
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสิงห 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานจางทั่วไป 

*****************  
  ดวย องคการบริหารสวนตําบลสิงห ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง 
ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
หมวด 3  มาตรา  25  และประกาศ  ก.อบต. จังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงาน
จาง หมวด 4 การสรรหา และเลือกสรร ขอ 19 (6) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการ
เลือกสรร  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ตําแหนงที่รับสมัคร 
         1.1  พนักงานจางท่ัวไป  
        - ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ประจํา ศพด.บานวังสงิห  1  อัตรา 
 
 2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังนี้ 
     2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผูสมัครตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
                   (1) มีสัญชาติไทย 
                   (2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ป 
                   (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                   (4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบ้ืองตน สําหรับ
พนักงานสวนตําบล  ดังน้ี 
                             (ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสงัคม 
                             (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
                             (ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม  
                             (ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
                                   (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 

 
 

2./(5)ไมเปน... 
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   (5)  ไมเปนผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง 
   (6) ไมเปนผูดาํรงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบรหิารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น 
   (7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสาํหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                  (8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 
                  (9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

1.2 คุณสมบั ติเฉพาะตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลสิงหกําหนด ( แนบทายประกาศนี้ ) 
 

 3. การรับสมัครคดัเลือก 
     3.1  วัน เวลา และสถานที่รบัสมัคร 
                         ผูประสงคจะสมัคร สามารถติดตอขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครพรอมเอกสารตาง ๆ ท่ี
ตองการใชในการสมัครสอบดวยตนเองไดที่ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสิงห  อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ตั้งแต วันท่ี  13 - 21  พฤศจิกายน  2560  ในวันและเวลาราชการ 
     3.2  เอกสารหลักฐานที่ตองนํามายื่นพรอมกับใบสมัคร 

(1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 
1  ป  จํานวน  3  รูป 

                        (2) สาํเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 
                        (3) สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน    จํานวน  1   ฉบับ 
                        (4) ใบรับรองแพทยซึ่งแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามประกาศท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบลกําหนด  ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดอืน นับแตวันท่ีตรวจรางกาย จํานวน  1  ฉบับ 
                        (5)  สําเนาวุฒิการศึกษา   จํานวน  1  ฉบับ                          
                        (6) สาํเนาภาพถายหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 
จํานวน  1  ฉบับ (กรณีท่ีชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานท่ีใชในการสมัครไมตรงกัน)  
      3.3 คาธรรมเนียมในการสมัคร 
                        คาธรรมเนียมการสมัครคนละ 100 บาท 
 
 

3./3.4 เงื่อนไข.... 
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     3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
                     (1)  ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามที่กําหนดในประกาศรับสมัครน้ีจริงและจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใน
ใบสมัคร พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณทีี่ตรวจสอบพบวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดไวในประกาศนี้ หรือขอความที่แจงไวในใบสมัครหรือเอกสารที่ใชประกอบการสมัครไมถูกตองครบถวนหรือ
วุฒิที่ใชในการสมัครไมถูกตอง องคการบริหารสวนตําบลจะไมรับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผูสมัครจากบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิเขารบัการเลือกสรร หรือบัญชีผานการเลือกสรร  หรือยกเลิกสัญญาจางไดตามแกกรณี 
 
  4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบแขงขัน 
     องคการบริหารสวนตําบลสิงหจะประกาศรายชื่อผูมสีิทธิสอบในวันที่  22  พฤศจิกายน  2560 
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสิงห อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เวลา 09.00 น. 
 
 5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร  
               ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑการประเมิน โดยจะดําเนินการสอบสัมภาษณใน
วันที ่ 24  พฤศจิกายน  2560  ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป   ตามรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบ
ทายประกาศนี ้
 
 6. หลักเกณฑการตัดสิน 
     ผูที่ถือวาผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ํากวารอยละ 60 
จึงจะไดรับการขึ้นบัญชีและการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได 
 
 7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
                 องคการบริหารสวนตําบลสิงห จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบที่ได  
ในวันท่ี 27  พฤศจิกายน  2560  ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสิงห อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยบัญชี
รายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ป  นับวันขึ้นบัญชี  
 
 
 
 
 

4./8.การจัดทํา... 
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 8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
                ผูที่ผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางเปนพนักงานจางท่ัวไป  ไดรับคาตอบแทนในอัตราเดือนละ 
9,000 บาท คาครองชีพ 1,000 บาท  รวมรับ 10,000 บาท  
 
                  ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
 
      
 
                                                                 
                      (นายสายยันต  แสงเคลือบ) 
                                                                    นายกองคการบริหารสวนตําบลสิงห                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

รายละเอียดแนบทายประกาศ อบต.สิงห ลงวันที่  1  พฤศจิกายน 2560 
 เรื่อง รับสมคัรสอบคดัเลอืกเปนพนักงานจางทั่วไป 

-------------------------------- 
 

          1.   ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป 
               ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานวังสิงห  จํานวน   1   อัตรา 
 
 2.  หนาที่และความรับผิดชอบ 
 1. ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลเด็กเล็ก เก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กกอนวัยอนุบาล ใหมีความรู ความคดิ 
               ความประพฤติ ความพรอมและจัดแนวประสบการณใหเด็กมีความพรอมท่ีสอดคลองกับพัฒนาการ 
               ของเด็ก 
 2. ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลเด็กเล็กประจําศูนยพัฒนาเดก็เลก็บานวังสิงห ของ องคการบริหารสวนตําบล
สิงห 
  
          3.  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
          1.  ไดรับวุฒกิารศกึษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
          2.  ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก 
          3.   มรีะดับวุฒิภาวะ และบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งดานจิตใจ อารมณ สังคม มีความตั้งใจปฏิบัติงานดวย 
                ความรกั ความออนโยน เอ้ือตอการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลเด็กเล็กอยางเหมาะสม 

4.  เปนบุคคลท่ีมีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุม เยือกเย็น และมีความขยันอดทน 
 
 
 

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

 


