
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 

เร่ือง   การรับสมคัรสอบบุคคลเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนกังานจา้ง 
 

  ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยนื  จงัหวดัมหาสารคาม มีความประสงค์
ท่ีจะรับสมคัรบุคคลเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนกังานจา้ง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดงัน้ี 

พนักงานจ้างทัว่ไป 
ต าแหน่ง  คนงานรถขยะ  จ านวน  ๑ อตัรา 
 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ  ผูส้มคัรตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไป และคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ดงัน้ี 

๑.๑ คุณสมบัติทัว่ไป 
๑.  มีสัญชาติไทย 
๒. มีอายไุม่ต  ่ากวา่ ๑๘ ปี บริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปี 
๓. เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
๔. ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ไร้ความสามารถหรือสติฟ่ันเฟือน ไม่

สมประกอบหรือโรคตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลกัษณะตอ้งห้ามส าหรับ
พนกังานส่วนต าบล 

๕. ไม่เป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  
๖. ไม่เป็นผูท่ี้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก ให้ออกหรือเลิกจา้งเพราะกระท าความผิดวินยัจาก

องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หน่วยการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานรัฐหรือส่วนราชการ
อ่ืน 

๗. ไม่เคยเป็นผูถู้กลงโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้
กระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ 

๘. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
๙. ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีพรรคการเมือง 

๑.๒ ลกัษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง อตัราค่าตอบแทน และระยะเวลาในการจ้าง 
- ลกัษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบติัหนา้ท่ีจดัเก็บขยะมูลฝอย ตามท่ีรองรับขยะมูลฝอยของ อบต.และน าไปท าลายยงัท่ีท าลาย 
และปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

/คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง.... 



 
 

-๒- 
 
- คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ๑.   เพศ ชาย  
   ๒.   ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
    
- อตัราค่าตอบแทน  

 ไดรั้บค่าตอบแทนในอตัรา เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท  (เกา้พนับาทถว้น) 
       - ระยะเวลาในการจ้าง  
 มีระยะเวลาในการจา้ง ๑ ปี 

 
๒. วนัเวลา สถานที ่รับสมัคร 

- ผูส้นใจกรอกขอ้มูลและยื่นใบสมคัรด้วยตนเอง  ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
อ าเภอเชียงยนื  จงัหวดัมหาสารคาม ในระหวา่งวนัท่ี ๖ – ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ  ( ๐๘.๓๐ 
-๑๖.๓๐ น.) 
       ๓.  เอกสารหลกัฐานทีต้่องน ามาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบ 

 ผูส้มคัรสอบตอ้งยืน่ใบสมคัรสอบดว้ยตนเองต่อเจา้หนา้ท่ีรับสมคัรพร้อมหลกัฐานดงัต่อไปน้ี  
 ๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายคร้ังเดียวกนัไม่เกิน ๖ เดือน 
จ านวน ๒ แผน่ 
 ๒) ส าเนาทะเบียนบา้น  จ  านวน ๑ ฉบบั โดยผูส้มคัรรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 ๓) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  จ  านวน  ๑ ฉบบั โดยผูส้มคัรรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 ๔) วุฒิการศึกษา  พร้อมทั้งส าเนา จ านวน ๑ ฉบบัโดยผูส้มคัรรับรองส าเนาถูกตอ้ง ทั้งน้ีถือว่าเป็น
ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรของสถาบนัการศึกษานั้น จะถือตามกฎหมาย ระเบียบเก่ียวกบัการศึกษาของ
สถาบนันั้นๆเป็นเกณฑ ์โดยจะตอ้งส าเร็จการศึกษาและไดรั้บอนุมติัจากสถาบนัการศึกษานั้นๆภายในวนัปิด
รับสมคัร หากมีขอ้ขดัขอ้งภายหลงัไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษานั้นๆบรรจุแต่งตั้งได ้ถือว่าผูส้มคัรเจตนาฝ่า
ฝืน โดยน าวฒิุการศึกษาท่ีไม่ตรงตามท่ีก าหนด ซ่ึงถือวา่เป็นขอ้พกพร่องของผูส้มคัร และจะถือวา่ผูส้มคัรนั้น
หมดสิทธ์ิในการรับการสอบคร้ังน้ีและจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได ้
 ๕)  ใบรับรองแพทยท่ี์แสดงวา่ไม่เป็นโรคตอ้งหา้ม ออกใหไ้ม่เกิน ๑ เดือน จ านวน ๑ ฉบบั 
  
 
 

/ในการรับสมคัร... 
 
