ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
-------------------------ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคา อาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อ การสรรหาและการเลื อกสรรเป็นพนั กงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562
เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคา
โดยอาศัยอานาจตามความ ในมาตรา 13, 14 และมาตรา 25 แห่งระเบียบการบริหารงาน
บุ คคลส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ ว นตาบลจั งหวัดราชบุรี เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 29
สิงหาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัดกองการศึกษา
ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 1 อัตรา
1.2 พนักงานจ้างทั่วไป
สังกัดกองการศึกษา
ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
จานวน 1 อัตรา
สังกัดสานักงานปลัด
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
จานวน 2 อัตรา
สังกัดกองช่าง
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรร
2.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และ ไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรื อ จิ ตฟั่น เฟือนไม่ส มประกอบ หรื อเป็ น โรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลั กษณะต้องห้ า ม
เบื้องต้น สาหรับพนักงานส่วนตาบล
(5) ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ
(6) ไม่ เ ป็ น ผู้ ถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
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หมายเหตุ ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่
เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูก จ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร ทั้งนี้ ตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2501 และความในข้อ 5
2.2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อัตราค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ ระยะเวลาการจ้าง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง 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
ได้ ที่ องค์ การบริ หารส่ วนต าบลบ้ านคา อ าเภอบ้ านคา จั งหวั ดราชบุ รี ตั้ งแต่ วั นที่ 4 - 12 มิ ถุ นายน 2562
ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ ส มัค รสอบยื่ น ใบสมั ครด้ว ยตนเองต่ อเจ้า หน้ าที่ รับ สมั ค รสอบ พร้อ มด้ ว ยหลั กฐาน
ซึ่งผู้ สมัครได้รับ รองสาเนาถูกต้องลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ และเอกสารหลักฐานทุกชนิ ดให้ใช้
กระดาษ เอ4 เท่านั้น ดังต่อไปนี้
5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่
เกิน 3 เดือน นับถึงวันรับสมัคร จานวน 3 รูป โดยให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ -สกุล ตาแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูป
ด้วยตัวบรรจง
5.2 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
5.3 สาเนาทะเบียนบ้าน และ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
5.4 ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบลกาหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จานวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง)
5.5 สาเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน จานวน 1 ชุด
5.6 สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ –สกุล หลักฐานการเกณฑ์
ทหาร (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
5.7 ส าเนาใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพครู หรือ หลั กฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (เฉพาะตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)
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5.8 กรณีมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา
หรือสาขาศึกษาศาสตร์และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ให้นาหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้
ปฏิบัติงานมายื่น (เฉพาะตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)
อนึ่ง กรณีมีเอกสารไม่ครบตามที่กาหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น จะไม่รับสมัครโดยเด็ดขาด
6. เงื่อนไขการสมัคร
6.1 ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตาแหน่ง เมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได้ (ผู้สมัครจึงต้องละเอียด รอบคอบ และตรวจสอบ การเขียนชื่อ -สกุล เลขประจาตัวประชาชน และ
หมายเลขโทรศัพท์ ให้ถูกต้อง)
6.2 ผู้ ส มั ค รสอบจะต้ อ งเป็ น ผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงตามคุ ณสมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
คือ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
6.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้
ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือหากภายหลังผู้สมัครราย
ใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือตรวจพบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลื อกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง และจะ
ไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
6.4 ผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการจ้าง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กาหนดไว้ต ามประกาศนี้
จะนามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ แต่ อาจใช้เพื่อการพิจารณาความสามารถและ
ความเหมาะสมในการในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรร
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคา
และทางเว็บไซต์ bka.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์
8. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาค ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
โดยจะเรียงลาดับผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวม
เท่ากันให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้
อยู่ ใ นล าดั บ ที่ สู ง กว่ า ถ้ า ได้ ค ะแนนภาครู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะต าแหน่ ง เท่ า กั น ให้ ผู้ ที่ ส อบได้ ค วามรู้
ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้เลขประจาตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่าโดยพิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ
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9. การประกาศผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
9.1 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับ
ตามลาดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านคา และทางเว็บไซต์ bka.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
9.2 การขึ้น บั ญชี ผู้ ส อบแข่ งขัน ได้ จะขึ้ นบัญ ชีโ ดยจะจัดเรีย งล าดั บที่ จากผู้ ส อบได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วัน
ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่
แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
9.3 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่า จานวนอัตราว่างและภายหลังมีอัตราว่าง
หรือกาหนดตาแหน่งใหม่ ในงานลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคาพิจารณา
แล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลก็อาจพิจารณาจัดจ้าง
ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรจากบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรที่ ยั ง ไม่ ห มดอายุ โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดราชบุรี
10. การยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดังนี้
10.1 ผู้นั้นได้สละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อ บรรจุ
แต่งตั้ง
10.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกมารายงานตัว
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
10.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งภายในเวลาที่กาหนด โดยมี
หนั งสื อส่ ง ทางไปรษณีย์ ล งทะเบี ย นแจ้ งให้ ทราบกาหนดล่ ว งหน้ าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับ ตั้งแต่วัน ที่ที่ทาการ
ไปรษณีย์รับลงทะเบียน
10.4 ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้ง
ในตาแหน่งที่สอบได้
10.5 ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้ไปแล้วให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้
นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
11. การบรรจุและการแต่งตั้ง
จะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามลาดับบัญชีผู้สอบผ่านและหากพบภายหลังว่าผู้ผ่านการ
ประเมินขาดคุณสมบัติในตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคาอาจยกเลิกสัญญากับผู้สอบได้ ก่อนครบ
กาหนดสัญญาโดยไม่ต้องบอกก่อนล่วงหน้าได้
ผู้ทสี่ นใจ ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคา
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)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคา
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ภาคผนวก ก
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
----------------------------------------------------------1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 1 อัตรา (กองการศึกษา)
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดประสบการณ์เรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6. ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกับพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์
เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์
และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3
ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้
เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
สิทธิประโยชน์
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ระยะเวลาการจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจทาสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี (ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี และแผนพนักงาน
จ้าง ประจาปีงบประมาณ 2561-2563) และไม่ก่อนวันที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดราชบุรี ได้มี
มติให้ความเห็นชอบการจ้าง โดยอาจมีการต่อสัญญา
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2. พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จานวน 1 อัตรา (กองการศึกษา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา (อายุระหว่าง ๓ – ๕ ปี) ให้มีความรู้ความประพฤติและความ
พร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา
ต่อไป
2. อบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา (อายุระหว่าง ๓ – ๕ ปี) แทนบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก
3. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ดูแลความเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยของเด็กเล็ก สอนให้ความรู้เบื้องต้นแก่เด็กก่อนประถมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับ ปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
สิทธิประโยชน์
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ระยะเวลาการจ้าง
พนักงานจ้างตามทั่วไปทาสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี (ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี และแผนพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ 2561-2563) และไม่ก่อนวันที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดราชบุรี ได้มีมติให้
ความเห็นชอบการจ้าง โดยอาจมีการต่อสัญญา
3. พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา (สานักงานปลัด)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
สิทธิประโยชน์
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ระยะเวลาการจ้าง
พนักงานจ้างตามทั่วไปทาสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี (ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี และแผนพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ 2561-2563) และไม่ก่อนวันที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดราชบุรี ได้มีมติให้
ความเห็นชอบการจ้าง โดยอาจมีการต่อสัญญา
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4. พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา (กองช่าง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทาหน้าที่เกี่ยวกับปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทที่ 2 ตามกฎหมายขึ้นไป (ถ้ามี) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตราค่าตอบแทน
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
สิทธิประโยชน์
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ระยะเวลาการจ้าง
พนักงานจ้างตามทั่วไปทาสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี (ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี และแผนพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ 2561-2563) และไม่ก่อนวันที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดราชบุรี ได้มีมติให้
ความเห็นชอบการจ้าง โดยอาจมีการต่อสัญญา

