
 

 

 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป�นพนักงานจ�าง 

ประจำป งบประมาณ พ.ศ.2565 
 

............................................................................................................ 
 

ด�วยเทศบาลนครอุบลราชธานี  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  จะดำเนินการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป#นพนักงานจ�าง  จำนวน 19  ตำแหน(ง  34  อัตรา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ประจำป+งบประมาณ ๒๕65  โดยจะรับสมัครบุคคลเพ่ือเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรต้ังแต(วันที่               
17 – 25  มกราคม 2565  ดังนั้น  เพ่ือให�การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ�าง เป#นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง พ.ศ. 
๒๕๔๗ และที่แก�ไขเพิ่มเติมข�อ ๑๙  และข�อ ๒๐   

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท�าย แห(งประกาศพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส(วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก�ไขเพิ่มเติม ข�อ 19 และข�อ 20 
จึงประกาศ  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป#นพนักงานจ�าง ประจำป+งบประมาณ พ.ศ.2565  ดังนี้ 

1.  ตำแหน(งพนักงานจ�างที่รับสมัคร 
1. ตำแหน(งพนักงานจ�างตามภารกิจ  

  1.1 ผู�ช(วยนักจัดการงานเทศกิจ  จำนวน   1 อัตรา 
   1.2 ผู�ช(วยสถาปนิก   จำนวน   1 อัตรา 
   1.3 ผู�ช(วยนักประชาสัมพันธF  จำนวน   1 อัตรา 
  1.4 ผู�ช(วยนักโภชนาการ   จำนวน   1 อัตรา 
  1.5 ผู�ช(วยนักจัดการงานท่ัวไป  จำนวน   1 อัตรา 
  1.6 ผู�ช(วยนักทรัพยากรบุคคล  จำนวน   1 อัตรา 
  1.7 ผู�ช(วยเจ�าพนักงานธุรการ  จำนวน   2 อัตรา 
  1.8 ผู�ช(วยเจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� จำนวน   1 อัตรา 
  1.9 ผู�ช(วยนายช(างโยธา   จำนวน   1 อัตรา 
  1.10 ผู�ช(วยนายช(างไฟฟJา  จำนวน   1 อัตรา 
  1.11 ผู�ช(วยเจ�าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน   2 อัตรา 
  1.12 ผู�ช(วยเจ�าพนักงานสัตวบาล  จำนวน   1 อัตรา 

2. ตำแหน(งพนักงานจ�างทั่วไป  
  2.1 นักการ    จำนวน   4 อัตรา 
   2.2 พนักงานเทศกิจ   จำนวน   4 อัตรา 
   2.3 พนักงานขับรถยนตF   จำนวน   1 อัตรา 
  2.4 คนงาน    จำนวน   4 อัตรา 
  2.5 คนสวน    จำนวน   1 อัตรา 
  2.6 คนงานประจำรถขยะ   จำนวน   5 อัตรา 
  2.7 ผู�ดูแลเด็ก(ท่ัวไป)   จำนวน   1 อัตรา 
  รวมทั้งสิ้น   จำวน  34 อัตรา 

/2. คุณสมบัติของผู�มีสิทธิ... 
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๒. คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครรับเลือกสรร 
ผู�สมัครรับเลือกสรรต�องมีคุณสมบัติท่ัวไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน(ง  ดังนี้ 

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  ผู�สมัครต�องมีคุณสมบัติและไม(มีลักษณะต�องห�ามเบื้องต�นตาม 
ข�อ ๔  แห(งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  เร่ือง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจ�าง  พ.ศ.2547 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม   ดังต(อไปน้ี 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม(ต่ำกว(าสิบแปดป+บริบูรณF และไม(เกินหกสิบป+ 
(๓)  ไม(เป#นบุคคลล�มละลาย 
(๔)  ไม(เป#นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม(สามารถปฏิบัติหน�าที่ได�  ไร�ความสามารถหรือ                    

จิตฟSTนเฟUอนไม(สมประกอบ  หรือเป#นโรคตามที่กำหนดไว�ในประกาศกำหนดโรคที่เป#นลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�น
สำหรับพนักงานเทศบาล 

