
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
………………………………………..…………. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร      
เป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จ านวน 6 ต าแหน่ง 10 อัตรา   
 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6  ข้อ 18 และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง   ลงวันที่  
๕  สิงหาคม  ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

  1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
        1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 5 ต าแหน่ง 9 อัตรา  
              1.1.1 ประเภทผู้มีคุณวุฒิ   จ านวน 2 ต าแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 
                (1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน 4 อัตรา  
                (2)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา    จ านวน 1 อัตรา 
 

              1.1.2 ประเภทผู้มีทักษะ  จ านวน 3 ต าแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้ 
                (3)  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก   จ านวน 2 อัตรา  
                (4)  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง   จ านวน 1 อัตรา  
                (5)  พนักงานขับรถยนต์      จ านวน 1 อัตรา  
 

                        1.2 พนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา  ดังนี้ 
           (6)  คนงานทั่วไป     จ านวน  1 อัตรา  
 
 

  ๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร 

 ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา 
(ก.จ.จ.ยะลา) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕  สิงหาคม 
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ๑) มีสัญชาติไทย   
 ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  และไม่เกิน ๖๐  ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ 

พิเศษอายุไม่เกิน 70 ปี 
 ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
 ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 

/ก) โรคเรื้อน... 
คุณสมบัติ... 
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 ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
 ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 ๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง  
 ๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 ๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 ๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

               ๒.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ การรับ
สมัครแต่ละต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
 

  ๓. การรับสมัคร 
                          3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างตามประกาศนี้ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร 
พร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครด้วยตนเองเท่านั้น  ตั้งแต่วันที่  15 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องคลินิก
เซ็นเตอร์ (Clinic Center)  ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ท่ี        
ฝุายบริหารงานบุคคล ส านักปลัด ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา โทร. ๐-๗๓๒๐-๓๖๑๐ หรือทางเว็บไซด์  
www.yalapao.go.th 
 

     3.2.หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
      ผูที้ป่ระสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลอืกสรร ต้องยืน่ใบสมัครพร้อมหลักฐาน 
และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน  ทั้งนี้ ให้น าเอกสารฉบับจริงมายื่นในวันสมัค รด้วย 
ตามรายการต่อไปนี้  
      1)  รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตา) ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกัน     
ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร)  และผู้สมัครต้องเขียนชื่อ – สกุล ไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป  จ านวน 3 รูป       
      2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ  
      3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ   
      4)  ส าเนาคุณวุฒิ (ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ) และระเบียน 
แสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย) ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัครตามประกาศนี้ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันที่ปิด        
รับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
 

/5) ใบรับรอง... 
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 5)  ใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม  (ตามคุณสมบัติทั่วไปฯ  ข้อ  4)  ซึ่งออก    
ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย  (ฉบับจริง)  โดยสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชน  โดย    
แพทย์ปริญญา จ านวน 1 ฉบับ 

6) ส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน (ส.ด.9) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน 
(ส.ด.43) หรือใบทหารกองหนุนอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร  จ านวน 1 ฉบับ 
 7) ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายในต าแหน่งที่สมัคร ประเภทผู้มีทักษะ  ซึ่งยัง   
ไม่หมดอายุ หรือถูกเพิกถอน  และใบอนุญาตได้รับมาไม่ต่ ากว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 28 กุมภาพันธ์
2561) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง 

8) หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน (ฉบับจริง) ในต าแหน่งที่สมัคร
ประเภทผู้มีทักษะ  ซึ่งระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปี (ส าหรับการรับรองการท างาน จะต้อง
เป็นกรณีรับรองการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย คือ ผู้ขับรถยนต์จะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามประเภท
และชนิดที่กฎหมายก าหนดให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้ปฏิบัติงานในการขับรถยนต์ดังกล่าวจริง)          
จ านวน  1  ฉบับ 
 9)  หลักฐานอื่นๆ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ฯลฯ  
 

