
                                                        
ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลบ�านปรก 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป�นพนักงานจ�างขององค
การบริหารส�วนตําบลบ�านปรก 
****************** 

 

     ด�วยองค
การบริหารส�วนตําบลบ�านปรก  มีความประสงค
รับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ�างเป"นพนักงานจ�าง
ขององค
การบริหารส�วนตําบลบ�านปรก ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ ข�อ ๑๙ แห�งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส�วนตําบลจังหวัดสมุทรสงคราม(ก.อบต.จังหวัด) เรื่อง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ�าง ลงวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2547 และแก�ไขเพ่ิมเติมถึงป:จจุบัน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป"น
พนักงานจ�างขององค
การบริหารส�วนตําบลบ�านปรก โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

๑. ตําแหน�งท่ีจะรับสมัคร  
      พนักงานจ�างท่ัวไป 

    1.1 ตําแหน�ง ผู�ดูแลเด็ก      จํานวน 1 อัตรา  

๒. คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการการสรรหาและการเลือกสรร 
    2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  

  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม�ต่ํากว�า ๑๘ ปCบริบูรณ
และไม�เกิน ๖๐ ปC 

(๓) ไม�เป"นบุคคลล�มละลาย 
(๔) ไม�เป"นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถ หรือจิตฟ:KนเฟLอนไม�สม 
     ประกอบ หรือเป"นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป"นลักษณะต�องห�ามเบ้ืองต�น  
     สําหรับพนักงานส�วนตําบล ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต�อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป"นท่ีน�ารังเกียจแก�สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเป"นท่ีน�ารังเกียจแก�สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให�โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  

 (5) ไม�เป"นผู�เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด  ให�จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา  
      เว�นแต�เป"นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (6) ไม�เป"นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานรัฐ    

หมายเหตุ  ผู�ท่ีผ�านการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ�าง จะต�องไม�เป"นผู�ดํารงตําแหน�งทาง 
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง ผู�บริหารท�องถ่ิน คณะผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภา
ท�องถ่ิน ข�าราชการหรือลูกจ�างของส�วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรือลูกจ�างของราชการส�วนท�องถิ่น  
  อน่ึง พระภิกษุ สามเณร นักพรต ชี หรือพราหมณ
 ไม�สามารถสมัครเข�ารับการสรรหาและการเลือกสรร
เพื่อบรรจุและแต�งต้ังได�ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝQายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 
2501 และตามความตามในข�อ 5 ของคําส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538   
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      2.2 ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
 ผู�สมัครต�องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง ตามท่ีระบุไว�ในรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหน�ง (ผนวก ก.ท�ายประกาศ) 
3.อัตราค�าตอบแทน 
 ผู�ผ�านการสรรหาและการเลือกสรรและได�รับการจ�างเป"นพนักงานจ�าง จะได�รับค�าตอบแทนตามท่ีระบุไว�

ในรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง (ผนวก ก.ท�ายประกาศ) 
4.วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

  ผู�ท่ีประสงค
จะสมัครเข�ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป"นพนักงานจ�างขององค
การบริหารส�วน
ตําบลบ�านปรก สามารถติดต�อขอรับใบสมัครพร�อมยื่นหลักฐานการสมัครด�วยตนเอง ณ ท่ีทําการองค
การบริหารส�วน
ตําบลบ�านปรก หมู�ท่ี ๖ ตําบลบ�านปรก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต�วันท่ี 15 - 27 มีนาคม               
๒๕62 ในวันและเวลาราชการ 
 5. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต�องนํามาย่ืนพร�อมใบสมัคร   

5.๑ รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวก ไม�สวมแว�นตา ขนาด ๑ นิ้ว ถ�ายมาแล�วไม�เกิน ๑ ปC                 
   พร�อมลงนามหลังรูปถ�าย      จํานวน  ๓  รูป 

5.๒  ทะเบียนบ�านฉบับเจ�าบ�าน พร�อมสําเนา      จํานวน  ๑  ฉบับ 
5.๓  หลักฐานการศึกษา พร�อมสําเนา     จํานวน  ๑  ฉบับ 
5.๔  บัตรประจําตัวประชาชน พร�อมสําเนา     จํานวน  ๑  ฉบับ 