 (๕)  ไม(เป#นผู�ดำรงตำแหน(งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ�าหน�าท่ี    
ในพรรคการเมือง 

  (๖)  ไม(เป#นผู�ดำรงตำแหน(งผู�บริหารท�องถ่ิน  คณะผู�บริหารท�องถ่ิน  สมาชิกสภา
ท�องถ่ิน 

  (๗)  ไม(เป#นผู�เคยต�องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด  ให�จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา  เว�นแต(เป#นโทษสำหรับความผิดที่ได�กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (๘)  ไม(เป#นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก  ปลดออก  หรือไล(ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน(วยงานอ่ืนของรัฐ 
   (๙)  ไม(เป#นข�าราชการหรือลูกจ�างของส(วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ�างของ
หน(วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการส(วนท�องถ่ิน 

หมายเหตุ ผู�ที่ผ(านการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจ�าง จะต�องไม(เป#นผู�ดำรง
ตำแหน(งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ�าหน�าที่ในพรรคการเมือง ผู�บริหารท�องถ่ิน คณะผู�บริหาร
ท�องถ่ิน สมาชิกสภา ข�าราชการหรือลูกจ�างส(วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน(วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการท�องถ่ิน 

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม(รับสมัครสอบ ท้ังนี้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ท่ี นร 
๐๙๐๔/ว๙ ลงวันท่ี  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๑๐, หนังสือสำนักงาน ก.ท.ด(วนมาก ท่ี มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖       
ลงวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๒๑ และความในข�อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๒๑ 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน(ง และ อัตราค(าตอบแทน ผู�สมัครรับเลือกสรรจะต�อง
เป#นผู�มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน(งและได�รับอัตราค(าตอบแทน ตามแนบท�ายประกาศรับสมัครคัดเลือก
(รายละเอียดตามผนวก ก) 

๓. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
๓.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร   
ผู�ประสงคFจะสมัครเข�ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด�วย

ตนเองได�ท่ีกองการเจ�าหน�าที่  ชั้น 3  สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี  ตั้งแต(วันท่ี 17 – 25  มกราคม     
๒๕65  ในวันและเวลาราชการ  (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) หรือสอบถามรายละเอียด  ได�ที่หมายเลขโทรศัพทF 
0-4524-6060 ต(อ 164 
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๓.2 หลักฐานที่จะต�องนำมาย่ืนพร�อมกับใบสมัครคัดเลือก 
ผู�ประสงคFจะสมัครเข�ารับเลือกสรรจะต�องยื่น ใบสมัครด�วยตัวเอง  โดยกรอก

รายละเอียดในใบสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน  พร�อมทั้งนำเอกสารฉบับจริง และสำเนาเอกสารที่รับรองความ
ถูกต�องและลงลายมือชื่อกำกับไว�ในเอกสารทุกฉบับ อย(างละ ๑ ชุด มายื่นในวันรับสมัคร  ดังนี้ 

(1)  รูปถ(ายหน�าตรง  ไม(สวมหมวกและไม(ใส(แว(นตาดำ  ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป      
(ถ(ายในคร้ังเดียวกันไม(เกิน ๖ เดือน  นับถึงวันสมัคร)  

(2)  สำเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาแสดงว(าเป#นผู�มี
วุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน(งท่ีสมัคร (ฉบับภาษาไทย)  พร�อมรับรองสำเนาถูกต�อง 
จำนวน ๑  ฉบับ   (พร�อมนำฉบับจริงมาแสดงต(อเจ�าหน�าที่รับสมัคร)   

(๓)  สำเนาทะเบียนบ�าน  พร�อมรับรองสำเนาถูกต�อง  จำนวน ๑ ฉบับ   
(๔)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร�อมรับรองสำเนาถูกต�อง  จำนวน ๑ ฉบับ 
(๕)  ใบรับรองแพทยFที่แสดงว(าไม(เป#นโรคต�องห�ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง ลงวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗  ข�อ ๔   
ซ่ึงออกไม(เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต(วันตรวจร(างกาย 

