
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

-------------------------- 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคา อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562      
เพ่ือปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคา  

 โดยอาศัยอ านาจตามความ ในมาตรา 13, 14 และมาตรา 25 แห่งระเบียบการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี เ รื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 29 
สิงหาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้ 

 
1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ   
สังกัดกองการศึกษา   ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 อัตรา 

 1.2 พนักงานจ้างท่ัวไป   
สังกัดกองการศึกษา   ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก    จ านวน 1 อัตรา 
สังกัดส านักงานปลัด ต าแหน่ง คนงานทั่วไป    จ านวน 2 อัตรา 

 สังกัดกองช่าง  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป      จ านวน 1 อัตรา 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

 2.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
    (1) มีสัญชาติไทย 
    (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และ ไม่เกิน 60 ปี 
    (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 
หรือ จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น ส าหรับพนักงานส่วนต าบล     
    (5) ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 
    (6) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
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    หมายเหตุ ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
    ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร ทั้งนี้ ตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2501 และความในข้อ 5 
    2.2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  หน้าที่และความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ               
อัตราค่าตอบแทน  สิทธิประโยชน์  ระยะเวลาการจ้าง  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุ
ไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  ภาคผนวก ก. 

3. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  วัน  เวลา  สถานที่สอบ 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดแนบท้าย 

ประกาศ  ภาคผนวก ข. 
 
  4. วันเวลาและสถานที่รับสมัครสอบ 
   ผู้ ส น ใ จ ติ ด ต่ อ ข อ รั บ แ ล ะ ยื่ น ใ บ ส มั ค ร พ ร้ อ ม ห ลั ก ฐ า น ด้ ว ย ต น เ อ ง                                        
ได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคา อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  ตั้งแต่วันที่  4 - 12  มิถุนายน  2562                  
ในวันและเวลาราชการ  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท  ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ  ทั้งสิ้น 
 
  5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
   ผู้สมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ พร้อมด้วยหลักฐาน      
ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  และเอกสารหลักฐานทุกชนิดให้ใช้
กระดาษ เอ4 เท่านั้น ดังต่อไปนี้ 
   5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่
เกิน 3 เดือน นับถึงวันรับสมัคร จ านวน 3 รูป โดยให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ-สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูป
ด้วยตัวบรรจง 
   5.2 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
   5.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน และ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ 
   5.4 ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง) 
   5.5 ส าเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน 1 ชุด 
   5.6 ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่นทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล  หลักฐานการเกณฑ์
ทหาร (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)  

 5.7 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (เฉพาะต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) 
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 5.8 กรณมีีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา 
หรือสาขาศึกษาศาสตร์และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ให้น าหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้
ปฏิบัติงานมายื่น (เฉพาะต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) 

อนึ่ง กรณีมีเอกสารไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น จะไม่รับสมัครโดยเด็ดขาด 
 

  6. เงื่อนไขการสมัคร 
   6.1 ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ต าแหน่ง เมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได้ (ผู้สมัครจึงต้องละเอียด รอบคอบ และตรวจสอบ การเขียนชื่อ -สกุล เลขประจ าตัวประชาชน และ
หมายเลขโทรศัพท์ ให้ถูกต้อง) 
   6.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ  โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
คือ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับใด  จะถือตามกฎหมาย กฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
   6.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้
ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือหากภายหลังผู้สมัครราย
ใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน  หรือตรวจพบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง และจะ
ไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

  6.4 ผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการจ้าง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ 
จะน ามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้  แต่อาจใช้เพ่ือการพิจารณาความสามารถและ
ความเหมาะสมในการในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ 
 
  7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการเลือกสรร 
  วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคา  
และทางเว็บไซต์ bka.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

8. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาค ไม่ต่ ากว่า  

ร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
โดยจะเรียงล าดับผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวม 

เท่ากันให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้
อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาครู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ที่สอบได้ความรู้
ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าโดยพจิารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ 
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  9. การประกาศผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
   9.1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ
ตามล าดับคะแนนสอบที่ได้  ในวันที่ 20  มิถุนายน 2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบล- 
บ้านคา และทางเว็บไซต์ bka.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ 
   9.2 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  จะขึ้นบัญชีโดยจะจัดเรียงล าดับที่ จากผู้สอบได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วัน
ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่
แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
   9.3 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่างและภายหลังมีอัตราว่าง
หรือก าหนดต าแหน่งใหม่ ในงานลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคาพิจารณา
แล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็อาจพิจารณาจัดจ้าง
ผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเ ลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี 
 
