
 

 

 

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
  หลักเกณฑ์ประกอบการพิจาณา 

- ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ประกาศเทศบาลต าบลกุดแฮด  

เรื่อง  หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
***************************************** 

      อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง หมวดที่ 4 ข้อ 19 และข้อ 20  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2547  ก าหนดหลักเกณฑ์
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร   โดยมี
ลักษณะงานเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่า
เทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส                   
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลต าบลกุดแฮด จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
      1.  ประเภท และต าแหน่งท่ีรับสมัคร      
      1.1  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ    
      1.2  ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป            

 

         2.  คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 
     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   ดังนี้ 

ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและ  ไม่เกิน 60 ปีในวันรับสมัคร 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ตามก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

                          (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค  
                               การเมือง 
       (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาท้องถิ่น 
       (7)  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษต้องจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าผิด  
                               ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ 
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       (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ 
                               หนว่ยงานของรัฐ   

     (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 
                              ของรัฐ  รัฐวสิาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

   หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่ น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงาน
หรือลูกจางของราชการส่วนท้องถิ่น 

                          ข.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของพนักงานจ้าง  
                            -  มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานจ้าง                                                                  

                      3. การรับสมัคร  

                           3.1   วัน เวลา และสถานรับสมัคร 
                             ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาละเลือกสรรเป็นพนักงาน ของเทศบาลต าบลกุดแฮด 
ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองใน วันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล
ต าบลกุดแฮด อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร (เมื่อมีการประกาศรับสมัคร) 

                        3.2 หลักฐานที่ต้องผื่นพร้อมใบสมัคร 
                            ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตมเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน พร้อมทั้งน าแกสารฉบับจริง และส าเนารับรองความถูกต้องอย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร
ดังต่อไปนี้ 
                          1) ใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง                        จ านวน  1  ฉบับ 
                          2) ส าเนาระเบียบแสดงผลการเรียน และส าเนาปริญญาบัตรการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่     
                               สมคัรสอบ (ฉบับภาษาไทย) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ                 จ านวน   1  ฉบับ 
                          3) รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว  ไม่เกิน 6 เดือน                   จ านวน 3  แผ่น 
                          4) ส าเนาทะเบียนบ้าน                                                   จ านวน 1  ฉบับ 
                          5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                                       จ านวน 1  ฉบับ   
                          6) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม  
                              ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด  
                              ซ่ึงออกไม่เกิน 1 เดือน นับจากตรวจร่างการ                          จ านวน 1 ฉบับ   
                         7) เอกสารอ่ืนๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ,สกุล , ใบส าคัญการสมรส , สด.9 (ถ้ามี)                          

                       3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
                               ผู้เข้ารับเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตรมประกาศสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ     
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไมว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัคร อันเป็นผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารบัการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
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                            4.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

                                  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการ
สมัครต าแหน่งละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  และให้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ต าแหน่งเดียว
เท่านั้น เมื่อผู้สมัครได้สมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วจะไม่คืนเงินให้ไมว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  
                             5.การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
                               เทศบาลต าบลกุดแฮด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร      
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด และทางเว็ต์ของเทศบาล www. Kuthad.go.th หรือติดต่อได้ที่ งานการ
เจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาลต าบลกุดแฮด  อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทร. 042-784-178 

                            6. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
                              6.1 ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป                  คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
                              6.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง      คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
                             6.3 ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง               คะแนนเต็ม 100  คะแนน 

                           7. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรและคัดเลือก 

                             เทศบาลต าบลกุดแฮด  จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ตามห้วงเวลาที่จะสรรหา 
โดยจะท าการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 
                           7.1 ภาคความรู้ความสามารถ ตั้งแต่ 09 .00 – 10.30 น. 
                           7.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ตั้งแต่เวลา 10.30 – 12.00 น. 
                           7.3 ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (การสัมภาษณ์) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้น
ไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และสอบภาคปฏิบัติตามล าดับ 

                          8. หลกัเกณฑ์การตัดสิน 

                             เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็น
ผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคฯ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 โดยพิจารณาจากคะแนนสูงสุดเป็นอันดับแรก 

                          9. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

                             เทศบาลต าบลกุดแฮด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามห้วงเวลาที่   
จะสรรหา โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด และทางเว็ต์ของเทศบาล www. 
Kuthad.go.th 
                        10.การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

                        10.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับถึงต่ าสุด ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้สอบได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ผู้ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวผู้สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
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                         10.2 เทศบาลต าบลกุดแฮด จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ไม่เกิน 1 ปี     
นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรรได้ใหม่
แล้ว บัญชีการสรรหาและเลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
                        10.3 ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ คือ 
                       1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
                       2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานจ้างก าหนด 
                      3) ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะสั่งจ้างและแต่งตั้งใน
ต าแหน่งที่สอบได้ 
                    11. การท าสัญญาจ้าง  ระยะเวลาการจ้างและค่าตอบแทน ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

                      11.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลกุดแฮด ตามล าดับการข้ึนบัญชีของผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร ก าหนดท าสัญญาจ้างคราวละ ไม่เกิน 4 ปี อัตราค่าตอบแทน 
ตามประกาศ กทจ.สกลนคร  
                     11.2 พนักงานจ้างทั่วไป จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกุด
แฮด ตามล าดับการขึ้นบัญชีของผู้ผ่านการสรรหาละเลือกสรร ก าหนดท าสัญญาจ้างคราวละ ไม่เกิน 1 ปี และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างเมื่อครบก าหนดสัญญาจ้าง  โดยจะได้รับค่าตอบแทน ตามประกาศ 
กทจ.สกลนคร  
                      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                                  ประกาศ ณ วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายเทอดไทย  ไฝชอบ) 
นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 

 
                           
 
 
 