(6) สำเนาใบอนุญาตขับข่ีรถ ตามที่กฎหมายกำหนด/ใบอนุญาตขับข่ี  ประเภทชนิด   
ที่ 2  (เฉพาะผู�สมัครสอบในตำแหน(งพนักงานขับรถยนตF) พร�อมรับรองสำเนาถูกต�อง  จำนวน  1  ฉบับ 

(7) เอกสารอ่ืนๆ เช(น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ฯลฯ (ถ�ามี) 
๓.3  เง่ือนไขในการสมัคร 
สำหรับการสมัครรับเลือกสรรคร้ังน้ี ให�ผู�สมัครตรวจสอบ และรับรองตนเองว(าเป#นผู�มี

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน(งตรงตามประกาศรับสมัครฯ และจะต�องกรอกรายละเอียดต(างๆ  
ในใบสมัคร พร�อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัคร   
ไม(ว(าด�วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม(ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน(งท่ีสมัคร อันเป#นผลทำให�
ผู�สมัครไม(มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล(าว หากตรวจสอบพบเม่ือใด ให�ถือว(าการรับสมัครและการได�
เข�ารับการสรรหาและการเลือกสรรคร้ังน้ีเป#นโมฆะสำหรับผู�นั้นตั้งแต(ต�น ผู�สมัครมีสิทธิเลือกตำแหน(งที่สมัคร     
ได�คนละ 1  ตำแหน(ง  เม่ือสมัครแล�วจะเปลี่ยนแปลงแก�ไขตำแหน(งท่ีสมัคร หรือถอนการสมัครมิได� 

ทั้งน้ี  ผู�สมัครต�องปฏิบัติตามมาตรการของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ที่ได�ดำเนินการ     
ตามมาตรการปJองกันและควบคุมการแพร(ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโควิด  19  

๔. ค(าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู�สมัครรับเลือกสรรต�องเสียค(าธรรมเนียมการสมัคร  ๑๐๐ บาท  ค(าธรรมเนียมการสมัครจะไม(

จ(ายคืนให�เม่ือได�ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิรับเลือกสรรแล�ว  เว�นแต(มีการยกเลิกการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
ครั้งนั้นทั้งหมด  เนื่องจากมีการทุจริตหรือส(อไปในทางทุจริต  จึงให�จ(ายคืนค(าธรรมเนียมสมัครเฉพาะผู�สมัครรับ
เลือกสรรที่มิได�มีส(วนเก่ียวข�องกับการทุจริตหรือส(อไปในทางทุจริตน้ันได� 

๕. ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับเลือกสรร 
ประกาศรายชื่อผู� มีสิทธิเข�ารับเลือกสรร  ในวันท่ี 31  มกราคม ๒๕65 ณ เทศบาลนคร

อุบลราชธานี  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี   และเว็บไซตF เทศบาลนครอุบลราชธานี  
www.cityub.go.th  

6. วัน เวลา และสถานที่เข�ารับเลือกสรร  
เทศบาลนครอุบลราชธานี  จะประกาศกำหนดวันเวลาและสถานท่ีสรรหา ในวันท่ี  14  มกราคม  

2565  เทศบาลนครอุบลราชธานี  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี และเว็บไซตFเทศบาลนคร
อุบลราชธานี www.cityub.go.th 

/7. วิธีการเลือกสรร... 
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7. วิธีการเลือกสรร 
- พนักงานจ�างตามภารกิจ    พิจารณาทำการสรรหา  ดังนี้ 
1. การสอบข�อเขียน  คะแนนเต็ม 200 คะแนน 
2. การสอบสัมภาษณF  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
-  พนักงานจ�างทั่วไป    พิจารณาทำการสรรหา โดยวิธีการสอบสัมภาษณF  
โดยให� พิจารณาบุคคล ท่ีได�ทำการสรรหาทั้ งหมดและทำการคัดเลือกบุคคล            

เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน(งหน�าที่จากประวัติส(วนตัว ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏ
ทางอ่ืนของผู�เข�ารับการคัดเลือก และจากการสัมภาษณF  ท้ังน้ี  อาจใช�วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได� เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมในด�านต(างๆ เช(น ความรู�ที่อาจใช�เป#นประโยชนFในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ความสามารถ 
ประสบการณF ท(วงที วาจา  อุปนิสัย  ทัศนคติ  รวมทั้งสังคม  และสิ่งแวดล�อม และบุคลิกภาพอย(างอ่ืนเป#นต�น 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   

