ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
………………………..
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะดําเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗
จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
๑.๑ ตําแหน่งคนงาน
จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม
ข้อ ๔ ของประกาศ ก.จ.จ.นครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนด โรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
/๒.๒ คุณสมบัติ ...

- ๒ ๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็ นไปตามเอกสารแนบท้ าย
ประกาศนี้
๓. หลักฐานและเอกสารทีต่ ้องนําไปยืน่ ในการสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รให้ ยื่ น ใบสมั ค รพร้ อ มหลั ก ฐานด้ ว ยตนเองต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ รั บ สมั ค ร
ดังต่อไปนี้
๓.๑ สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน ๑ ชุด โดยให้นําต้นฉบับวุฒิการศึกษามาตรวจสอบ
ในวันสมัครด้วย
๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นสีดาํ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน
๖ เดือน จํานวน ๓ รูป
๓.๓ สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๔ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด และให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน
๓.๕ หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร จํานวน ๑ ชุด (ถ้ามี)
๓.๖ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล สําเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ
หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสําเนาถูกต้อง และลงชื่อกํากับ
๔. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเป็นต้องใช้สําหรับ
การปฏิบัติงานในตําแหน่ง โดยประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ (๑๐๐ คะแนน)
๔.๑ ความรู้ของบุคคลในเรือ่ งต่างๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
๔.๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
๔.๓ คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจําเป็นหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๕. กําหนดระยะเวลาการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ที่สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ถนนยิงเป้าใต้ ตําบลสนาม
จันทร์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
ในวันและเวลาราชการ สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรก่อนสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อเอง โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หรือเว็บไซต์ www.nkppao.go.th. หรือสามารถ
สอบถามได้ที่ ชั้น ๑ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โทรศัพท์
๐-๓๔๙๖-๐๘๐๗ ในวันและเวลาราชการ
/๗. เกณฑ์การตัดสิน ...

- ๓ ๗. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้จะต้องได้คะแนนการสรรหาและเลือกสรรไม่ต่ํากว่าร้อยละ
หกสิบ
๘. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรให้ ท ราบ โดยจะขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรร
เรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดตามลําดับ หากได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่
ในลําดับที่สูงกว่า
บั ญชี รายชื่ อผู้ ผ่ านการเลื อกสรรมี กํ าหนดเวลา ๑ ปี นั บแต่ วั นที่ ประกาศขึ้ นบั ญชี ผู้ ผ่ าน
การเลื อ กสรร โดยจะปิ ด ประกาศไว้ ณ สํ า นั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม และประกาศ
ทางเว็บไซต์ www.nkppao.go.th. ถ้าหากมีการสรรหาและเลือกสรรในตําแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก
๙. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมตามลําดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดนครปฐม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕

(นายพเยาว์ เนียะแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕

พนักงานจ้างทั่วไป
๑. ชื่อตําแหน่ง คนงาน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๓๔๐ บาท

***********************