  10. การยกเลิกการขึ้นบัญชี 
        ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดังนี้  
   10.1 ผู้นั้นได้สละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือ บรรจุ
แต่งตั้ง 
   10.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกมารายงานตัว
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 
   10.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งภายในเวลาที่ก าหนด โดยมี
หนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ท าการ
ไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
   10.4 ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้ง
ในต าแหน่งที่สอบได ้
   10.5 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้วให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้
นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 
     
  11. การบรรจุและการแต่งตั้ง 
       จะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามล าดับบัญชีผู้สอบผ่านและหากพบภายหลังว่าผู้ผ่านการ
ประเมินขาดคุณสมบัติในต าแหน่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคาอาจยกเลิกสัญญากับผู้สอบได้ ก่อนครบ
ก าหนดสัญญาโดยไม่ต้องบอกก่อนล่วงหน้าได้ 

ผู้ทีส่นใจ  ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคา 
 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3272 1008 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ bka.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ 
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  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
      (ลงชื่อ)  
         (นายฉัตรชัย   ธนิกกุล) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคา 
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ภาคผนวก ก 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคา  

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 
----------------------------------------------------------- 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน 1 อัตรา (กองการศึกษา) 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ   
 ปฏิบัติหน้าที่หลักเก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดประสบการณ์เรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย 
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 6. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7. ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกับพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย        
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
       1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์
เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.จ.  ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดเป็น
คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
        2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์
และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 
ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน 
        3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน 
อัตราค่าตอบแทน   

ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
สิทธิประโยชน์   

ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ระยะเวลาการจ้าง   

พนักงานจ้างตามภารกิจท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี (ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี และแผนพนักงาน
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563) และไม่ก่อนวันที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี ได้มี
มติให้ความเห็นชอบการจ้าง โดยอาจมีการต่อสัญญา 
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2. พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน 1 อัตรา (กองการศึกษา) 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1.ปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา   (อายุระหว่าง  ๓ – ๕  ปี)  ให้มีความรู้ความประพฤติและความ
พร้อมทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสติปัญญาเพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา
ต่อไป    
 2. อบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา   (อายุระหว่าง  ๓ – ๕  ปี)  แทนบิดามารดา  หรือผู้ปกครองของเด็ก 
 3. ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ดูแลความเรียบร้อย  ความ
ปลอดภัยของเด็กเล็ก  สอนให้ความรู้เบื้องต้นแก่เด็กก่อนประถมศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
       1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ ปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
อัตราค่าตอบแทน   

ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)  
สิทธิประโยชน์   

ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ระยะเวลาการจ้าง   

พนักงานจ้างตามทั่วไปท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี (ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี และแผนพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563) และไม่ก่อนวันที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี ได้มีมติให้
ความเห็นชอบการจ้าง โดยอาจมีการต่อสัญญา 
 
3. พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  จ านวน 2 อัตรา (ส านักงานปลัด) 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
       ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
อัตราค่าตอบแทน   

ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)  
สิทธิประโยชน์   

ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ระยะเวลาการจ้าง   

พนักงานจ้างตามทั่วไปท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี (ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี และแผนพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563) และไม่ก่อนวันที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี ได้มีมติให้
ความเห็นชอบการจ้าง โดยอาจมีการต่อสัญญา 
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4. พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา (กองช่าง) 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

ท าหน้าที่เก่ียวกับปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
       1. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
 2. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทที่ 2 ตามกฎหมายขึ้นไป (ถ้ามี) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
อัตราค่าตอบแทน   

ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
สิทธิประโยชน์   

ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ระยะเวลาการจ้าง   

พนักงานจ้างตามทั่วไปท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี (ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี และแผนพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563) และไม่ก่อนวันที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี ได้มีมติให้
ความเห็นชอบการจ้าง โดยอาจมีการต่อสัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