8. เกณฑBการตัดสิน 
ผู�ที่ถือว(าเป#นผู�ผ(านการคัดเลือกสรร จะต�องเป#นผู�ได�คะแนนในแต(ละภาค ไม(ต่ำกว(า  

ร�อยละ 60 และเม่ือรวมคะแนนในการสอบทุกภาคต�องไม(ต่ำกว(าร�อยละ 60   
9. ประกาศผลการคัดเลือกสรร 
ประกาศรายชื่อผู�ผ(านการคัดเลือกสรร ในวันที่ 15 กุมภาพันธF  2565  ณ เทศบาลนคร

อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี   และเว็บไซตF เทศบาลนครอุบลราชธานี  
www.cityub.go.th 

10. การข้ึนบัญชีผู�ได�รับการคัดเลือกสรร 
     10.๑ การข้ึนบัญชีผู�ผ(านการคัดเลือกสรรจะเรียงลำดับที่จากผู�สอบได�คะแนนรวม

สูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่มีผู�สอบได�คะแนนรวมเท(ากัน  ผู�สอบได�คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน(ง
มากกว(าเป#นผู�อยู(ในลำดับท่ีสูงกว(า  ถ�าได�คะแนนเท(ากันก็ให�ผู�ที่รับเลขประจำตัวสอบก(อนเป#นผู�อยู(ในลำดับสูงกว(า 

        10.๒ บัญชีผู�ผ(านการคัดเลือกสรรให�มีอายุ  ๑ ป+  นับแต(วันประกาศบัญชีรายชื่อผู�ผ(าน
การคัดเลือกสรร แต(ถ�ามีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอย(างเดียวกันนั้นอีกและได�ข้ึนบัญชีผู�ผ(านการคัด
เลือกสรรใหม(แล�ว บัญชีผู�ผ(านการคัดเลือกสรรครั้งนี้เป#นอันยกเลิก 
                        10.๓ ผู� ท่ีได�รับการข้ึนบัญชีผู�ผ(านการคัดเลือกสรร  ถ�ามีกรณีอย(างใดอย(างหนึ่ง
ดังต(อไปนี้  ให�เป#นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู�นี้ไว�ในบัญชีผู�ได�รับการคัดเลือกสรร คือ 

    (๑) ผู�นั้นขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต( งตั้ งในตำแหน(งที่ ได�รับการ         
คัดเลือกสรร 

(๒) ผู�นั้นไม(มารายงานตัว  เพื่อรับการบรรจุและแต(งตั้งเป#นพนักงานจ�าง
ภายในเวลาที่เทศบาลนครอุบลราชธานีกำหนด 

(๓) ผู�น้ันมีเหตุไม(อาจเข�าปฏิบัติหน�าท่ีได�ตามกำหนดที่จะบรรจุและแต(งตั้งใน
ตำแหน(งท่ีได�รับการคัดเลือกสรร 

11. การบรรจุและแต(งต้ัง 
                11.๑ ผู�ได�รับการคัดเลือกสรรจะได�รับการบรรจุและแต(งตั้งตามลำดับท่ีท่ีข้ึนบัญชี     
ไว�ในบัญชีผู�ได�รับการคัดเลือกสรร 

          11.๒ ถ�าผู�ได�รับการคัดเลือกสรรและถึงลำดับที่ท่ีจะได�รับการบรรจุและแต(งตั้ง มีวุฒิ
ทางการศึกษาสูงกว(าที่กำหนดไว�ตามประกาศฯ นี้  จะนำมาเพื่อเรียกร�องสิทธิใดๆ  เพ่ือประโยชนFของตนเองไม(ได� 
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          11.๓ การบรรจุและแต(งตั้ง และการจัดจ�างจะดำเนินก็ต(อเม่ือบัญชีรายชื่อผู�ผ(านการ
คัดเลือกสรรได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีแล�วเท(าน้ัน    
 

จึงประกาศให�ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่    30  ธันวาคม  พ.ศ.2564 
 
 

(นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม) 
    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


