
      
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
เรื่อง    รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

............................................................. 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์                 
จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพ่ือปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองน้อย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  22  ประกอบกับมาตรา  25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ   
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม  2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)       
ลงวันที่  19  สิงหาคม  2557  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.ต าแหน่งทีร่ับสมัคร 

1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จ านวน  1  อัตรา 
 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป  

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

     1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
        2) วัณโรคในระยะอันตราย 
        3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
        4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
        5) โรคพิษสุราเรื้อรัง        
   5.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 

พรรคการเมือง            
6.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น  
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
9. ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
/หมายเหตุ.. 



  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่

ละต าแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้  (รายละเอียดตาม ผนวก ก. ท้ายประกาศนี้) 
 

3. การรับสมัคร 
    3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร         

      ก าหนดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่  13 -25 พฤศจิกายน 2563  ในวันและเวลาราชการ            
ณ  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0-4581-2004  หรือทางเว็บไซด์ www.muangnoi.go.th 
      3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
            ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันส มัครสอบ 
ดังต่อไปนี้ 

1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  
ถ่ายครั้งเดียวกันถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน                        จ านวน  3 รูป 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน                       จ านวน 1 ฉบับ 
3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                     จ านวน 1 ฉบับ 
4) ส าเนาวุฒิการศึกษา                        จ านวน 1 ฉบับ 
5) ใบรับรองแพทยท์ีแ่สดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามเบื้องต้น  

ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกายฉบับจริง     จ านวน 1 ฉบับ 
6) เอกสารอื่นๆ เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

ทัง้นี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
    3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

        ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร คนละ  100  บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย จะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
      3.4  เงื่อนไขในการสมัคร        
          ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้
มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆหรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผล
ท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัครและการ
ได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
 
 
 
 

/4.การประกาศ... 



4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ        
        องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร       
ให้ทราบ  ในวันที่  26 พฤศจิกายน  2563  โดยปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองน้อย  และทางเว็บไซด์ www.muangnoi.go.th ก าหนดการสอบคัดเลือก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563                
ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนเวลาการสอบคัดเลือก แนบท้ายประกาศนี ้
 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

  คณะกรรมการด าเนินการฯ จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์หรือ
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับงาน หรืออ่ืน ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมของผู้สมัครตามข้อ 3 และตามท่ีเห็นสมควร โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  คะแนนเต็ม 100  คะแนน 

(รายละเอียดตาม ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้) 
 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
     คณะกรรมการจะด าเนินการสอบคัดเลือก ตามวิธีการที่ประกาศรับสมัคร ก าหนดตามข้อ 5 และได้
คะแนนรวมแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุดผู้ที่ได้
ล าดับที่ดีกว่าจะได้รับการสั่งจ้างก่อนผู้ที่ได้อยู่ในล าดับถัดไป และหากคะแนนของผู้ที่เข้าสอบคะแนนรวมเท่ากัน จะ
เรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน ดังนี้   
  1) ถ้าคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนตาม ข้อ 1 มากกว่า เป็นผู้ที่ได้ล าดับดีกว่า 
  2) ถ้าคะแนนตามข้อ 1 เท่ากัน จะพิจารณาผู้ที่ได้หมายเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบก่อนเป็นผู้ได้ล าดับ
ดีกว่า 
 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
             องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามล าดับคะแนน
สอบที่ไดต้ามประกาศไว้ในข้อ 6  ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย และทาง
เว็บไซด์ www.muangnoi.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
ก าหนด 1 ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร  
  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามล าดับที่ขึ้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการ
เลือกสรร และจะด าเนินการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ไม่ก่อนวันที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด ศรี    
สะเกษ ให้ความเห็นชอบ และหากผู้ใดได้รับการเลือกสรรรายใดได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างแล้ว 
หากมีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ จะน ามาเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
       

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563                                                                                            
 
                (ลงชื่อ)  
                                                                            (นายไพบูลย์  ค าศรี) 
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
 

http://www.muangnoi.go.th/
http://www.muangnoi.go.th/


ภาคผนวก  ก 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  2563 

 
ประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ   
ต าแหน่ง    ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
หน้าที่และความรับผดิชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ  ท างาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ มอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
 1.1 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดท าแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม ของประชาชน
ในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กร และ เครือข่ายองค์กร
ประชาชน  
 1.2 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือก าหนดมาตรการและกลไกในการ พัฒนาและส่งเสริม
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการบริหารจัดการ
ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจ ชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งใน
การพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่  
 1.3 ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพ่ือหา แนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  1.4 ศึกษา วิเคราะห์จัดท า และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบ
สารสนเทศชุมชน เพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนก าหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาใน ทุกระดับ  
 1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน  เพ่ือสร้างความ
สมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก น าไปสู่ความ เข้มแข็งของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน  
 1.6 ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนา ชุมชนที่ถูกต้อง
เหมาะสม ได้มาตรฐาน  
 1.7 ส่งเสริมและด าเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพ่ือสร้างและ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน  
 1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ ต่าง ๆเพ่ือให้
ประชาชนในชุมชนสามารถจัดท าแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ตัดสินใจ และด าเนินการร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของตนเอง และชุมชนได้ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน 
  1.9 ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและ  เครือข่าย
ประชาชน เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน  ท้องถิ่นของ
ตน  
 
 
 
 

/1.10  ดูแล... 



 1.10 ดูแล ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและ ฝึกอบรม
ประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวใน  ด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพ่ือดูแลและจัด  สวัสดิการที่พึงได้
เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือให้กลุ่ม  อาชีพ
สามารถเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน  
 1.13 จัดท าโครงการและงบประมาณ รวมถึงด าเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และ ประเมินผล
การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น เพื่อให้  
 1.14 ส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถน ามา
วางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม  
 1.15 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้น าชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพ่ือให้รู้ถึง
บทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีตลาด  จ าหน่าย
สินค้าท่ีเป็นธรรม  
 1.17 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่นสมาคม  ฌาปนกิจ
สงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน  
 1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงาน
พัฒนาชุมชน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ด้านการวางแผน  
     วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ โครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
 3. ด้านการประสานงาน 
  3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
 3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 4. ด้านการบริการ  
 4.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจ เพ่ือให้มีความรู้
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม  
 4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาชุมชนเพ่ือ ให้บริการแก่
หนว่ยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 

/คุณสมบัติ.. 



คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง  ที่ ก.จ.
,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  
 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง  การพัฒนา
ชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สังคมวิทยา หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  
 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง  การพัฒนา
ชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สังคมวิทยา หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  
 
ระยะเวลาการจ้าง 
  สัญญาจ้างคราวละ 3 ปี 

อัตราค่าตอบแทน 
  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ข 
แนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง 

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ลงวันที่   5  พฤศจิกายน  2563 
------------------------------------------------ 

 
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้สอบคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีการคัดเลือก 

1.ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 
ตามหลักวิชาการ 
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปและตีความ
จากข้อความสั้น ๆ 
  หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจ าค า
หรือกลุ่มค า ประโยค      
  หรือข้อความสั้นๆ 
2.ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕2 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕3 
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
3.ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
     พิจารณาความเหมาะสมเฉพาะต าแหน่ง เช่น  
     -ด้านการศึกษา 
     -ประสบการณ์การท างาน 
     -การแต่งกาย บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
     -มนุษย์สัมพันธ์ 
     -ปฏิภาณไหวพริบ 

100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธีสอบแบบปรนัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธีสอบแบบปรนัย/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธีสอบสมัภาษณ์ 
 

 

 


