการส านัก ตຌองมีงินดือนตไ ากวา     
      ขัๅนตไ าของต าหนงดังกลาว เมนຌอยกวา แเ% 

 ิ๐ี ตงตัๅงรองผูຌอ านวยการส านัก ขึๅนด ารงต าหนงผูຌอ านวยการส านัก ตຌองมีงินดือนตไ ากวาขัๅนตไ า 

      ของต าหนงดังกลาว เมนຌอยกวา ๘% 

 ิ๑ี ตงตัๅงผูຌอ านวยการส านัก ขึๅนด ารงต าหนงรองลขาธิการ ตຌองมีงินดือนตไ ากวาขัๅนตไ า 

      ของต าหนงดังกลาว เมนຌอยกวา ๘% 

 ไ. ขຌอ แ5 ฿นกรณีทีไลขาธิการหในวามีต าหนงวางตัๅงตต าหนงรองผูຌอ านวยการส านักขึๅนเป สมควรสรรหา
จากบุคคลภาย฿นละภายนอกขຌามาด ารงต าหนงดังกลาว ฿หຌลขาธิการประกาศสรรหาบุคคลภาย฿นละภายนอก
รวมกันกใเดຌ ดยความหในชอบของคณะกรรมการบริหาร 

     การสรรหาพนักงานตัๅงตต าหนงรองผูຌอ านวยการส านักขึๅนเป ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละ
งืไอนเขตามทีไลขาธิการประกาศก าหนด ดยความหในชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 5. ขຌอ แๆ ฿หຌลขาธิการป็นผูຌมีอ านาจตงตัๅงพนักงานละลูกจຌางทุกต าหนง วຌนตการบรรจุละตงตัๅง
ต าหนงหัวหนຌาสวนหรือหัวหนຌาส านักงานสาขาขึๅนเป จะตຌองเดຌรับความหในชอบจากคณะกรรมการบริหารกอน 



 ๆ. ขຌอ แ็ การบรรจุตงตัๅงพนักงานตามขຌอ แใ ละขຌอ แไ ฿หຌท าป็นค าสัไงส านักงาน ส าหรับการทดลอง
งานของพนักงานตามขຌอ แใ มีระยะวลาการทดลองงาน ๆ ดือน 

 ็. ขຌอ แ่ การบรรจุละตงตัๅงพนักงาน฿นต าหนงรองลขาธิการ ตຌองมีการประมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
ปีละหนึไงครัๅง หากการปฏิบัติงานของรองลขาธิการ มีผลการประมินทีไตไ ากวามาตรฐาน ฿หຌลขาธิการมีค าสัไง฿หຌออก
จากการป็นพนักงาน 

 ่. ขຌอ แ้ การประมินผลผูຌปฏิบัติงานตຌองกระท าพืไอประยชน์฿นการปฏิบัติงาน การพัฒนาความรูຌ
ความสามารถดຌวยความป็นธรรมปราศจากอคติ 
 ้. ขຌอ โเ การตงตຌงพนักงาน฿หຌด ารงต าหนง฿นสายงานทีไเมมีก าหนดเวຌ฿นมาตรฐานก าหนดต าหนง  
จะกระท ามิเดຌ การปรับปรุงละก าหนดต าหนง฿นระดับตไ ากวาผูຌอ านวยการส านัก฿หຌสูงขึๅน ฿หຌคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฟ้ืนฟูละพัฒนากษตรกรป็นผูຌพิจาณาอนุมัติ ทัๅงนีๅ ตຌองอยูภาย฿นกรอบวงงินงบประมาณ งบบุคลากร 
ประภทงินดือนทีไคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูละพัฒนากษตรกรอนุมัติ฿นตละปี 
 แเ. ขຌอ โแ ผูຌเดຌรับตงตัๅง฿หຌป็นพนักงาน฿นต าหนง฿ดตຌองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติฉพาะส าหรับ
ต าหนงนัๅนตามมาตรฐานก าหนดต าหนง 
      ฿นกรณีทีไมีหตุผลละความจ าป็น คณะกรรมการบริหารอาจอนุมัติ฿หຌตงตัๅงพนักงานทีไมีคุณสมบัติ
ตางเปจากคุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงตามมาตรฐานก าหนดต าหนงกใเดຌ 
       ฿นกรณีทีไคณะกรรมการบริหาร ก าหนด฿หຌปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ฿ดป็นคุณสมบัติ 
ฉพาะส าหรับต าหนง ฿หຌหมายถึงปริญญา ละประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิทีไส านักงาน ก.พ. รับรอง 
 แแ. ขຌอ โโ พนักงานอาจเดຌรับการยຌาย หรือการลืไอน฿หຌด ารงต าหนงทีไสูงขึๅน฿นส านักงาน หรือส านักงาน 
สาขาเดຌ การยຌายพนักงานเปตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนง฿นระดับทีไตไ ากวาดิมจะกระท ามิเดຌ วຌนตจะเดຌรับความยินยอม
จากพนักงานผูຌนัๅน 

 แโ ขຌอ โใ ฿นกรณีทีไต าหนงรองลขาธิการ ผูຌอ านวยการส านัก รองผูຌอ านวยการส านัก หัวหนຌาสวนหรือ
หัวหนຌาส านักงานสาขาจังหวัดวางลง หรือผูຌด ารงต าหนงเมสามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌ ฿หຌลขาธิการมีอ านาจสัไง฿หຌ
พนักงานทีไหในสมควรรักษาการ฿นต าหนงนัๅนเดຌ 
     ผูຌรักษาการ฿นต าหนงตามวรรหนึไง ฿หຌมีอ านาจหนຌาทีไตามต าหนงทีไรักษาการนัๅน ฿นกรณีทีไมีกฏหมายอืไน 
ระบียบ ขຌอบังคับ มติคณะกรรมการหรือค าสัไงผูຌบังคับบัญชา ตงตຌง฿หຌผูຌด ารงต าหนงนัๅนโ ป็นกรรมการ หรือ฿หຌมี
อ านาจหนຌาทีไอยาง฿ด กใ฿หຌผูຌรักษาการ฿นต าหนงท าหนຌาทีไกรรมการหรือมีอ านาจหนຌาทีไอยางนัๅน฿นระหวางทีไ
รักษาการ฿นต าหนงลຌวตกรณี 
     ฿นกรณีการตงตัๅงผูຌรักษาการ฿นต าหนงกินกวาหกสิบวัน ฿หຌรายงาน฿หຌคณะกรรมการบริการทราบ
ภาย฿น แ5 วัน นับตวันทีไครบก าหนดพรຌอมหตุผลพืไอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารตอเป 

 