  4. เงื่อนไขในการสมัคร 
 4.1 ส าเนาเอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบการสมัครทุกฉบับให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น 
และให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อพร้อมเขียนตัวบรรจงในวงเล็บก ากับไว้ และ ลงวันที่ก ากับในวันที่
ยื่นใบสมัครไว้ทุกฉบับ 
 4.2 ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร  นักพรต หรือนักบวช องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ไม่อาจรับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามต าแหน่งที่ระบุในประกาศนี้ 
ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝุายบริหาร  ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕01  
และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวช
เป็นพระภิกษุหรือสามเณร  นักพรต หรือนักบวช ในภายหลัง หากยังคงสมณะเพศอยู่ในวันท าการเลือกสรร      
ไม่อนุญาตให้เข้ารับการเลือกสรร 
 4.3 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งถูกต้องตรงประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานประกอบการสมัครให้ถูกต้อง ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร องค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดยะลาจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้มา
ตั้งแต่ต้น 
 4.4 ผู้สมัครมีสิทธิเลือกสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่ง หากตรวจพบในภายหลังว่ามีการสมัคร
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเกินกว่า 1 ต าแหน่ง จะถือเอาต าแหน่งในครั้งแรกที่ได้สมัครไว้เป็นต าแหน่งที่
สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 4.5 ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตของการไปรษณีย์ไว้
ในใบสมัครตามสถานที่ท่ีอยู่ปัจจุบันที่สามารติดต่อได้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และในกรณีที่แจ้ง
สถานที่ที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นเหตุท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สมัครไม่
อาจมีสิทธิเรียกร้องใดๆ 
 

/5. ค่าธรรมเนียม... 
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  ๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตรา ต าแหน่งละ ๑๐๐.- บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ไม่จ่ายคืนไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 
 

  ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบท่ี
เกี่ยวกับการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ก าหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง พร้อมวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการเลือกสรรให้ทราบก่อนการด าเนินการเลือกสรรไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการก่อนท าการเลือกสรร  โดยก าหนด    
ปิดประกาศ ณ ปูายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และทางเว็บไซด์ www.yalapao.go.th 
ซึ่งการตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องตรวจดูรายชื่อของตนเอง  
 

  ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล โดยวิธีการประเมิน
สมรรถนะ ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก าหนด        
โดยวิธีการสอบข้อเขียน หรือวิธีการสอบภาคปฏิบัติ หรือวิธีการสอบสัมภาษณ์ วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน 
ตามแต่ละประเภทต าแหน่ง ดังนี้ 
 

  7.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังนี้ 
             1) ประเภทผู้มีคุณวุฒิ ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)  และ      
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ( 100 คะแนน)  โดยวิธีการทดสอบข้อเขียนหรือภาคปฏิบัติ 
                  2) ประเภทผู้มีทักษะ ทดสอบภาคความรู้ความเฉพาะต าแหน่งโดยวิธีทดสอบภาคปฏิบัติ  
(100 คะแนน) 
 

        7.2 พนักงานจ้างทั่วไป ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งโดยวิธีทดสอบภาคปฏิบัติ    
(100 คะแนน) 
 

        อนึ่ง  ภาคความรู้ความสามารถส าหรับต าแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)  ซ่ึงจะ 
ด าเนินการสอบเฉพาะผู้ที่ผ่านการสรรหา ตามข้อ 7.1 และ 7.2 โดยแต่ละภาคจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60           
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ตามข้อ 7.1 และ 7.2        
ให้ผู้เข้ารับการเลือกสรรทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ จึงจะทดสอบภาคความรู้ความสามารถ
ส าหรับต าแหน่ง และการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถส าหรับต าแหน่ง   
ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องตรวจดูรายชื่อของตนเอง 
 

  ๘. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาค
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับที่ที่ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
 
 
 

 
 

/9. การประกาศ... 
 