 



 
 

                                                                                                -๓- 
 ในการรับสมัครคร้ังน้ี ให้ผูส้มัครตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองว่าเป็นผูมี้คุณสมบัติ
ครบถว้น ซ่ึงหากปรากฏภายหลงัวา่ ผูส้มคัรขาดคุณสมบติัหรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามประกาศ องคก์าร
บริหารส่วนต าบลนาทอง จะถือว่าเป็นผูข้าดคุณสมบติัในการสมคัรและขาดคุณสมบติัในการบรรจุแต่งตั้ง 
และไม่มีสิทธิไดรั้บการจา้งให้ด ารงต าแหน่งพนกังานจา้ง สังกดั องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง อ าเภอ
เชียงยนื จงัหวดัมหาสารคาม 
       ๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  
 ผูส้มคัรไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใดๆ 
      ๕.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการสรรหาและเลือกสรร  ใน
วนัท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
      ๖. ก าหนด วนัเวลาและสถานทีส่อบคัดเลือก 
 คณะกรรมการจะด าเนินการคดัเลือก ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จงัหวดั
มหาสารคาม ในวนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.เป็นตน้ไป 
      ๗. หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหาและเลือกสรร 
 หลกัเกณฑก์ารประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 

-ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปและความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะกบัต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
๑๐๐   คะแนน 

      ๘. เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหา 
 ผูเ้ขา้สอบและผา่นการทดสอบตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๖๐  
      ๙. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง จะประกาศรายช่ือผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรร ในวนัท่ี ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จงัหวดัมหาสารคาม โดยจะ
เรียงล าดบัจากผูท่ี้ได้คะแนนสูงสุดลงมา ในกรณีท่ีได้คะแนนเท่ากนัให้ผูส้มคัรสอบท่ีได้คะแนนความรู้
ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่งท่ีมากกวา่ เป็นผูไ้ดล้  าดบัสูงกวา่  ถา้ยงัไดค้ะแนนเท่ากนั จะพิจารณาตดัสิน
คะแนนตามผูท่ี้ไดเ้ลขประจ าตวัสอบก่อนเป็นผูไ้ดล้  าดบัสูงกวา่ 
       ๑๐. การขึน้บัญชีสอบแข่งขัน 

การข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้จะข้ึนบญัชีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทอง โดยเรียงล าดบัจากผูท่ี้
ไดค้ะแนนสูงสุดลงมาตามล าดบั มีระยะเวลา ๑ ปี นบัตั้งแต่วนัประกาศข้ึนบญัชี หากมีความตอ้งการบรรจุ 
แต่งตั้งในต าแหน่งท่ีสอบไดแ้ลว้เพิ่มอีก จะเรียกบุคคลท่ีข้ึนบญัชีไวบ้รรจุแต่งตั้งต่อไป และผูผ้า่นการสรรหา
และเลือกสรร จะถูกยกเลิกบญัชีเม่ือมีกรณีใดๆ ดงัน้ี  

 
/๑.มีประกาศ 
 



 
-๔- 

 
 ๑.มีการประกาศข้ึนบญัชีใหม่ 
 ๒.บุคคลนั้นๆขอสละสิทธ์ิในการบรรจุแต่งตั้งและจา้งในต าแหน่งท่ีผา่นการเลือกสรร 
 ๓.เม่ือคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัมหาสารคามมีความเห็นหรือมติในเร่ืองดงักล่าว
เป็นอยา่งอ่ืน 
 ๔.กรณีมีขอ้สงสัย ขอ้ขดัแยง้ ทกัทว้ง ใหถื้อค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดั
มหาสารคาม เป็นท่ีสุด 
      ๑๑.การบรรจุแต่งตั้ง   
 ผูส้อบไดต้อ้งรายงานตวั ปฐมนิเทศและท าสัญญาจา้ง ตามวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลนาทองก าหนด ตามรายช่ือในบญัชีผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรร เม่ือไดรั้บการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัมหาสารคาม  
 การไดรั้บค่าตอบแทน นั้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทอง จะบรรจุแต่งตั้งบุคคลสอบแข่งขนัได้
ในอตัราค่าตอบแทน ดงัน้ี  
 ๑.พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานรถขยะ  ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือน ละ   
๙,๐๐๐ บาท (เกา้พนับาทถว้น) 
 ๒. หลงัการบรรจุแต่งตั้ง หากมีระเบียบ ประกาศ พระราชบญัญติั หรือกฎหมายอ่ืนใดเก่ียวกบัการ
ให้ขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้งประจ า และลูกจา้งสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่ม
หรือปรับปรุงอตัราค่าตอบแทน ให้ไดรั้บค่าตอบแทนตามระเบียบ ประกาศ พระราชบญัญติัหรือกฎหมาย
นั้นๆก าหนด 
        ๑๒. ค าเตือน 
 ๑. องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทอง ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปแบบของคณะกรรมการ 
โดยยึดหลกัความรู้ความสามารถ โปร่งใส เป็นธรรม อย่าไดห้ลงเช่ือและยอมเสียทรัพยสิ์นให้แก่ผูท่ี้อา้งว่า
สามารถช่วยเหลือใหส้อบได ้
 ๒. ประกาศต่างๆขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทองเก่ียวกบัการสรรหาและเลือกสรร จะปิดไว ้
ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลนาทอง  อ าเภอเชียงยืน  จงัหวดัมหาสารคาม
และ www.mknatong.go.th เป็นหนา้ท่ีของผูส้มคัรท่ีจะตอ้งสนใจติดตามประกาศทุกระยะ,ด าเนินการปฏิบติั
ใหถู้กตอ้งตามประกาศก าหนดโดยจะอา้งเหตุผลวา่ไม่ทราบประกาศภายหลงัไม่ได ้

 
 ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    (ลงช่ือ) 

(นายอรุณ  สีพจน์) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทอง 
 


