
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ครั้งที่  1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
....................................................... 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย   อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี   มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตามกรอบอัตราก าลั ง 3  ปีฉบับแก้ไข
ปรับปรุงฉบับที่ 6/2559 (พ.ศ. 2558-  2560) ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  2560 เพ่ือปฏิบัติงานในส่วน
ราชการต่าง ๆขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

  อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 18ข้อ19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 6  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จ านวน 7 ต าแหน่ง  7 อัตรา 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร  

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3  ต าแหน่ง  3  อัตรา 

1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จ านวน 1  อัตรา 

  1.1.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดท าแผนงาน ด าเนินการและ

สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ  แสวงหาผู้น าท้องถิ่น  เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มใน
การพัฒนาชุมชน  ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ  ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน
ท้องถิ่นของตน  ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด  ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนใน
ท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน  อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนในท้องถิ่น  ติดตามผลงานและจัดท ารายงานต่างๆ  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  1.1.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   1) ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค    

หรือ  ก.อบต.รับรอง หรือ 
   2) ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร  
   3) ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการพัฒนาชุมชน การ 

บริหารการปกครอง สังคมวิทยา หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

   1.1.3  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   1)  มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน 

หน้าที่ 
   2)  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 

ต าบลและกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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   3)  มีความท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ 
และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

   4)  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

   5)  มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

  1.1.4 อัตราค่าตอบแทน 

ได้รับอัตราคา่ตอบแทนเดือนละ  15,000  บาท 

  1.1.5 ระยะเวลาการจ้าง 

ไม่เกินคราวละ  4  ปี 

   1.2  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  จ านวน 1  อัตรา 

1.2.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก 

ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามค าสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด  หรือ
ละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขา ที่  

ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

1.2.3  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1)  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานสภาต าบล  

และองค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ในการปฎิบัติงานในหน้าที่ 
2)  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ 

อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3)  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การ 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4)  มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด แม่นย า 

1.2.4 อัตราค่าตอบแทน 
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,400  บาท 

1.2.5 ระยะเวลาการจ้าง 
ไม่เกินคราวละ  4  ปี 

1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา  จ านวน 1  อัตรา 
1.3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานโยธาที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด 

 หรือตามค าสั่งหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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1.3.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ 

ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้    

1.3.3  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1)  มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2)  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 

ต าบล กฎหมายว่าด้วย และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3)  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 

อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4)  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การ 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5)  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 

1.3.4 อัตราค่าตอบแทน 
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,400  บาท 

1.3.5 ระยะเวลาการจ้าง 
ไม่เกินคราวละ  4  ปี 

2.พนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 4 ต าแหน่ง จ านวน 4  อัตรา 

2.1 พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป(ช่วยงานธุรการ) จ านวน 1 อัตรา 
2.1.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา 
มอบหมาย 

2.4.2 ระยะเวลาการจ้าง 
ไม่เกินคราวละ  1  ปี 

     2.4.3 อัตราค่าตอบแทน 
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท ไม่รวมค่าครองชีพ 

     2.4.4 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     1) ไม่จ ากัดเพศ 
     2) ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
     3) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2.4.5 คุณสมบัติท่ัวไป 
       1 มีสัญชาติไทย 
        2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  60  ปี 

3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ  จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้

ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
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        5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

        6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

        7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก
เพราะกระท าความผิดทางอาญา  เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
         8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ  ให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจาก
ราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
        9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

2.2 พนักงานจ้างทัว่ไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานขับรถขยะ) จ านวน 1 อัตรา 

    2.2.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
งานขับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ไร่น้อย งานบ ารุงและรักษาความสะอาดของรถบรรทุกขยะมูลฝอยงานที่เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลและงานด้านอนามัย
หรืองานอื่นๆท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2.2.2 ระยะเวลาการจ้าง 
ไม่เกินคราวละ  1  ปี 

2.2.3 อัตราค่าตอบแทน 
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท ไม่รวมค่าครองชีพ 

    2.2.4 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1) เพศชาย 
2) ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 

     3)  มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่และได้รับ
ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายก าหนด  

2.4.5 คุณสมบัติท่ัวไป 
       1 มีสัญชาติไทย 
        2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  60  ปี 

3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ  จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้

ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

        5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

        6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

        7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก
เพราะกระท าความผิดทางอาญา  เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
         8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ  ให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจาก
ราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
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        9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