-5- 
 
  9. การประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 9.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรให้ทราบ   
โดยทั่วกัน โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ปูายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  และทาง
เว็บไซต์  www.yalapao.go.th  โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง 
 

  9.๒ ผู้ที่จะได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร 
และ เป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรตามหลักเกณฑ์การตัดสิน ข้อ 8 โดยจะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามล าดับ
คะแนนรวมสูงสุดลงมา กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาดังนี้  
 

         1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถ เฉพาะต าแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ ส าหรับต าแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   
หากคะแนนภาคความรู้ความสามารถส าหรับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
               2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนน ภาคความรู้ความเฉพาะต าแหน่งเท่ากัน 
ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ ส าหรับต าแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาค
ความรู้ความสามารถส าหรับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับ หมายเลขประจ าตัว ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่     
สูงกว่า 
                3) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความรู้ความเฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถส าหรับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความรู้ความสามารถส าหรับ
ต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

 9.๓ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรก าหนดให้มีอายุ ๑  ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้
ในต าแหน่งเดียวกันใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในต าแหน่งนั้น ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  
     

  ๑0. เงื่อนไขการจ้าง  
 10.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามล าดับที่ที่ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตาม
ต าแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยะลาก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลาก่อน    
จึงจะท าสัญญาจ้างได้  
 

 10.2 ผู้ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในวันท าสัญญาจ้างจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม
ประกาศรับสมัคร และจะต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ 
พนักงานจ้างหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
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เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
ลงวันที่   5  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

……………………….…………… 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   (ประเภทผู้มีคุณวุฒ)ิ 

ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน  4  อัตรา  
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง   ดังต่อไปนี้  
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ทุกสาขาวิชาที่  ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ทุกสาขาวิชาที่  
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ทุกสาขาวิชาที่  ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง  
โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ  การด าเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ              
การด าเนินการเก่ียวกับพัสดุ  ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของ
ทางราชการ  การด าเนินการเก่ียวกับงานบริหารบุคคล  การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร  การเตรียมการ
ประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป  ตามแนวทาง  แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน  
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
     1.1 ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริหารทั่วไป  ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน  
รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  การบันทึกข้อมูล  การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน  และการพิมพ์เอกสาร  
จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ  การเตรียมการประชุม  เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง  ๆ ด าเนินไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเปูาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  
     1.2 จัดเก็บเอกสาร  หนังสือราชการ  หลักฐานหนังสือ  ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ  เพ่ือสะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  

/1.3 รวบรวม... 
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     1.3 รวบรวมข้อมูล  จัดเก็บข้อมูลสถิติ  เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ  รายชื่อพนักงาน  ข้อมูล
จ านวนบุคลากร  เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้  
     1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร  หนังสือ และจดหมายต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับ
การด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด  
     1.5 จัดท าและแจกจ่าย  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน  หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ  เพ่ือแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป  
     1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน  เช่น การ
จัดเก็บรักษา  การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์  การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่  
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์  ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง  และมีความพร้อม 
ใช้งานอยู่เสมอ  
     1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน  (ธรรมาภิบาล ) และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
     1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  
     1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับการประชุม  การฝึกอบรมสัมมนา  
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ  เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง  ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่างๆ  อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  
     1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย  ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  
     1.11 อ านวยความสะดวก  ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน  ในเรื่องการ
ประชุม และการด าเนินงานต่างๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา  และ
บรรลุวัตถุประสงค์  
     1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ  กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับ
งานสารบรรณ  งานธุรการ  งานบริหารทั่วไป  งานการบริหารงานบุคคล  งานพัสดุครุภัณฑ์  งานงบประมาณ      
งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 2. ด้านการบริการ  
     2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร  ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ   
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
     2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
     2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
     2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

ระยะเวลาการจ้าง   
 ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี โดยอาจจะมีการต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกินคราวละ 4 ปี (ไม่ก่อนวันที่ 
ก.จ.จ. ยะลาให้ความเห็นชอบให้ท าสัญญาจ้าง)  

 

อัตราค่าตอบแทน   
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท 

 



(ต าแหน่งเลขที่ 02) 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
ลงวันที่   5  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

