
  
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

----------------------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีความประสงค์ด าเนินการ
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตราและ  
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 2 อัตรา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้  

           ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 18 , ข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการ      
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง   
ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 และ       
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง  
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)  จ านวน  1  อัตรา 
 

1.2 พนักงานจ้างทั่วไป  
ต าแหน่ง คนงานทั่วไป     จ านวน  2  อัตรา 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ  
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

2.1  คุณสมบัติทั่วไป  
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด
ดังนี้ 

ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

/(5) ไม่เป็นผู้... 
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(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ปรับส าหรับกระท าความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ   
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลู กจ้างของ

หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง        
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาแสดง
ในวันสมัครด้วย 
    

2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล

จังหวัดตรัง (ก.อบต จังหวัดตรัง) ก าหนดไว้  (รายละเอียดตามภาคผนวก ท้ายประกาศนี้) 

 3.  การรับสมัครและวิธีรับสมัคร 
 3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอรับและยื่นใบสมัคร
ได้ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  24 มิถุนายน 2563 – 2 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ        
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง  
 3.2  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 

(1)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
(2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
(3)  ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองและระเบียบแสดงผลการเรียน ที่ระบุ

สาขาที่จะสมัครสอบ จ านวน 1 ฉบับ 
(4)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน         

6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
(5)  ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  

นับถึงวันปิดรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
(6)  เอกสารทางทหาร เช่น สด.9, สด.8, สด.43 (ถ้ามี) (กรณีผู้สมัครสอบเป็น

เพศชาย) จ านวน 1 ฉบับ 
      (7)  เอกสารอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล 

 
/ส าเนา... 
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   ส าเนาเอกสารทุกชนิด ตามข้อ 1 – 7 ให้ใช้กระดาษขนาด A 4 เท่านั้น และรับรอง
ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน ถือว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
  
 3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
     ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบต าแหน่งละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
 
 3.4 เงื่อนไขในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรและการประเมินสมรรถนะ 
         ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆหรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 

 4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ

เลือกสรร ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส านักงานปลัด โทรศัพท์ 0-7520-4625 หรือ www.kantangtai.go.th 

 5.  การประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จะด าเนินการสอบ 

-  ก าหนดการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (เฉพาะประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.      
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

 
        -  ก าหนดการสรรหาและเลือกสรร ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบ

สัมภาษณ์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้    
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  

 
 
 
 
 
 

/๖ หลักสูตร... 
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 6.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
การสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ 
๑) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถส าหรับต าแหน่ง 

(ข้อสอบปรนัย ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย การวิเคราะห์ เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผล   
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบัน ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายต่างๆ ของ อบต. 

๒) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์ 100 คะแนน) พิจารณาจากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ โดยการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม การปรับตัว การเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอย่างอ่ืน 

 7.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
     ผู้สมัครสอบสรรหาและเลือกสรร  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และภาคความสามารถ
เหมาะสมกับต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

 8.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันที่ 10 กรกฎาคม  2563    

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ หรือ www.kantangtai.go.th โดยเรียงตามล าดับคะแนน
จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามล าดับ ในกรณีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
เว้นแต่องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จะมีการเลือกสรรเพ่ือสั่งจ้างและแต่งตั้งในต าแหน่งเดียวกันอีก และ
ได้มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้แล้ว ให้ถือว่าบัญชีที่ข้ึนไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก 

 9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในต าแหน่ง

ตามล าดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปของ
พนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามที่  ก.อบต.ก าหนด ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่าน
การเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ อาจถอน
ชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และจะท าสัญญาจ้างเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดตรังมีมตเิห็นชอบแล้ว  

ประกาศ ณ วันที่  17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

                            

 

 

 
 

(นายกิตติ  กันตังกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

 



 
ภาคผนวก  

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้   
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  17  มิถุนายน  2563  

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

ประเภท ของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับ  
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที ่ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม 

ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

1.2 เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างช าระ เพ่ือให้สามารถ
จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน  

1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง  

1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน 
เพ่ือเป็นข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา  

1.5 จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึง
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ข้อมูล 
มีความถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

1.6 ด าเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่างๆ 
จัดเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน เพ่ือรวบรวม
ไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน  

1.7 สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนค้างช าระ ควบคุม
หรือด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง  

1.8 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ของหน่วยงาน  

2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้  แก่เจ้าหน้าที่ระดับ 

รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอ

ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้  และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน  
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 

พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน  เศรษฐศาสตร์  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก .จ ., ก .ท . หรือ  
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย     
การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน 
เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี  พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งนี้ได้   
 
อัตราค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราวทีไ่ด้รับ 

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทน      
เดือนละ 9,400.-  บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท 

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทน 
เดือนละ 10,840.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท  

3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 
11,500.- บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,785.- บาท 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
   ไม่ก่อนวันที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรังได้มีมติเห็นชอบการจ้าง จนถึง              
30 กันยายน 2563  
   
วิธีการเลือกสรร 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
  1. ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 
 
  2. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
- สัมภาษณ์  (100 คะแนน) 
 

100 
 
 

100 
 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(ปรนัย) 
 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  

รวม 200  
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ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างท่ัวไป 
 

ชื่อต าแหน่ง   คนงานทั่วไป  
   สังกัด กองคลัง         จ านวน  1  อัตรา 
   สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       จ านวน  1  อัตรา 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
- ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
- มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ระยะเวลาการจ้าง 
  ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 จนถึง 30 กันยายน 2563  

อัตราค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราวทีไ่ด้รับ 
ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนๆ ละ 9,000.- บาท และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 

1,000.- บาท 

 

          วิธีการเลือกสรร 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

- ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 
 

100 
 
 

 

โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์  
 

รวม 100  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


