ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองดินแดง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองดินแดง
*****************************************************************************
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง หมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร
องคการบริหารสวนตําบลหนองดินแดง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จึงประกาศรับ
สมัค รสอบคัด เลือกเพื่อบรรจุแตงตั้ง บุค คลเขาเปน พนัก งานจางขององคการบริห ารสวนตําบลหนองดิน แดง
จํานวน 2 ตําแหนง 3 อัตรา ดังนี้
1.พนักงานจางทั่วไป
1.1 ตําแหนง คนงานทั่วไป
จํานวน 2 อัตรา
2.พนักงานจางตามภารกิจ
2.1 ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จํานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัตทิ ั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบ
2.1 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามเบื้องตน ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปและไมเกิน 60 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร)
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตามทีก่ ําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานสวนตําบล ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น ไมเปนผูเคยตอง
รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

-23. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ใหผูประสงคจ ะสมัค รสอบคัด เลือกยื่น ใบสมัค ร ไดที่สํานัก งานปลัด องคก ารบริหารสว นตําบล
หนองดินแดง เลขที่ 138/2 หมูที่ 3 ตําบลหนองดินแดง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โทรศัพท
034 - 985100 ระหวาง วันที่ 18 - 26 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก
ผูสมัครสอบคัดเลือกตองยื่นใบสมัครพรอมเอกสารดังตอไปนี้
4.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาสีดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายไมเกิน 1 ป
จํานวน 3 รูป
4.2 สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
4.4 ใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน จํานวน 1 ฉบับ (ซึ่งออกใหไมเกิน 3 เดือน)
4.5 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาวาเปนผูมีความรูและความสามารถสําหรับตําแหนงที่รับสมัคร พรอม
สําเนา จํานวน 1 ฉบับ
4.6 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาตองมีใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกําหนด (ใบอนุญาต
ขับขี่รถยนตชนิดที่ 2) และหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงานหรือสวนราชการซึ่งระบุลักษณะ
งานและระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงาน พรอมรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
4.6 หลักฐานอื่น ๆ ( ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล , ใบแสดงผานการเกณฑทหาร , ใบทะเบียนสมรส,
พรอมรับรองสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
5. คาธรรมเนียมการสอบ
ผูสมัครสอบไมเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
6. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
ผูสมัครสอบใหสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณและสอบขอเขียน
7. การประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ
7.1 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ วันที่ 30 มีนาคม 2553
7.2 สอบสัมภาษณและสอบขอเขียน วันที่ 1 เมษายน 2553 ตั้งแตเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอง
ประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองดินแดง
7.3 ประกาศผลการสอบ วันที่ 2 เมษายน 2553 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองดินแดง

-38. เกณฑการตัดสิน
ผูถือวาเปนผูสอบคัดเลือกได จะตองเปนผูสอบไดคะแนน ไมต่ํากวา 60%
9. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกได
บัญชีผูสอบคัดเลือกใชไดไมเกิน 1 ป นับแตวันที่ขึ้นบัญชี แตถามีการสอบคัดเลือกสําหรับตําแหนง
เดียวกันอีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไวแลว บัญชีผูสอบคัดเลือกไดครั้งแรกเปนอันยกเลิก
10. การบรรจุและแตงตั้ง
ผูสอบคัดเลือกไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานจางตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบคัดเลือกได
เมื่อทางองคการบริหารสวนตําบลหนองดินแดงไดดําเนินการซื้อรถเก็บขยะเรียบรอยแลวเทานั้น
11. เงื่อนไขการจาง
11.1 การทําสัญญาจาง การค้ําประกัน ปฏิบัติตามระเบียบ แบบที่ อบต.หนองดินแดง กําหนด
11.2 องคการบริหารสว นตําบลหนองดินแดง จะเรียกผูสอบคัด เลือกไดมาทําสัญญาจาง และออก
คําสั่งบรรจุและแตงตั้ง โดยพนักงานจางตามภารกิจจะทําสัญญาจางไมเกินคราวละ 4 ป และ
พนักงานจางทั่วไปจะทําสัญญาจางไมเกินคราวละ 1 ป ในกรณีที่ปฏิบัติหนาที่กอใหเกิดความ
เสื่ อ มเสี ย เสี ย หาย และบกพร อ งต อ หน า ที่ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองดิ น แดง
จะดําเนินการเลิกจางตามระเบียบทางราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553

(นายพรชัย กิตติญาณปญญา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองดินแดง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองดินแดง
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553
พนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง คนงานทั่วไป (สวนโยธา)
จํานวน 2 อัตรา
หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชแรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่
อัตราคาตอบแทน
- อัตราคาตอบแทน เดือนละ 5,080 บาท พรอมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เงื่อนไขและระยะเวลาการจาง
- ระยะเวลาการจาง 1 ปงบประมาณ (ปงบประมาณ 2553) และหากปฏิบัติงานไมเหมาะสมจะ
พิจารณาเลิกจาง
พนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สวนโยธา) จํานวน 1 อัตรา
หนาที่ความรับผิดชอบ
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา บํารุงรักษา ทําความสะอาด และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่องจักรกล
ขนาดเบา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
มีความรู ความชํานาญงานในหนาที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป
โดยจะตองมีหนังสือรับรองจากนายจางหรือหนว ยงาน ที่เคยปฏิบัติงานนั้น และไดรับใบอนุญาตขับรถตาม
กฎหมาย
อัตราคาตอบแทน
- อัตราคาตอบแทน เดือนละ 5,760 บาท พรอมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เงื่อนไขและระยะเวลาการจาง
- ระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ 4 ป และหากปฏิบัติงานไมเหมาะสมจะพิจารณาเลิกจาง

