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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

------------------------------------------------ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.๒๕47 และแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (๒๕64 - ๒๕66) จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจต าแหนนงงี่เปิดรรัสมมัรร ม่รังน่้  

   1.1 มังกัร ม านักงานิลัร 
      ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์       จ านวน 1 อัตรา 
   1.2 มังกัร กองรลัง  
      ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้  จ านวน 1 อัตรา 
   1.3 มังกัร การศึกษา ศามนา แหละวัฒนธรรม  
      ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)   จ านวน 1 อัตรา 

  2. รุณมมสัติีัเวไิ แหละรุณมมสัติปฉพาะม านรัสต าแหนนงงของผู้ม่มิีธิมมัรรมอส 

     2.1 รุณมมสัติีัเวไิ 
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด

อ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2)  
ลงวันที่ 6 กันยายน 2554 ข้อ ๔ ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

 1) มีสัญชาติไทย 
 ๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
 ๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรค  
ที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

 ๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
 ในพรรคการเมือง 

 ๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 ๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 

   ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
      หน่วยงานอื่นของรัฐ 

 

  /2.2 รุณมมสัต.ิ.. 
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   2.2 รุณมมสัติปฉพาะม านรัสต าแหนนงง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ

การรับสมัครแต่ละต าแหน่ง ความละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 

  3. การรัสมมัรร 
     3.1 วันปวลาแหละมถานี่เรัสมมัรร 

          ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลนรสิงห์ หมู่ที่ ๑ ต าบลนรสิงห์ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ตั้งแหตงวันี่เ 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 
24 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 035-661217 ต่อ ๑๗ 
ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรตหรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

        3.2 นลักฐานี่เต้องยืเนพร้อมใสมมัรร 
๑) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน  

ไม่เกิน ๑ ปี จ านวน ๓ รูป 
๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน  และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวนอย่างละ  ๑  ชุด 
๓) ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาทะเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ

การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ  จ านวน  ๑  ชุด 
๔) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ฯลฯ ( ถ้ามี )         
๕) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบลจังหวัดอ่างทอง  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗   
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย 

๖) ใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร ( ส.ด.๙ ) ( ถ้ามี ) 

ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

      3.3 รงาธรรมปน่ยมการมมัรร  
                               ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1๐๐.- บาท  
(-หนึ่งร้อยบาทถ้วน-)                       
*หมายเหตุ* เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จะไม่คืนให้ทุกกรณีเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ได้ออก
ใบเสร็จรับเงินในการสมัครเรียบร้อยแล้ว 

      3.4 ปงืเอนไขในการมมัรร 
          ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีหาก
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด  
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 

4. การิระกาศรายชืเอผู้ม่มิีธิรัสการิระปมินมมรรถนะ แหละก านนรวัน ปวลา มถานี่เ               
ในการิระปมินมมรรถนะ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ในวันี่เ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์   
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  5. นลักปกณฑ์แหละวิธ่การปลือกมรร 
        ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ และด าเนินการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

 1) สอบข้อเขียนแบบปรนัย ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑1.0๐ น. 
     ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 
 2) สอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  
         ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 

6. นลักปกณฑ์การตัรมิน 
       ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได ้

  7. การิระกาศรายชืเอแหละการขึ้นสัญช่รายชืเอผู้ผงานการปลือกมรร 
       องค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ
คะแนนสอบที่ได้ ในวันี่เ 9 ม่นารม 2564 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์  โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศ
รับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

  8. การจัรี ามัญญาจ้างผู้ผงานการปลือกมรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ ก าหนด 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ  วันที่  5  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕64 

 
 (นายไพรัตน์  ทองหยอด) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 


