ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
************************************************************************
ด้ว ยองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลอ่า วน้อ ย มี ความประสงค์ จะรับ สมั ครบุ คคลเพื่อจั ดจ้ างเป็ น
พนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 13 , 14 และมาตรา 15 ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดประจวบคี รีขันธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 ข้อ
18 , 19 และข้อ 20 องค์การบริห ารส่วนตาบลอ่าวน้อย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการ
เลือกสรรเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง
1) พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
2) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
รายละเอียดแต่ละตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง กาหนดหลั กเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี เว้นแต่พนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อายุไม่เกิน ๗๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้
ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนด
โรคที่เป็นลักษณะ ต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงานส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
- โรคเรือ้ นในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจในสังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจในสังคม
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
/(7) ไม่เป็น...

-2(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะการ
กระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8 ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงาน
อื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
กาหนดการรับสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558
ถึง วันที่ 22 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น) ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
อ่าวน้อย อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน พร้อมทั้งนาเอกสารฉบับจริงและสาเนารับรองความถูกต้อง
1. สาเนาวุฒิการศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายคราว
เดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ –
นามสกุล ไว้ด้านหลังรูปทุกรูป
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กาหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิด 1
เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย
6. หนังสือรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร(แบบ สด.๔๓) หรือหนังสือสาคัญ
(สด.๘) (กรณีผู้สมัครเพศชาย)
จานวน 1 ฉบับ
7. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
จานวน ๑ ฉบับ
8. หนังสือรับรองการทางานว่าเป็นผู้มีความรู้มีทักษะในการขับรถยนต์ไม่น้อย
กว่า 5 ปี (เฉพาะตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ)
/9. เอกสาร...

-39. เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๓.๓. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
- ตาแหน่งละ 10๐ บาท
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกาหนด วัน เวลา และ
สถานทีใ่ นการประเมินสมรรถนะ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอ่ า วน้ อ ย จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การประเมิ น
สมรรถนะ ในวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
อ่าวน้อย หมู่ ๗ อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และดาเนินการประเมินสมรรถนะ ในวัน
จันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้น ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
อ่าวน้อย หมู่ ๗ อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้ส มัครต้องได้รั บ การประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมิน สมรรถนะไม่ต่า
กว่าร้อย ๖๐ โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลาดับคะแนน
สอบทีไ่ ด้ ในวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์ หน้าที่ทา
การองค์การบริ หารส่วนตาบลอ่าวน้อย และทางเว็บไซด์ อบต.อ่าวน้อย (WWW.AOWNOI.GO.TH) โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือ กสรรครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อยกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕8
นายพันธุ์ศักดิ์ ใจใหญ่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวน้อย

แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
---------------------------------------------1. ประเภทของพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1 ชื่อตาแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ขับรถบรรทุกขยะ ตลอดจนบารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ของรถบรรทุกขยะ
ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1) ได้รับคุณวุฒิการศึกษาภาคบังคับ
2) มีความรู้ ความชานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา หรือรถบรรทุก ๖ ล้อ หรือ ๑๐
ล้อ ได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกาหนด (ใบขับขี่ประเภท 2)
3) มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทางานจากนายจ้าง
หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติงาน
1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้
สมรรถนะ
1. คุณสมบัติส่วนบุคคล
1.1 ประวัติส่วนตัว (10 คะแนน)
1.2 บุคลิกท่วงทีวาจา (10 คะแนน)
1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (10 คะแนน)
1.4 มนุษยสัมพันธ์ (10 คะแนน)
1.5 ทัศนคติแรงจูงใจ (10 คะแนน)
1.6 ปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)
1.7 ความสามารถ (10 คะแนน)
1.8 ประสบการณ์ (10 คะแนน)
1.9 จริยธรรมคุณธรรม (10 คะแนน)
1.10 การปรับตัวกับผู้ร่วมงาน (10 คะแนน)
2. สอบปฏิบัติ
2.1 ทักษะในการขับรถบรรทุกขยะ (25 คะแนน)
2.2 ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ง านรถบรรทุ ก ขยะ มี
ความสามารถแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของ รถบรรทุก
ขยะ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร (25 คะแนน)
รวม

