
ประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 

   ………………………………….…………. 

  ด้วยเทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ จะด าเนินการรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา     

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 กันยายน 2547 หมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ 18 และข้อ 19 
จึงรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 1 อัตรา 

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
  2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม   
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่   
24 กันยายน 2547 ข้อ 4 ดังนี้ 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี 
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
ส าหรับพนักงานเทศบาล   

5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น 
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
    - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

หน้าที่... 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - ปฏิบัติหน้าทีจ่ัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย 
การน าขยะมูลฝอยไปท าลายยังที่ท าลายหรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

  3.  อัตราค่าตอบแทน 
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท 

4.  ระยะเวลาการจ้าง 
ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี 

5.  การรับสมัคร 
5.1 ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและกรอก

รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
รับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 26 มกราคม 2561  ณ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันและเวลาราชการ 

5.2 หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร 
  1. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 

3. ส าเนาหลักฐานการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
4. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน) จ านวน 1 ฉบับ 
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  

จ านวน 3 รูป 
6. ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, หลักฐานซึ่งแสดง

ว่าผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เป็นต้น 
ส าเนาหลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัครจะต้องรับรองส าเนา

ถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ 
5.3 เงื่อนไขในการรับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครฯ ให้
ถูกต้องครบถ้วน และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  
เทศบาลต าบลโนนดินแดงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  

  6.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 100 บาท 
 
 

7.  หลักเกณฑ์... 
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7.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร   
เทศบาลต าบลโนนดินแดง จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยยึดหลักสมรรถนะ

ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่เทศบาลก าหนด โดยวิธีการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย   
7.1 ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
7.2 ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงาน และ 
7.3 คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  

  8.  เกณฑ์การตัดสิน   
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องไดร้ับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

9.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
         เทศบาลต าบลโนนดินแดง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ในวันที่ 30 มกราคม 2561  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ หรือ
ทางเว็บไซต์  www.nondindaengcity.com 

10.  วัน  เวลา  และสถานที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
เทศบาลต าบลโนนดินแดง จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที ่7 กุมภาพันธ์  2561 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนดินแดง ตั้งแตเ่วลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

  11.  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
         เทศบาลต าบลโนนดินแดง จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ 
9 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ หรือทางเว็บไซต์  
www.nondindaengcity.com 

12.  การด าเนินการจัดจ้าง 
   เทศบาลต าบลโนนดินแดงจะด าเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุด
ตามล าดับในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนจึงจะจัดจ้างได้ โดยก าหนดให้บัญชีมีอายุ 1 ปี ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรร
มากกว่าจ านวนอัตราว่าง  และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลพิจารณา
แล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ  ณ  วันที่   8  มกราคม  พ.ศ. 2561   
        
 
 

    (นายสมชัย  กอชัยศิริกุล) 
              นายกเทศมนตรีต าบลโนนดินแดง 


