
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานจา้ง  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  

 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ   
สรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้   

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
(๑.๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน ๑ อัตรา 

(๑) ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
 (๑.๒) พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน ๑ อัตรา 

(๑) ต าแหน่งคนงานทั่วไป สังกัด กองคลัง  
รายละเอียดต าแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก ) 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
สรรหาและการเลือกสรร 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป   

(๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม ่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดต่อยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  

(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 



2 
 

 

ทางอาญา โดยเฉพาะคดีท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ 

(๙)  ไม่เป็นขา้ราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ได้รับการบรรจุหรือ
แต่งตั้ง  
 หมายเหตุ ๑. ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก ต้องน าหนังสือจากองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชเพ่ือ
ไปตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีต ารวจก่อนวันสอบคัดเลือก และถ้าหากผลการตรวจสอบพิมพ์
ลายนิ้วมือปรากฏว่าท่านมีคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทางองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชจะบอกเลิก
สัญญาจ้างในทันท ี
     ๒. ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่
เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ

สมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก) 
๓.  การรับสมัคร 
๓.๑ วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลไชยราช ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๒๔พฤศจิกายน ๒๕๖๓       
ณ  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๒-๖๙๔๖๑๙  

๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันและ

ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป ให้ผู้สมัครสอบเขียน ชื่อ - สกุล ต าแหน่งที่สมัคร ไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
  (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ         

(๔)  ส าเนาใบประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
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ต าแหน่งที่ได้สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติก่อนวันที่รับสมัครวันแรกตามประกาศนี้ 
จ านวน ๑ ฉบับ      

(๕)  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบลก าหนด ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน ก่อนวันสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๖)  เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล, ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ 

๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท  

๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร  
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบ
พบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่
ต้น  

๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จะท าการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 

ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) วันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ดังนี้ 

๑) ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป(ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
๒) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
๓ ) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
แนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก) 

๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๖๐ โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
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๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ

คะแนนสอบที่ได้ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  อ าเภอ  
บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อ
เลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับวันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้
ใหม่แล้วแต่กรณี  

๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างที่องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชก าหนด ทั้งนี้

จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนตามระเบียบฯ 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๒  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
          
 
                (นายประทีป   ทั่งศรี) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
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(ผนวก ก) 

รายละเอียดคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

* * * * * * * * * * * * 
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ  

ชื่อต าแหน่ง ผูดู้แลเด็ก(ทกัษะ)  สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดประสบการณ์เรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย 

๓. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๒. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ก าหนดคุณลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่ง
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า ๕ ปี และทักษะของบุคคล
ดังกล่าว จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการท างานจาก
หน่วยงานหรือนายจ้าง ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะบุคคลด้วยการทดลอง
ปฏิบัติ 
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๓. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป 
    (๑) ความรูท้ั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบนัทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม 
    (๒) ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 
       - การคิดค านวณ อนุกรม การสรุปความ จบัประเดน็ วิเคราะห์
เหตุการณ์ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย 
    (๓) ด้านภาษาไทย ทดสอบความรู้ ความสามารถในการใชภ้าษา การ
อ่านจับใจความ สรุปความ การตีความ การเลือกใช้ภาษา กลุ่มค า การ
สะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 
    (๔) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
    (๕) พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
    (๖) ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
    (๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั 
    (๒) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับปัจจุบัน) 
    (๓) พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั 
    (๔) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    (๕) ความรู้ในการบริหารจัดการ ศพด.ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ.๒๕๔๖ การอนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย มาตรฐาน
ด าเนินงาน ศพด.ของ อปท.มาตรฐานขั้นพืน้ฐานของ ศพด.ของ อปท.และ
มาตรฐาน ศพด.น่าอยู่ของกรมอนามัย 
   (๖) ความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก เช่น จิตวิทยาเด็ก,พัฒนาเด็ก,
คุณธรรมหรือหลักธรรมในการดูแลเด็ก 
๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
   ๓.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
   ๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
   ๓.๓ มนุษยสัมพันธ ์
   ๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ 

๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
โดยสอบสัมภาษณ ์
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

รวม ๓๐๐  
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
แนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

* * * * * * * * * * * * 
 
๑.   ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๒.   ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  
๓.   ระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกิน ๓ ปี  
๔.   อัตราค่าตอบแทน    

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิ 
  ได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน     เดือนละ   ๙,๔๐๐  บาท 
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิ 
  ได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน     เดือนละ  ๑๐,๘๔๐  บาท 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ 
  ได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน     เดือนละ  ๑๑,๕๐๐  บาท 

๕.   สิทธิประโยชน ์ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ของคณะกรรมการพนักงานส่วน 
ต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล) 
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(ผนวก ก) 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
* * * * * * * * * * * * 

 
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างท่ัวไป 
ชื่อต าแหน่ง คนงาน  สังกัด กองคลัง อบต. 

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๒. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  
๒. มีความสามารถและความช านาญในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
 
 
๓. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
   ๑.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
   ๑.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
   ๑.๓ มนุษยสัมพันธ์ 
   ๑.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โดยสอบสัมภาษณ ์ตั้งแต่เวลา 
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

รวม ๑๐๐  
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
แนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

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

๑.   ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป  สังกัด กองคลัง อบต. 
๒.   ต าแหน่ง คนงาน  
๓.   ระยะเวลาการจ้าง   ๑ ปี  
๔.   อัตราค่าตอบแทน    

-  ได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ  ๙,๐๐๐  บาท 
-  ค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ   ๑,๐๐๐  บาท 

๕.   สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ของคณะกรรมการพนักงานส่วน 
ต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