5.๕  ใบรับรองแพทย
ท่ีแสดงว�าไม�เป"นโรคท่ีต�องห�าม ตามคุณสมบัติของลูกจ�าง ตามข�อ ๓๕๘       
       แห�งประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องหลักเกณฑ
   
       และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค
การบริหารส�วนตําบล  ซ่ึงออกให�ไม� 
       เกิน ๑ เดือน นับแต�วันตรวจร�างกาย        จํานวน  ๑  ฉบับ 
5.๖  ผู�สมัครซ่ึงเคยรับราชการมาแล�ว และออกจากราชการด�วยเหตุใดก็ตามต�องมีใบรับรอง 

                            ความประพฤติจากผู�บังคับบัญชา ตามมาตรา ๔๔ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ 
                            พลเรือน พ.ศ.๒๕๓๘ ของหน�วยงานสุดท�ายพร�อมสําเนาเอกสารออกจากราชการอย�างละ  

๑ ฉบับ 
    5.7  เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ(ถ�ามี) 
 6. ค�าธรรมเนียมในการสมัคร  ผู�สมัครไม�เสียค�าธรรมเนียมในการสมัครแต�อย�างใด 

7. เง่ือนไขในการสมัคร    
     ผู�สมัครเข�ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว�าเป"นผู�มีคุณสมบัติ

ท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต�องกรอกรายละเอียดต�างๆ ในใบสมัคร พร�อม
ท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครไม�ว�าด�วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิ
การศึกษาไม�ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีสมัครอันเป"นผลทําให�ผู�สมัครไม�มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกล�าว หากตรวจสอบพบเม่ือใดให�ถือว�าการรับสมัครและการได�เข�ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป"นโมฆะสําหรับผู�นั้น 
ต้ังแต�ต�น 
 

 8. ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการเลือกสรร 
     องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านปรก จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันท่ี   
29  มีนาคม  2562 ณ ท่ีทําการองค
การบริหารส�วนตําบลบ�านปรก 
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9.วัน เวลา สถานท่ี และหลักเกณฑ
 วิธีการเลือกสรร   

                   ผู�สมัครต�องได�รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ
การประเมิน ในวันท่ี  2  เมษายน  2562                 
ณ องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านปรก  รายละเอียดแนบท�ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข) 

10. เกณฑ
การตัดสิน    
              ผู�ท่ีถือว�าเป"นผู�ผ�านการเลือกสรร ให�ถือเกณฑ
ว�าต�องเป"นผู�ท่ีได�รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะแต�ละภาค 
ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 60  หรือตามท่ีองค
การบริหารส�วนตําบลบ�านปรกเห็นว�าเหมาะสม  

๑1. ประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ�านการเลือกสรร 
     องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านปรก จะประกาศรายชื่อผู�ผ�านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนท่ีสอบได�  

ในวันท่ี  5 เมษายน  2562  ณ  องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านปรก  
      ท้ังนี้ การข้ึนบัญชีผู�ผ�านการเลือกสรรจะเรียงลําดับจากผู�สอบได�คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ โดยบัญชีรายชื่อ 

ดังกล�าวให�เป"นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด 1 ปC นับวันข้ึนบัญชี หรือนับแต�วันประกาศรับสมัครใน
ตําแหน�งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม�แล�วแต�กรณี ในกรณีท่ีมีผู�ผ�านการเลือกสรรมากกว�าจํานวนอัตราว�าง และภายหลังมี
อัตราว�างในลักษณะเดียวกัน องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านปรก อาจพิจารณาจัดจ�างผู�ผ�านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อ
ผู�ผ�านการเลือกสรรท่ียังไม�หมดอายุก็ได� 