       2.3 พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานประจ ารถดับเพลิง จ านวน 1 อัตรา 
      2.3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ท าหน้าทีเ่ป็นพนักงานประจ ารถดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจ า 
รถบรรทุกน้ าช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ า หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

    2.3.2 ระยะเวลาการจ้าง 
ไม่เกินคราวละ  1  ปี 

2.3.3 อัตราค่าตอบแทน 
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท ไม่รวมค่าครองชีพ 

  2.3.4 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1) เพศชาย 
2) ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ ายาเคมีต่างๆ  
2.4.5 คุณสมบัติท่ัวไป 

       1 มีสัญชาติไทย 
        2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  60  ปี 

3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ  จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้

ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

        5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

        6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

        7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก
เพราะกระท าความผิดทางอาญา  เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

         8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ  ให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจาก
ราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
        9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

2.4. พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป   จ านวน  1  อัตรา 
    2.4.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความอุตสาหะ และศึกษางานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เข้าใจ 
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    2.4.2 ระยะเวลาการจ้าง 
ไม่เกินคราวละ  1  ปี 

     2.4.3 อัตราค่าตอบแทน 
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท ไม่รวมค่าครองชีพ 

     2.4.4 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     1) ไม่จ ากัดเพศ 
     2) ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
     3) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2.4.5 คุณสมบัติท่ัวไป 
       1 มีสัญชาติไทย 
        2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  60  ปี 

3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ  จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้

ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

        5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

        6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

        7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก
เพราะกระท าความผิดทางอาญา  เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
         8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ  ให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจาก
ราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
        9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 3. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
3.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  13 - 23 มิถุนายน 2560 ณ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด  

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันและเวลาราชการ 
(เว้นวันหยุดราชการ) 
  3.2 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

 4. หลักฐานการรับสมัคร 
4.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
4.2 ส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน  1  ฉบับ  พร้อมวุฒิการศึกษาฉบับจริง 

 4.3 รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  1.5×2  นิ้ว 
โดยถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน   จ านวน  3  รูป  และลงชื่อก ากับหลังรูปถ่าย 
  4.4 ใบรับรองแพทย์  จ านวน  1  ฉบับ 
  4.5 ส าเนาใบอนุญาตขับขี ่(เฉพาะต าแหน่ง 2.2)  จ านวน 1 ฉบับ 
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  4.6 ส าเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น  ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)   
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  (ในกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน), ส าเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 
หลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จ านวน  1  ฉบับ 

**ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับสมัครโดยต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อม
ยื่นเอกสารหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด  กรณียื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สมัคร
สอบและหากมีกรณีปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ในการสมัครจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

                  **หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด  มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับ
ต าแหน่งหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อยจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบ  และไม่มีสิทธิ์ได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้ง ฯ 

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
5.1 ผู้สมัครต าแหน่งตามข้อ  1.1 - 1.3  จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร   

จ านวน  100  บาท 
5.2 ผู้สมัครต าแหน่งตามข้อ 2.1 - 2.3  จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  

จ านวน  50  บาท 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
     ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วันที่ 

 30  มิถุนายน 2560  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  ถนนอุบล- ตระการ  อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี หรือตรวจสอบได้ท่ี www.Rainoi.go.th 

 8. ก าหนด  วัน  เวลา  และสถานที่สรรหาและเลือกสรร 
     ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร   ในวันที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่น้อย  ถนนอุบล - ตระการ  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
  - เวลา  09.00 - 12.00  นาฬิกา  สอบภาค   ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)และ
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (สอบข้อเขียน)   
  - เวลา  13.00 - 16.00  นาฬิกา  สอบภาค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค)  (สอบ
สัมภาษณ์) สอบปฏิบัติเฉพาะต าแหน่งที่ 2.2 

 9. เกณฑ์การตัดสิน 
    1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 
    2) การจัดจ้างจะเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้จากคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ   
 
 

http://www.rainoi.go.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 สอบข้อเขียน จ านวน  100  คะแนน  แยกเป็น 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  จ านวน  50  คะแนน  โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
วิชาความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล  ในข้อความ  เรื่องราว  สรุป 

เหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความหรือตีความ
จากข้อความสั้นๆหรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือ
ข้อความสั้นๆหรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 

ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  จ านวน  50  คะแนน  โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน 
2. พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2452 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 5. ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  พ.ศ. 2552 
6. ความรู้ในวิชาการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  จ านวน  100  คะแนน 
- ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์  โดยพิจารณาจากประวัติ 

ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมอ่ืนของผู้สอบ เช่น ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา อารมณ์  
ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น 
 

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ   
สอบข้อเขียน  จ านวน  100  คะแนน  แยกเป็น 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  จ านวน  50  คะแนน  โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
วิชาความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล  ในข้อความ  เรื่องราว  สรุป

เหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย  โดยการให้สรุปความหรือ
ตีความจากข้อความสั้นๆ  หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ  จากค าหรือกลุ่มค า
ประโยคหรือข้อความสั้นๆ  หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
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ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  จ านวน  50  คะแนน  โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน 
2. พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2452 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
5. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติ 

 งานในหน้าที่ 
ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  จ านวน  100  คะแนน 
- ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์  โดยพิจารณาจากประวัติ 

ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมอ่ืนของผู้สอบ  เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์  
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น 

3. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา  
สอบข้อเขียน จ านวน  100  คะแนน  แยกเป็น 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  จ านวน  50  คะแนน  โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
วิชาความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล  ในข้อความ  เรื่องราว  สรุปเหตุผล 

ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความหรือตีความจาก
ข้อความสั้นๆหรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆจากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือ
ข้อความสั้นๆหรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 

ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  จ านวน  50  คะแนน  โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน 
2. พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2452 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
6. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

     7. พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
     8. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
     9. พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
     10. หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางค่าก่อสร้าง (มติ ครม. 13  มีนาคม 2555) 

11. ความรู้ในวิชาการเก่ียวกับงานช่างอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 
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ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  จ านวน  100  คะแนน 
- ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  

ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างานและพฤติกรรมอ่ืนของผู้สอบ  เช่น ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อารมณ์  
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น 
  

4. พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (ช่วยงานธุรการ)   
สอบข้อเขียน  จ านวน  100  คะแนน  แยกเป็น 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  จ านวน  50  คะแนน  โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
วิชาความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล  ในข้อความ  เรื่องราว  สรุป 

เหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความหรือตีความ
จากข้อความสั้นๆ  หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ  จากค าหรือกลุ่มค าประโยค
หรือข้อความสั้นๆ  หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 

ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  จ านวน  50  คะแนน  โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน 
2. พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2452 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  จ านวน  100  คะแนน 
- ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์  โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  

ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างานและพฤติกรรมอ่ืนของผู้สอบ  เช่น  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อารมณ์  
ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น 

5.  พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถขยะ)           
สอบข้อเขียนจ านวน  200  คะแนน  แยกเป็น 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  จ านวน  100  คะแนน  โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
วิชาความสามารถในการให้สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้น ๆหรือ บทความและให้

พิจารณาเลือกใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่
เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 

ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  จ านวน  100  คะแนน 
โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน 
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2. พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2452 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4. มีความรู้ในการขับรถยนต์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. รอบรู้เรื่องกฎหมายจราจรและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จ านวน 100 คะแนน 
1. ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์  

ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น (50 คะแนน) 

2. ทดสอบการขับรถยนต์ (50คะแนน) 

6. พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถดับเพลิง  
สอบข้อเขียนจ านวน  200  คะแนน  แยกเป็น 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  จ านวน 100  คะแนน  โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
วิชาความสามารถในการให้สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้น ๆหรือบทความและให้

พิจารณาเลือกใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่
เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 

ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  จ านวน  100  คะแนน  โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน 
2. พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2452 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. พระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
6. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือดับเพลิงและน้ ายาเคมีต่างๆ อย่างเหมาะสม 

-  ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  จ านวน  100  คะแนน 
-ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์  โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมอ่ืนของผู้สอบ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อาร มณ์  
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น 

 
 
 
 
 
 



-5- 

7. พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  
สอบข้อเขียน จ านวน 200 คะแนน แยกเป็น 

  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  จ านวน  100  คะแนน  โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
วิชาความสามารถในการให้สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้น ๆหรือบทความและให้

พิจารณาเลือกใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่
เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 

ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  จ านวน  100  คะแนน   โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน 
2. พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2452 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  จ านวน  100  คะแนน 
- ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตั ว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมอื่นของผู้สอบ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ทัศนคติ  
จริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น 
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