ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตาบลนาทอง
เรื่ อง การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อดาเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็ นพนักงานจ้าง

ด้วยองค์การบริ หารส่ วนตาบลนาทอง อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์
ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อดาเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็ นพนักงานจ้าง ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้
พนักงานจ้ างทัว่ ไป
ตาแหน่ง คนงานรถขยะ
จานวน
๑
อัตรา
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ดังนี้
๑.๑ คุณสมบัติทวั่ ไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี บริ บูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปี
๓. เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย ตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
๔. ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อสติฟั่นเฟื อน ไม่
สมประกอบหรื อโรคตามที่ กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็ นลักษณะต้องห้ามสาหรั บ
พนักงานส่ วนตาบล
๕. ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารท้องถิ่น คณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่น หรื อสมาชิกสภาท้องถิ่น
๖. ไม่เป็ นผูท้ ี่เคยถู กลงโทษไล่ออก ปลดออก ให้ออกหรื อเลิ กจ้างเพราะกระทาความผิดวินยั จาก
องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิ จ หน่ วยการบริ หารส่ วนท้องถิ่ น หน่ วยงานรัฐหรื อส่ วนราชการ
อื่น
๗. ไม่เคยเป็ นผูถ้ ูกลงโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรื อลหุโทษ
๘. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๙. ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง อัตราค่ าตอบแทน และระยะเวลาในการจ้ าง
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบตั ิหน้าที่จดั เก็บขยะมูลฝอย ตามที่รองรับขยะมูลฝอยของ อบต.และนาไปทาลายยังที่ทาลาย
และปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
/คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง....

-๒- คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
๑. เพศ ชาย
๒. สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
- อัตราค่ าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
- ระยะเวลาในการจ้ าง
มีระยะเวลาในการจ้าง ๑ ปี
๒. วันเวลา สถานที่ รับสมัคร
- ผูส้ นใจกรอกข้อมู ลและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลนาทอง
อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ ๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ ( ๐๘.๓๐
-๑๖.๓๐ น.)
๓. เอกสารหลักฐานทีต่ ้ องนามายื่นพร้ อมใบสมัครสอบ
ผูส้ มัครสอบต้องยืน่ ใบสมัครสอบด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
๑) รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ ว ถ่ายครั้งเดี ยวกันไม่เกิ น ๖ เดือน
จานวน ๒ แผ่น
๒) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ โดยผูส้ มัครรับรองสาเนาถูกต้อง
๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ โดยผูส้ มัครรับรองสาเนาถูกต้อง
๔) วุฒิการศึกษา พร้ อมทั้งสาเนา จานวน ๑ ฉบับโดยผูส้ มัครรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ถือว่าเป็ น
ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรของสถาบันการศึกษานั้น จะถือตามกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาของ
สถาบันนั้นๆเป็ นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็ จการศึกษาและได้รับอนุ มตั ิจากสถาบันการศึกษานั้นๆภายในวันปิ ด
รับสมัคร หากมีขอ้ ขัดข้องภายหลังไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษานั้นๆบรรจุแต่งตั้งได้ ถือว่าผูส้ มัครเจตนาฝ่ า
ฝื น โดยนาวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงตามที่กาหนด ซึ่ งถือว่าเป็ นข้อพกพร่ องของผูส้ มัคร และจะถือว่าผูส้ มัครนั้น
หมดสิ ทธิ์ ในการรับการสอบครั้งนี้และจะเรี ยกร้องสิ ทธิ ใดๆไม่ได้
๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็ นโรคต้องห้าม ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จานวน ๑ ฉบับ

/ในการรับสมัคร...

