
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลนาคา 
เรื่อง   รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา 

……………………………. 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  จะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา   ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดระนอง  เร่ือง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ข้อ  ๑๘ , ๑๙ ,๒๐  
ลงวันท่ี  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
-   พนักงานจ้างตามภารกิจ   

(๑)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้         จ านวน    ๑    อัตรา 
(2)  พนักงานขับรถยนต์    จ านวน    1    อัตรา 

     -  พนักงานจ้างทั่วไป 
   (1) คนงานประจ ารถขยะ   จ านวน    2  อัตรา 
   (2) คนงานท่ัวไป (ส่วนโยธา)   จ านวน    2   อัตรา 

๒.    คุณสมบัติของผู้มีสทิธิสมัคร 
                               ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  สัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และ ไม่เกินหกสิบปี  
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)  ก าหนดส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

(ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม 
(ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค)  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม 
(ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง  

/(๗)  ไม่เป็นผู้เคย... 
 
 

-๒- 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ี

ใน พรรคการเมือง  
(๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา

ท้องถิ่น       
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด  ให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 



   (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  

            
  ๓.   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   ค่าตอบแทน  และระยะเวลา
การจ้าง (รายละเอียดตามภาคผนวก  ก. แนบท้ายประกาศฉบับนี้) 
   

๔.   วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร 
        ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ท่ี  ส านักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  อ าเภอสุขส าราญ  จังหวัดระนอง  ในวันและเวลาราชการ                       
โทร.๐-๗๗๘๗-๔๐๔๙  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที ่  22- 31 เดือน ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๕7 
 

  ๕.    เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน  พร้อมท้ังน าเอกสารประกอบ    ดังนี้   

๑.   รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว   ถ่ายคร้ัง
เดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) จ านวน  ๓  รูป และให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จ านวน ๑ รูป  
ติดในบัตรประจ า ตัวสอบ   จ านวน  ๒  รูป 

๒.   ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓.   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน   ๑   ฉบับ 

  ๔.  ส าเนาภาพถ่ายปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งท่ีสมัครสอบ  จ านวน   ๑  ฉบับ โดย
จะต้องส าเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันท่ีปิดรับสมัคร คือวันท่ี   31  ตุลาคม 
2557  โดยให้น าเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย  ในกรณีท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว แต่ทางสถานศึกษายังไม่
อนุมัติปริญญาบัตรให้ ผู้สมัครใช้ส าเนาใบรับรองสถานศึกษาว่าได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่รอ
การอนุมัติปริญญาอยู่แทนได้ โดยใบรับรองจะต้องระบุวันท่ีท่ีผู้สมัครส าเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องส าเร็จ
การศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันท่ี    31  ตุลาคม  2557 
             /๕. ใบรับรองแพทย์... 
 

-๓- 
 

๕.  ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามประกาศท่ีคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันท่ีตรวจร่างกาย  จ านวน   ๑   ฉบับ 

๖.  ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
จ านวน   ๑   ฉบับ 

ส าเนาภาพถ่ายทุกชนิดตาม  ข้อ  ๒ – ๖ ให้ใช้กระดาษ A๔ เท่านั้น และให้เขียนค า
ว่า  “ส าเนาถูกต้อง” และให้ลงชื่อก ากับไว้ทุกแผ่น 
 

๖.   ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ดังนี้ 
( ๑ )  ต าแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน   ๑๐๐ บาท 
( 2 )  ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน     100   บาท  
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

๗.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
(๑) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป 

และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัครนี้จริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 



 ในกรณีท่ีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้หรือ
ข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารท่ีใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน  หรือวุฒิท่ีใช้ในการสมัครไม่
ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลนาคาจะไม่รับสมัคร  หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรร หรือบญัชผ่ีานการเลือกสรร หรือยกเลิกสัญญาจ้างได้ตามแก่กรณี 

(๒)  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและในกรณีที่แจ้งสถานท่ีอยู่ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิ
ใดๆ ไม่ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 / ๘. หลักเกณฑ์... 
-๔- 
 

๘.    หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก     
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา จะเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ท่ี

จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาคาก าหนด ซึ่งประกอบด้วย  
                           (๑) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
                           (๒) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน  
                           (๓) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
ส าหรับวิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเร่ือง องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา จะเป็นผู้ก าหนดสมรรถนะเร่ือง
หนึ่งอาจประเมินด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการ หรือสมรรถนะหลาย ๆ เร่ือง อาจประเมินด้วยวิธีการ
ประเมินวิธีเดียวกันตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะดังกล่าว โดยอาจใช้การ
สอบข้อเขียน การทดสอบตัวอย่างงาน การสัมภาษณ์ การทดสอบด้วยสถานการณ์จ าลอง การตรวจสอบกับ
บุคคลท่ีอ้างอิง หรืออื่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควร   

๙.    เกณฑ์การตัดสิน   
การตัดสินว่าผู้ใดได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา ให้

ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาคาก าหนดโดยได้คะแนนใน
แต่ละภาคการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐   

         

๑๐.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการเลือกสรรเป็น               

พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  ในวันที่จันทร์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557   
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  อ าเภอสุขส าราญ    จังหวัดระนอง 

 

  ๑๑.   วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 
จะด าเนินการสอบคัดเลือก  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  อ าเภอสุขส าราญ  จังหวัด

ระนอง    ในวันพุธที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   ตั้งแต่เวลา   ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป                             
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา   

 

  ๑๒.  ประกาศบัญชีรายชือ่ผู้ผ่านการคัดเลือก 



  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  
ภายในวันพฤหัสบดีที่  6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  2557  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
นาคา  อ าเภอสุขส าราญ    จังหวัดระนอง 

         /๑๓.การขึ้นบัญชี... 

 

-๕- 

๑๓.  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  ๑๓.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียง

ตามล าดับท่ีจากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้
ท่ีสอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (สัมภาษณ์ ) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูง
กว่า   ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเ ท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
         ๑๓.๒    องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แต่ละต าแหน่ง
ไว้ ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีก และได้ข้ึนบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีการสอบแข่งขันได้คร้ังก่อนเป็นอันยกเลิก 

๑๓.๓  กรณีท่ีมีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างใน
งานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาคาพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคล
ท่ีมีสมรรถนะในเร่ืองเดียวกัน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบลจังหวัดระนอง  อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรท่ียัง
ไม่หมดอายุก็ได้ 

 ๑๓.๔  ผู้สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 

(๑)  ผู้นั้นขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
(๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งภายในเวลาท่ีผู้มีอ านาจแต่งตั้ง

ก าหนด 

๑๔.  การแต่งตั้งและเงื่อนไขการจ้าง 
๑๔.๑  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการแต่งตั้งและจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและ

พนักงานจ้างชั่วคราวตามล าดับในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละต าแหน่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดระนอง 

 (๑)  พนักงานจ้างตามภารกิจ ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี โดยอาจมีการ 
   ต่อสัญญาได้ 

   (2)  พนักงานจ้างทั่วไป ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี  โดยอาจมีการต่อ 
       สัญญาได ้

 ๑๔.๒   ถ้าผู้สอบแข่งขันได้และถึงล าดับท่ีท่ีจะได้รับการแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าท่ี  
ได้ก าหนดไว้ตามประกาศ ฯ นี้ จะน ามาใช้เพื่อการเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 

๑๔.๓   หากภายหลังปรากฏว่าผู้สอบแข่งขันได้รายใดไม่มีคุณสมบัติตามประกาศก าหนด
จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติดังกล่าว ไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งตามต าแหน่งดังกล่าว 

         องค์การบ ริหาร
.../ 

 
 
 

-๖- 



       องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา   ด าเนินการสอบแข่งขันดังกล่าวในรูปของ
คณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อ หรือ
ยอมเสียทรัพย์ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ท่ีอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดทราบข่าว
ประการใดเก่ียวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันได้
ทราบ เพื่อจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   13  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕7      
  

 
      

  ( นายดนร่อม่าเฟด  นาคา ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก  ก.     
 

แนบท้ายประกาศ อบต.นาคา  ลงวันที่ 8 เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2557 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ระยะเวลาการจ้าง  และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 

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

ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 



  ปฏิบัติงานขั้นต้นเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นท่ีไม่ยาก
ภายใต้การก ากับตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  หรือตามค าสั่ง  หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู่อย่างแน่ชัด  
หรือละเอียดถ่ีถ้วน  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ  ส ารวจ  รับแบบแสดงรายการ ค าร้อง  ค าขอ หรือเอกสาร  
หลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในขั้นต้น  ช่วยรับและน าส่งเงิน ออกหลักฐาน 
ลงบัญชีทะเบียนต่าง ๆ และติดตามทวงถามเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต  
ค่าปรับ  รายได้จากทรัพย์สินและรายได้อื่น ๆ    เช่น  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบ ารุงท้องท่ี  ภาษีป้าย  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย  ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการท าน้ าแข็งเพื่อการค้า  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้ง
ตลาดเอกชน  ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล   
ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ  ตามข้อบังคับต าบล  ค่ าปรับผู้
ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับต าบล ค่าอากรฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์  
ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์  ค่าเช่าอาคารพาณิชย์  ค่าเช่าโรงมหรสพ  ค่าเช่าตลาด  ค่าเช่าแผงลอย  ค่าท่ีวางขาย
ของในท่ีสาธารณะ  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนต าบล  และเงินฝากธนาคาร  
ค่าจ าหน่ายเวชภัณฑ์  ค่าจ าหน่ายค าร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า  และค่าชดเชยต่าง ๆ 
เป็นต้น  การเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องอื่น ๆ ของผู้เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม  หรือ
รายได้อื่น ๆ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงาน  ลงรหัสใบแสดงรายการเสียภาษีและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ   การตลาด การขาย   บริหารธุรกิจ  การจัดการท่ัวไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการ
ท่ัวไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นท่ี ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
 

