
 
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

----------------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา เพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ดังนี้ 

 ๑. ประเภทพนักงานจ้างและชื่อต าแหน่ง 
   พนักงานจ้างทั่วไป   

- ต าแหน่ง นักการ        จ านวน  1  อัตรา   
- ต าแหน่ง พนักงานขบัรถยนต์       จ านวน  1  อัตรา 

 

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
     ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
  ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. มีสัญชาติไทย 
  ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปี 
  ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือน      
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล 
  ๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  ๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  ๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
  พระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งได้ ทั้งนี้ 
ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว.๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ และตาม
ความในข้อ ๕ ของค าสั่งกรมมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 
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  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า     
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 
 

 2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครฯ รายละเอียดปรากฏตาม (ภาคผนวก ก.) แนบท้ายประกาศนี้  

 3. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

  3.1 ก าหนดการรับสมัครพนักงานจ้าง 
   ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ องค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา อ าเภอรัษฎา 
จังหวัดตรัง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 -7529-0122 หรือ 08-1370-2454 
 3.2 วิธีการยื่นใบสมัคร 
   สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจ าตัวสอบด้วยลายมือ
ของตัวเอง พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดื อน (นับถึง
วันที่สมัคร) จ านวน 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัครจ านวน 1 รูป ในบัตรประจ าตัวสอบ จ านวน 2 รูป 
พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ข้อ 4 
   ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ต าแหน่งละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมการสมัคร
จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
   อนึ่ง ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบ
สมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด ในกรณีที่ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ยื่น
หลักฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด หรือยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบ และหากมีกรณีปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย หากตรวจสอบพบภายหลัง
ว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก จะถือว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างต าแหน่งใด ๆ 
 4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันสมัคร ดังนี้ 
  4.1  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน ๑ ฉบับ 
       4.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน ๑ ฉบับ 
      4.3 ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  จ านวน ๑ ฉบับ (ฉบับจริง) 
  4.4 ส าเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่
แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบ จ านวน 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ภายในวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่หลักฐานการศึกษาดังกล่าวเป็น
ภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ 

/4.5ส าเนา… 
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  4.5  ส าเนาหลักฐานรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร   จ านวน  ๑   ฉบับ (ถ้ามี) 
  4.6  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)  
  4.7  หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน (ถ้ามี) 
  4.8  ส าเนาใบอนุญาตขับรถ ตามที่กรมการขนส่งก าหนด  (ส าหรับต าแหน่งพนักงานขับ
รถยนต์) จ านวน 1 ฉบับ 
  4.9  ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษขนาด เอ 4 เท่านั้น 
 

 5.  เงื่อนไขในการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผล
ท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น 

 6. ระยะเวลาและเงื่อนไขการจ้าง 

   พนักงานจ้างทั่วไป ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล 
ควนเมา จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในกรณีต่อสัญญาจ้าง 
   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรังก าหนด 

  7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรร และก าหนดวัน เวลา สถานที่  

  7.1  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
ในวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง และ
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา www.khuanmao.go.th   
      7.2  ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา ก าหนดวันประเมินสมรรถนะ (วิธีการสัมภาษณ์)  
โดยประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างานและพฤติกรรมที่ปรากฎทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ 
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ 
ทัศนคติ คุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ  ในวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา อ าเภอรัษฎา จังหวัด 
 

   โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาต้องมารายงานตัวตั้งแต่เวลา เวลา 08.30  - 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา อ าเภอรัษฎา จังหวัด  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรร 
   ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ต้องแต่งกายสุภาพและน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบพร้อมด้วยบัตร
ประจ าตัวประชาชนมาแสดงก่อนเข้ารับการสอบ  
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   8. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง
โดยยึดหลัก “สมรรถนะ”  ความเท่าเทียมกันในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  
   9. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับ  
   10. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
  10.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 18 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
  10.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้น
บัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดให้มารายงานตัวเพ่ือท า
สัญญาจ้างไปแล้วก่อนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะมีอายุเกิน ๑ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่ 
แล้วแต่กรณี 
  10.๓ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว ถ้ามีกรณีอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ 
   (๑) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ ในการท าสัญญาจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
   (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพ่ือรับการท าสัญญาจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ควนเมาก าหนดไว้ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
๑๐ วัน นับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
   (๓) ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาตามสัญญาจ้าง 
 

 11. การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ควนเมา ตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และองค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา จะท า
สัญญาจ้างตามต าแหน่งที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตามระยะเวลา ค่าตอบแทนที่ก าหนดท้ายประกาศรับสมัครนี้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง (ก.อบต.จังหวัด) 
  การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตาม ประกาศนี้  ด าเนินการในของ
คณะกรรมการโดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ด้วย
กระบวนการที่ยุติธรรม โปร่งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่าหลงเชื่อ 
หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้
ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบคัดเลือกได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการด าเนินการสรร
หาและเลือกสรรได้ทราบ เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  24  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2565 
  
 

(นายอรุณ สายสิญจน์) 
                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา 



  

ภาคผนวก ก. 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

ลงวันที่  24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
-------------------------------------------------------------- 

ประเภทต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 
ชื่อต าแหน่ง   นักการ (จ านวน  1 อัตรา) สังกัด ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
    เปิด-ปิด ส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ เดิน
หนังสือราชการในส านักงานและนอกสถานที่หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 1 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 2 ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
ระยะเวลาการจ้าง 
  ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา จัดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในกรณีต่อสัญญาจ้าง 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรังก าหนด 
 

อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ประเภทต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป     
ชื่อต าแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์ (จ านวน  1 อัตรา) สังกัด ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์
ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 
ระยะเวลาการจ้าง 
  ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลควนเมา จัดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในกรณีต่อสัญญาจ้าง 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรังก าหนด 
อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ 

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท  
 
 



  

                     
 