๑2. การบรรจุแต�งตั้งและการทําสัญญาจ�าง 
                 ผู�ผ�านการเลือกสรรจะได�รับการบรรจุแต�งต้ังตามลําดับในบัญชีผู�ผ�านการเลือกสรรได�  โดยจะทํา 
สัญญาจ�างเป"นพนักงานจ�างขององค
การบริหารส�วนตําบลบ�านปรก ก็ต�อเม่ือคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัด 
สมุทรสงคราม (ก.อบต.จังหวัด) มีมติเห็นชอบให�จ�างแล�วเท�านั้น   
 ผู�สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได� ณ องค
การบริหารส�วนตําบลบ�านปรก อําเภอเมืองฯ  
จังหวัดสมุทรสงคราม  75000 โทรศัพท
 0-3472-5888 ต�อ 202 ในวันและเวลาราชการ 
             

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี    6    เดือน   มีนาคม  พ.ศ.๒๕62 
                                      
 
 
 

 
     ชนะ  อินทรโชติ 
   (นายชนะ  อินทรโชติ) 

                           นายกองค
การบริหารส�วนตําบลบ�านปรก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
ภาคผนวก ก 

 
 

 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งและลักษณะงานท่ีต�องปฏิบัติ 

************* 
 
1.ประเภท พนักงานจ�างท่ัวไป  

ตําแหน�ง ผู�ดูแลเด็ก 
 

2.หน�าท่ีและความรับผิดชอบหลัก  
 ปฏิบัติหน�าท่ีเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก�อนวัยประถมศึกษาให�ความรู� ความคิด ความประพฤติ ความพร�อม
และจัดแนวประสบการณ
ให�เด็กมีความพร�อมท่ีสอดคล�องกับพัฒนาการของเด็กและปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีได�รับมอบหมาย 
 

3.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนไป 

 

4.ระยะเวลาการจ�าง 
 ระยะเวลาการจ�างไม�เกินคราวละ 1  ปC  
 

5.อัตราค�าตอบแทน 
-ได�รับค�าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท   
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาคผนวก ข 

 
 

 
 

หลักเกณฑ
และวิธีการเลอืกสรร 
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป�นพนักงานจ�างขององค
การบริหารส�วนตําบลบ�านปรก 

ลงวันท่ี   6   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562  
**************  

 

1.ตําแหน�ง ผู�ดูแลเด็ก 
 

     ผู�สมัครต�องได�รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ
 ดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1. ความรู� (ภาค ก.)  
     1.1. ความรู�ความสามารถท่ัวไป 

- การคิดวิเคราะห
 
- หลักภาษาไทย  

- พ.ร.บ.สภาตําบลและองค
การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
 - เหตุการณ
ป:จจุบัน 

50 
คะแนน 

โดยวิธีสอบข�อเขียน 
วันท่ี 2  เมษายน 2562  
เวลา 09.00น.–10.00 น 
ณ ห�องประชุม อบต.บ�านปรก 
 

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ(ภาค ข.) 
     2.1 ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ 
          - พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม     
          - มาตรฐานการดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององค
กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน 

50 
คะแนน 

โดยวิธีสอบข�อเขียน 
วันท่ี 2 เมษายน 2562  
เวลา 10.00น.–11.00 น 
ณ ห�องประชุม อบต.บ�านปรก 
 

3. ความเหมาะสมกับตําแหน�ง(ภาค ค.) 
    พิจารณาจากประวัติส�วนตัว การศึกษา ประวัติการทํางาน และ
พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู�เข�าสอบ และจากการสัมภาษณ
  ท้ังนี้
อาจใช�วิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมก็ได� เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�างๆ เช�น  
ความรู�ท่ีอาจใช�ประโยชน
ในการปฏิบัติหน�าท่ี ท�วงท�าวาจา  อุปนิสัย 
อารมณ
  ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข�ากับผู�ร�วมงาน  
รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิดริเริ่มและสร�างสรรค
 ปฏิภาณ  ไหว
พริบ และบุคลิกภาพอย�างอ่ืน  เป"นต�น   

100 
คะแนน 

โดยวิธีการสัมภาษณ
 
วันท่ี 2 เมษายน 2562 
เวลา 13.00 น.เป"นต�นไป 
ณ ห�องประชุม อบต.บ�านปรก 
 

รวม 200  
 