-2- 
 

ระยะเวลาจ้าง 

ไม่ก่อนวันท่ี ก.อบต.จังหวัดระนอง เห็นชอบระยะเวลา 3 ปี  ถึงวันท่ี  ๓๐ กันยายน  ๒๕60 
 
ค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
           ได้รับอัตราค่าตอบแทน  9,400  บาท  เงนิเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500  บาท รวมท้ังสิ้น 
10,9๐๐ บาท/เดือน  หรือตามอัตราบัญชีค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 

  



ผนวก  ก.    
 

แนบท้ายประกาศ อบต.นาคา  ลงวันที่ 13  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 
รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน 

............................................. 
๑. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันใน ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  มีดังนี้ 
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

- ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
- ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย และคณิตศาสตร์ 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 รวมท้ังแก้ไขเพิ่มเติม 

 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2546 
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  - พรบ.ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

-  พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

           - พรบ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
- สอบสัมภาษณ์  ความเหมาะสมโดยวิธีการ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติ

ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับต าแหน่งนั้น ๆ 
 
หมายเหตุ   ผู้เข้าสอบต้องสอบผ่านภาค ก. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  กรรมการถึงจะตรวจข้อสอบ              

      ภาค ข. และจะมีสทิธ์ิเข้าสอบในภาค ค. 
  



 
 

ผนวก  ก.    
แนบท้ายประกาศ อบต.นาคา  ลงวันที่  13 เดือนตลุาคม พ.ศ.2557       

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ระยะเวลาการจ้าง  และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
************************************************************ 

 

1. พนักงานจ้างทั่วไป   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

- มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี   

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

- ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

- ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป  และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจ้าง 

- ไม่ก่อนวันท่ี ก.อบต.จังหวัดระนอง เห็นชอบ  ถึงวันท่ี  ๓๐ กันยายน ๒๕๕8 

อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

 -  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท 
วิธีการเลือกสรร 
  หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในต าแหน่งคนงานท่ัวไปใช้การประเมินสมรรถนะ
โดยการสัมภาษณ์  ดังต่อไปนี้  (๑๐๐ คะแนน) 
  -  ความรู้ของบุคคลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
  -  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน   
  -  คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคล  ซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

  
 
 

 



ผนวก  ก.    
แนบท้ายประกาศ อบต.นาคา  ลงวันที่  13  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2557       
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ระยะเวลาการจ้าง  และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 

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

1. พนักงานจ้างทั่วไป   ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

- มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี   

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

- ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน และท่ีรองรับขยะมูลฝอย การน าขยะมูลฝอย
ไปท าลาย  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

-    ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน และท่ีรองรับขยะมูลฝอย การน าขยะมูลฝอย
ไปท าลาย   และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจ้าง 

- ไม่ก่อนวันท่ี ก.อบต.จังหวัดระนอง เห็นชอบ  ถึงวันท่ี  ๓๐ กันยายน ๒๕๕8 

อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

 -  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท 
วิธีการเลือกสรร 
  หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในต าแหน่งคนงานท่ัวไปใช้การประเมินสมรรถนะ
โดยการสัมภาษณ์  ดังต่อไปนี้  (๑๐๐ คะแนน) 
  -  ความรู้ของบุคคลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
  -  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน   
  -  คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคล  ซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

  
 
 



ผนวก  ก.    
แนบท้ายประกาศ อบต.นาคา  ลงวันที่  13  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2557       
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ระยะเวลาการจ้าง  และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 

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

1. พนักงานจ้างตามภารกจิ   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
              1.  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา                     
                      2.  มีความสามารถและความช านาญงานในหน้าท่ีและได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์                     
ตามกฎหมาย  ไม่น้อยกว่า ๕ ปี  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ขับรถยนต์  บ ารุงรักษา  ท าความสะอาดรถยนต์  และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ  ใน

การ 

ใช้รถยนต์ดังกล่าว  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ระยะเวลาการจ้าง 

- ไม่ก่อนวันท่ี ก.อบต.จังหวัดระนอง เห็นชอบ  ถึงวันท่ี  ๓๐ กันยายน 2560 

อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

- ได้รับอัตราค่าตอบแทน  9,400  บาท  เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500  บาท  รวม
ท้ังสิ้น 10,9๐๐ บาท/เดือน  หรือตามอัตราบัญชีค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 
วิธีการเลือกสรร 
  หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ใช้การประเมิน
สมรรถนะโดยการสัมภาษณ์  ดังต่อไปนี้  (๑๐๐ คะแนน) 
  -  ความรู้ของบุคคลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
  -  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน   
  -  คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคล  ซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

  
 