-๓ในการรั บ สมัค รครั้ งนี้ ให้ ผู ส้ มัค รตรวจสอบคุ ณ สมบัติแ ละรั บ รองตนเองว่า เป็ นผูม้ ี คุ ณสมบัติ
ครบถ้วน ซึ่ งหากปรากฏภายหลังว่า ผูส้ มัครขาดคุณสมบัติหรื อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศ องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลนาทอง จะถื อว่าเป็ นผูข้ าดคุ ณสมบัติในการสมัครและขาดคุ ณสมบัติในการบรรจุแต่งตั้ง
และไม่มีสิทธิ ได้รับการจ้างให้ดารงตาแหน่ งพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาทอง อาเภอ
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
๔. ค่ าธรรมเนียมในการสมัคร
ผูส้ มัครไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมใดๆ
๕. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ ารับการคัดเลือก
องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาทอง จะประกาศรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ใน
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๖. กาหนด วันเวลาและสถานทีส่ อบคัดเลือก
คณะกรรมการจะดาเนิ นการคัดเลื อก ณ องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาทอง อาเภอเชี ยงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.เป็ นต้นไป
๗. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
-ภาคความรู ้ความสามารถทัว่ ไปและความรู ้ความสามารถที่ใช้เฉพาะกับตาแหน่ ง (สอบสัมภาษณ์ )
๑๐๐ คะแนน
๘. เกณฑ์ การตัดสิ นผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหา
ผูเ้ ข้าสอบและผ่านการทดสอบต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๙. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาทอง จะประกาศรายชื่ อผูผ้ ่านการสรรหาและเลื อกสรร ในวันที่ ๑
มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลนาทอง อาเภอเชี ยงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยจะ
เรี ยงลาดับจากผูท้ ี่ ได้คะแนนสู งสุ ดลงมา ในกรณี ที่ ได้คะแนนเท่ากันให้ผูส้ มัครสอบที่ ได้คะแนนความรู ้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งที่มากกว่า เป็ นผูไ้ ด้ลาดับสู งกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาตัดสิ น
คะแนนตามผูท้ ี่ได้เลขประจาตัวสอบก่อนเป็ นผูไ้ ด้ลาดับสู งกว่า
๑๐. การขึน้ บัญชีสอบแข่ งขัน
การขึ้นบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาทอง โดยเรี ยงลาดับจากผูท้ ี่
ได้คะแนนสู งสุ ดลงมาตามลาดับ มีระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วนั ประกาศขึ้นบัญชี หากมีความต้องการบรรจุ
แต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้แล้วเพิ่มอีก จะเรี ยกบุคคลที่ข้ ึนบัญชีไว้บรรจุแต่งตั้งต่อไป และผูผ้ า่ นการสรรหา
และเลือกสรร จะถูกยกเลิกบัญชีเมื่อมีกรณี ใดๆ ดังนี้
/๑.มีประกาศ

-๔๑.มีการประกาศขึ้นบัญชีใหม่
๒.บุคคลนั้นๆขอสละสิ ทธิ์ ในการบรรจุแต่งตั้งและจ้างในตาแหน่งที่ผา่ นการเลือกสรร
๓.เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัดมหาสารคามมีความเห็ นหรื อมติ ในเรื่ องดังกล่าว
เป็ นอย่างอื่น
๔.กรณี มีขอ้ สงสัย ข้อขัดแย้ง ทักท้วง ให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัด
มหาสารคาม เป็ นที่สุด
๑๑.การบรรจุแต่ งตั้ง
ผูส้ อบได้ตอ้ งรายงานตัว ปฐมนิ เทศและทาสัญญาจ้าง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลนาทองกาหนด ตามรายชื่ อในบัญชี ผูผ้ ่านการสรรหาและเลื อกสรร เมื่อได้รับการเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัดมหาสารคาม
การได้รับค่าตอบแทน นั้น องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาทอง จะบรรจุแต่งตั้งบุคคลสอบแข่งขันได้
ในอัตราค่าตอบแทน ดังนี้
๑.พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป ต าแหน่ ง คนงานรถขยะ ให้ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนในอัต ราเดื อ น ละ
๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
๒. หลังการบรรจุแต่งตั้ง หากมีระเบียบ ประกาศ พระราชบัญญัติ หรื อกฎหมายอื่นใดเกี่ ยวกับการ
ให้ขา้ ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจา และลูกจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
หรื อปรับปรุ งอัตราค่าตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ ประกาศ พระราชบัญญัติหรื อกฎหมาย
นั้นๆกาหนด
๑๒. คาเตือน
๑. องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาทอง ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรในรู ปแบบของคณะกรรมการ
โดยยึดหลักความรู ้ ความสามารถ โปร่ งใส เป็ นธรรม อย่าได้หลงเชื่ อและยอมเสี ยทรัพย์สินให้แก่ผทู ้ ี่อา้ งว่า
สามารถช่วยเหลือให้สอบได้
๒. ประกาศต่างๆขององค์การบริ หารส่ วนตาบลนาทองเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร จะปิ ดไว้
ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลนาทอง หมู่ที่ ๑๑ ตาบลนาทอง อาเภอเชี ยงยืน จังหวัดมหาสารคาม
และ www.mknatong.go.th เป็ นหน้าที่ของผูส้ มัครที่จะต้องสนใจติดตามประกาศทุกระยะ,ดาเนินการปฏิบตั ิ
ให้ถูกต้องตามประกาศกาหนดโดยจะอ้างเหตุผลว่าไม่ทราบประกาศภายหลังไม่ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(ลงชื่อ)
(นายอรุ ณ สี พจน์)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลนาทอง

