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ประกาศองค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค� 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรเป นพนักงานจ�าง 

        ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค�  
.................................... 

  ด�วยองค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค�   จะดํา เนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล                       
เป นพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไปขององค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค� จํานวน 17 ตําแหน�ง 
รวม 84 อัตรา 

  อาศัยอํานาจตามความในข�อ 18 และข�อ 19 ของประกาศคณะกรรมการข�าราชการองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด จังหวัดนครสวรรค� เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง ประกาศ ณ  วันท่ี 20  สิงหาคม พ.ศ. 2547  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข�ารับการเลือกสรรเป นพนักงานจ�าง ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค� ดังนี้  

  1. ตําแหน�งท่ีเป�ดรับสมัคร 
     1.1 พนักงานจ างตามภารกิจ จํานวน 14 ตําแหน�ง  39 อัตรา   ดังนี้ 
          - ตําแหน�งสําหรับผู มีคุณวุฒิ 
                               1. ผู�ช�วยเจ�าหน�าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร�   จํานวน 2 อัตรา 
               2. ผู�ช�วยนักวิชาการพัฒนาการท�องเท่ียว   จํานวน 1 อัตรา 
             3. ผู�ช�วยนักพัฒนาชมุชน      จํานวน 1 อัตรา 
             4. ผู�ช�วยเจ�าพนักงานการเงินและบัญชี            จํานวน 1 อัตรา 
                                5. ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ    จํานวน 9 อัตรา 
             6. ผู�ช�วยนายช�างเขียนแบบ             จํานวน 1 อัตรา 
             7. ผู�ช�วยนายช�างโยธา     จํานวน 1 อัตรา 
             8. ผู�ช�วยนายช�างไฟฟ@า     จํานวน 1 อัตรา 
             9. ผู�ช�วยเจ�าหน�าท่ีบนัทึกข�อมูล    จํานวน 7 อัตรา 
            10.ผู�ช�วยช�างโยธา     จํานวน 1 อัตรา 
           - ตําแหน�งสําหรับผู มีทักษะ 
       11. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก   จํานวน 8 อัตรา 
       12. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง   จํานวน 1 อัตรา 
       13. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จํานวน 1 อัตรา 
       14. พนักงานขับรถยนต�     จํานวน 4 อัตรา 
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                        1.2  พนักงานจ างท่ัวไป   จํานวน  3  ตําแหน�ง  45   อัตรา   ดังนี้ 
    1. พ่ีเลี้ยง      จํานวน  1  อัตรา 
        2. คนสวน      จํานวน  1  อัตรา 
    3. คนงาน               จํานวน 43 อัตรา 
  หมายเหตุ    สมัครได คนละไม�เกิน   1   ตําแหน�ง 
 2.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งของผู สมัคร 
  2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
        ผู�ซ่ึงจะได�รับการจ�างเป นพนักงานจ�าง  ต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามข�อ 
4  ของประกาศ ก.จ.จ. จังหวดันครสวรรค�  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ�าง ประกาศ        ณ  วันท่ี  20 
สิงหาคม  พ.ศ. 2547 ดังนี้ 
 (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไม�ตํ่ากว�า  18 ปF  และไม�เกิน  60  ปF 
  (3)  ไม�เป นบุคคลล�มละลาย 
  (4)  ไม�เป นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�ไร�ความสามารถ                   
หรือจิตฟHIนเฟJอนไม�สมประกอบ  หรือเป นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป นลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�น  
สําหรับข�าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ดังนี ้
   4.1  โรคเรื้อนในระยะติดต�อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป นท่ีรังเกียจ                        
แก�สังคม 
   4.2  วัณโรคในระยะอันตราย 
   4.3  โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเป นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
   4.4  โรคติดยาเสพติดให�โทษ 
   4.5  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  (5)  ไม�เป นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ี ใน
พรรคการเมือง 
  (6)  ไม�เป นผู�ดํารงตําแหน�งผู�บริหารท�องถ่ิน คณะผู�บริหารท�องถ่ินสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
  (7)  ไม�เป นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา  เว�นแต�เป นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (8)  ไม�เป นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก  ปลดออก หรือไล�ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
  (9 )   ไม� เป นข� าราชการหรือลู กจ� า งของส� วนราชการ  พนักงานหรือลู กจ� า ง                       
ของหน�วยงานอ่ืน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการส�วนท�องถ่ิน 
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 3. เอกสารและหลักฐานท่ีใช ในการสมัคร  
      ผู�ประสงค�จะสมัครให�ยื่นใบสมัครด�วยตนเองต�อเจ�าหน�าท่ีรับสมัคร  พร�อมท้ังเอกสารฉบับจริง
และสําเนาเอกสารท่ีรับรองความถูกต�อง  อย�างละ  1  ชุด  มายื่นในวันสมัคร ดังต�อไปนี้ 
     1.  สําเนาวุฒิการศึกษา  ท่ีแสดงว�าเป นผู�มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีสมัคร 
  2.  สําเนาทะเบียนบ�าน  
     3.   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  4.  รูปถ�ายหน�าตรง  ไม�สวมหมวกและไม�ใส�แว�นตาดํา  ขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  3  รูป 
(ถ�ายครั้งเดียวกันไม�เกิน  6  เดือน) 
  5.  สําเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย  (สําหรับตําแหน�งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
, ตําแหน�ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง, ตําแหน�ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                      และ
ตําแหน�ง พนักงานขับรถยนต�) 
      6.  หนังสือรับรองการทํางานจากนายจ�าง หรือหน�วยงาน ท่ีน�าเชื่อถือและตรวจสอบได� หรือ
หน�วยงานซ่ึงระบุถึงลักษณะงานท่ีได�ปฏิบัติ โดยได�ปฏิบัติมาแล�วไม� ตํ่ากว�า 5 ปF (สําหรับตําแหน�งพนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดหนัก,ตําแหน�ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง,ตําแหน�ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
และตําแหน�ง พนักงานขับรถยนต�) 
  7.  ใบรับรองแพทย�ท่ีแสดงว�าไม�เป นโรคต�องห�ามและสารเสพติด (ท่ีแพทย�ออกให�ไม�เกิน   1 
เดือน) 
    8.  สําเนาใบรับรองผ�านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข�ารับราชการทหารกองประจําการหรือ
หลักฐานรับรองผ�านการเกณฑ�ทหาร (เฉพาะเพศชาย)  
  9.  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช�น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล คํานําหน�านาม ทะเบียนสมรส 
ทะเบียนหย�า ฯลฯ 
 4. กําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีรับสมัคร 
     องค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค� จะเปQดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข�ารับการเลือกสรรเป น
พนักงานจ�าง  ระหว�างวันท่ี  21-30 มกราคม 2556(เว�นวันหยุดราชการ)โดยผู�ประสงค�จะสมัครเป นพนักงานจ�างให�
ติดต�อและยื่นใบสมัครด�วยตนเอง   ณ   ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค� หรือสอบถามได�ท่ีฝSายบริหารงานบุคคล 
สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด องค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค�  หรือทางโทรศัพท�หมายเลข  
0-5680-3567-9 ต�อ 102.และหมายเลข 0-88279-1072   หรือ www.nakhonsawanpao.go.th 

 5.  ค�าธรรมเนียมการสมัคร 
   ผู� ส มัค ร ทุก ตํ าแหน� ง จะต� อ ง เสี ย ค� า ธ ร รม เนี ยมการส มัคร   ใน อัต รา   100  บาท                        
เม่ือผู�สมัครเสียค�าธรรมเนียมในการสมัครแล�ว จะไม�จ�ายคืนให�ทุกกรณี   
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 6. วิธีการสรรหาและเลือกสรร 
   หลักเกณฑ�การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานยึดหลัก “สมรรถนะ” ท่ีจําเป นต�องใช�สําหรับการ
ปฏิ บั ติ งานในตําแหน� ง ท่ีองค�การบริหารส�วนจั งหวัดนครสวรรค�  กําหนด ประเ มินโดยวิธีการสัมภาษณ�                      
และหรือทดสอบทักษะเฉพาะของบุคคล ในเรื่องต�าง ๆ ท่ีจํา เป นต�องปฏิ บั ติ งานตามท่ี องค�การบริหาร                         
ส�วนจังหวัดนครสวรรค� กําหนด ดังนี้ 
  6.1 พนักงานจ�างท่ัวไป  ประเมินสมรรถนะด�วยวิธีการสัมภาษณ� 
  6.2 พนักงานจ�างตามภารกิจ  (ตําแหน�งสําหรับผู�มีคุณวุฒิ)  ประเมินสมรรถนะด�วยวิธีการ
สอบข�อเขียนหรือวิธีการสอบปฏิบัติและวิธีการสัมภาษณ� 
  6.3 พนักงานจ�างตามภารกิจ (ตําแหน�งสําหรับผู�มีทักษะ) ประเมินสมรรถนะด�วยวิธีการสอบ
ปฏิบัติและวิธีการสัมภาษณ� 
 7.  การประกาศรายช่ือผู มีสิทธิเข ารับการสรรหาและเลือกสรร  พร อมวัน  เวลา  สถานท่ี
เลือกสรร และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
      7.1 องค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค� จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการเลือกสรรทุก
ตําแหน�ง พร�อมท้ังวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ในวันท่ี 8 กุมภาพันธK 2556   
      7.2 องค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค� จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ   พนักงานจ าง
ตามภารกิจ (ตําแหน�งสําหรับผู�มีคุณวุฒิและตําแหน�งสําหรับผู�มีทักษะ) โดยวิธีการสอบข�อเขียนหรือวิธีการสอบปฏิบัติ 
ในวันท่ี 19-20 กุมภาพันธK 2556 (ตามเอกสารแนบท�าย)  
   7.3 องค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค� จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ   พนักงานจ าง
ท่ัวไป โดยวิธีการสัมภาษณ� ในวันท่ี 21 กุมภาพันธK 2556   
     7.4 องค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค� จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการเลือกสรร 
พนักงานจ างตามภารกิจ(ตําแหน�งสําหรับผู�มีคุณวุฒิและตําแหน�งสําหรับผู�มีทักษะ) โดยวิธีการสัมภาษณ� พร�อมท้ังวัน 
เวลา และสถานท่ีสัมภาษณ� ในวันท่ี 27 กุมภาพันธK  2556 
     7.5 องค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค� จะดําเนินการสัมภาษณ� พนักงานจ�าง     ตาม
ภารกิจ(ตําแหน�งสําหรับผู�มีคุณวุฒิและตําแหน�งสําหรับผู�มีทักษะ) ในวันท่ี 7-8 มีนาคม 2556          โดยปQดประกาศไว�  
ณ   สํานักงานองค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค� หรือสามารถสอบถามได�ท่ี          ฝSายบริหารงานบุคคล  สํานัก
ปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด  องค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค�  โทรศัพท�หมายเลข 0-5680-3567-9 ต�อ 102.
และหมายเลข 0-88279-1072                      หรือ www.nakhonsawanpao.go.th 
 8.  เกณฑKการตัดสินสําหรับผู ผ�านการเลือกสรร 
       องค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค� กําหนดให�ผู�ผ�านการทดสอบ จะต�องได�คะแนนแต�ละ
ภาคไม�ต่ํากว�าร�อยละ 60 เป นผู�ผ�านการคัดเลือก 
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 9.  การประกาศผลการเลือกสรร  
                   องค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค�  จะประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพ่ือเข�ารับการสรรหา
และเลือกสรรเป นพนักงานจ�างขององค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค� ในวันท่ี 13 มีนาคม 2556 โดยปQดประกาศไว� 
ณ สํานักงานองค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค� หรือติดต�อสอบถามได�                               ท่ีฝSายบริหารงาน
บุคคล  สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด องค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค�                         หรือโทรศัพท�
หมายเลข0-5680-3567-9 ต�อ102หรือ0-88279-1072 หรือ www.nakhonsawanpao.go.th 
 10.  การข้ึนบัญชีผู ผ�านการเลือกสรร 
        1. การข้ึนบัญชีรายชื่อผู�ผ�านการเลือกสรร  จะเรียงลําดับท่ีจากผู�ผ�านการเลือกสรร    ท่ีได�
คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ  ถ�าคะแนนเท�ากันให�ผู�ท่ีได�รับหมายเลขประจําตัวผู�สมัครก�อน    เป นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า 
        2 .  บั ญชี ร ายชื่ อ ผู� ผ� า นการ เ ลื อกสรร  กํ าหนด ให� บั ญชี มี อายุ ใ ช� ไ ด� ไ ม� เ กิ น  1  ปF                                
นับจากวันประกาศผลผู�ผ�านการเลือกสรร  ท้ังนี้ หากองค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค�  มีการสรรหาและเลือกสรร
ในตําแหน�งเดียวกันอีก และได�ข้ึนบัญชีผู�ผ�านการเลือกสรรครั้งใหม�  ถือว�ายกเลิกบัญชีผู�ผ�าน          การเลือกสรรครั้ง
ก�อนในตําแหน�งเดียวกัน   
 11.  การจัดจ างเปOนพนักงานจ าง 
        ผู�ผ�านการเลือกสรร จะได�รับการจัดจ�างเป นพนักงานจ�าง สังกัด องค�การบริหารส�วนจังหวัด
นครสวรรค� ตามลําดับท่ีในบัญชีผู�ผ�านการเลือกสรร ตามตําแหน�งว�าง  และตามความจําเป น                           ของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค�   
 12.  เง่ือนไขการจ าง 
   องค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค�  จะทําสัญญาจ�างเม่ือได�รับความเห็นชอบ    การจ�าง 
จาก ก.จ.จ. จังหวัดนครสวรรค� จึงจะทําสัญญาจ�างได� โดยกําหนดระยะเวลาการจ�างพนักงานจ�าง  ตามภารกิจมีสัญญา
จ�างไม�เกินคราวละ 4 ปF และพนักงานจ�างท่ัวไป มีสัญญาจ�างไม�เกินคราวละ 1 ปF   
  อนึ่งในการสมัครครั้งนี้หากคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ�าง ตรวจ
พบภายหลังว�าผู�สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม�ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งหรือมีคุณสมบัติไม�ครบถ�วน ตามประกาศ
รับสมัคร  จะถือว�าเป นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัคร  และไม�มีสิทธิได�รับการบรรจุแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งพนักงานจ�าง
  

  จึงประกาศให�ทราบท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ   วันท่ี     8      มกราคม  พ.ศ. 2556 

 

      (นายมานพ   ศรีผึ้ง) 
    นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดนครสวรรค� 