คะแนนเต็ม
100

50

วิธีการประเมิน
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

ทดสอบการขับรถบรรทุกขยะ

150

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. ใช้วิธีการสอบดังต่อไปนี้
1.1 สอบปฏิบัติ ทดสอบการขับรถบรรทุกขยะ จานวน 50 คะแนน
1.2 คุณสมบัติส่วนบุคคล จานวน 100 คะแนน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
(เกณฑ์การผ่านร้อยละ 60)
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รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
---------------------------------------------2. ประเภทของพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
2.1 ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
2.2 ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่ไม่ยาก ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตาม
คาสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.3 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทาง ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ทางอื่นที่ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2.4 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้า อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้สามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยา
2.5 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
1. ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
100
โดยวิธีการสอบ
ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดและหา
-ข้อสอบแบบปรนัย จานวน 50 ข้อ ๆ
เหตุผล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง
ละ 2 คะแนน (รวม 100 คะแนน)
เศรษฐกิจ และสั งคม ที่เหมาะสมกับ ความรู้ความสามารถ
และทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาโดยให้สรุป
ความและตีความจากข้อความหรือบทความและให้พิจารณา
เลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคาประโยค
หรือข้อความที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
/2. ภาค ข....

-3สมรรถนะ
2. ภาค ข. ความเหมาะสมเฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ ค วามสามารถเฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่งเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ความสามารถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานดังนี้
๒.๑ พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ พ.ร.บ. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
๒ . ๓ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ ก า ศ ก . อ บ ต . จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
๒.๔ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า
๒.๕ ความรู้ความสามารถในการคานวณและประมาณการ
เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า
3. ภาค ค. คุณสมบัติส่วนบุคคล
1.1 ประวัติส่วนตัว (10 คะแนน)
1.2 บุคลิกท่วงทีวาจา (10 คะแนน)
1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (10 คะแนน)
1.4 มนุษยสัมพันธ์ (10 คะแนน)
1.5 ทัศนคติแรงจูงใจ (10 คะแนน)
1.6 ปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)
1.7 ความสามารถ (10 คะแนน)
1.8 ประสบการณ์ (10 คะแนน)
1.9 จริยธรรมคุณธรรม (10 คะแนน)
1.10 การปรับตัวกับผู้ร่วมงาน (10 คะแนน)
รวม

คะแนนเต็ม
100

100

วิธีการประเมิน
โดยวิธีการสอบ
-ข้อ สอบแบบปรนั ย จ านวน
40 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน
-ข้อสอบอัตนัย จานวน 2
ข้อ ๆ ละ 20 คะแนน
-สอบปฏิบัติ 20 คะแนน

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

300

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
2. ใช้วิธีการสอบแบ่งเป็น 3 ภาค ดังต่อไปนี้
2.1 ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป จานวน 100 คะแนน โดยวิธีการสอบ แบบปรนัย จานวน
50 ข้อ เกณฑ์การผ่านร้อยละ 60
2.2 ภาค ข. ความเหมาะสมเฉพาะตาแหน่ง จานวน 100 คะแนน โดยวิธีการสอบ แบบปรนัย
จานวน 40 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน แบบอัตนัย จานวน 2 ข้อ ๆ ละ 20 คะแนน และสอบปฏิบัติ จานวน 20
คะแนน เกณฑ์การผ่านร้อยละ 60
2.3 ภาค ค. คุณสมบัติส่วนบุคคล จานวน 100 คะแนน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การผ่าน
ร้อยละ 60
/รายละเอียด...

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558
---------------------------------------------1. ประเภทของพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
2. ตาแหน่ง
ตาแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
3. ระยะเวลาการจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 30 กันยายน 2559)
4. อัตราการจ้าง
จานวนตาแหน่งละ 1 อัตรา
5. อัตราค่าจ้าง
9,400 บาท
6. สิทธิประโยชน์
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
หมาเหตุ : มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน

เมื่อผ่านภาคความรู ้ความสามารถทัว่ ไป (ภาค ก) และความรู ้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) โดยได้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ จึงจะเป็ นผูม้ ีสิทธิสอบในภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) ได้