……………………….…………… 

พนักงานจ้างตามภารกิจ   (ประเภทผู้มีคุณวุฒ)ิ  

ชื่อต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา    จ านวน  1  อัตรา  
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ สถาปัตยกรรม  
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา 
ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก .ท. หรือ 
ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา 
ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาอ่ืนหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก .ท.หรือ 
ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานในด้านช่างโยธา ซึ่งได้แก่ งานช่างส ารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ  และงาน
ช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา  การค านวณแบบด้านช่าง
โยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา  การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา  การให้ค าปรึกษา
แนะน า หรือตรวจสอบที่เก่ียวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ด้านช่างโยธา  ตามแนวทาง  แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การก ากับ  แนะน าตรวจสอบ  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
     1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ  เพ่ือให้ตรงตามหลัก
วิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ  
     1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูป  และรายการเพ่ือให้ การ 
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
     1.3 ถอดแบบ เพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
     1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงาน  
ความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  
     1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง  

/2.ด้านการ... 
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 2. ด้านการบริการ  
     2.1 ให้ค าแนะนา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับหรือเจ้าหน้าที่  
ระดับรองลงมา  หน่วยงานราชการ  เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล  ความรู้ต่างๆ 
และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน  
     2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม  กับหน่วยงานราชการ  เอกชนหรือประชาชนทั่วไป  เพ่ือขอความ
ช่วยเหลือ  และร่วมมือในงานโยธา  และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
หน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
     2.3 ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  และผู้มาติดต่องานด้านโยธา  เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ หรือความพึงพอใจ  
 

ระยะเวลาการจ้าง   
 ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี โดยอาจจะมีการต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกินคราวละ 4 ปี (ไม่ก่อนวันที่ 
ก.จ.จ. ยะลาให้ความเห็นชอบให้ท าสัญญาจ้าง)  

 

อัตราค่าตอบแทน   
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ต าแหน่งเลขที่ 03) 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
ลงวันที่   5  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

……………………….…………… 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ   (ประเภทผู้มีทักษะ) 
ชื่อต าแหน่ง   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  จ านวน  2  อัตรา 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 

 2 . เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักมาแล้วเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 
5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้าง หรือ
หน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ  
น้อย ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดหนัก  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ 

ของเครื่องจักรกลขนาดหนักชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนี้ 
     1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ ขนาดตั้งแต่ 150 บี.เอช.พี.ขึ้นไป 
 2. รถปาดดินชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง  
 3. รถกะบะเท ความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป      
 4. รถขุดดินทุกชนิด ทุกขนาด  
 5. รถลาก รถพ่วง  ขนาดตั้งแต่ 20 ตันขึ้นไป     
 6. เครื่องปูแอสฟัลท์ผสมเสร็จ (POWER  หรือ  FINISHER) 
 7. รถยกชนิดทรัคเครน ขนาดเกิน 5 ตันขึ้นไป 
 8. เครื่องผสมดินชนิดขับเคลื่อน (SELF PROPELLES STABILLIZER)  
 9. รถเกลี่ย ( MOTER GRADER) ขนาดตั้งแต่ 150 บี.เอส.พี ขึ้นไป 
 10. รถตักทุกชนิด ( LOADER ALL TYPE) ขนาดตั้งแต่ 150 บี.เอส.พี ขึ้นไป  
 15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 

ระยะเวลาการจ้าง   
 ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี โดยอาจจะมีการต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกินคราวละ 4 ปี (ไม่ก่อนวันที่ 
ก.จ.จ. ยะลาให้ความเห็นชอบให้ท าสัญญาจ้าง)  

 

อัตราค่าตอบแทน   
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท 
 

 
 
 
 



(ต าแหน่งเลขที่ 04) 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
ลงวันที่  5  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

……………………….…………… 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ   (ประเภทผู้มีทักษะ) 
ชื่อต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  จ านวน  1  อัตรา 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 

 2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 
5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้าง หรือ
หน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ  
น้อย ๆ ของเครื่องจักรกลขนาดกลาง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ 
ของเครื่องจักรกลขนาดกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนี้ 
     1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ ขนาดต่ ากว่า 150 บี.เอช.พี.ลงมา  
 2. รถตักทุกชนิด ( LOADER ALL TYPES) 
 3. รถกะบะเท ความจุตั้งแต่ 5 – 10 ลูกบาศก์หลา      
 4. รถพ่นยา ( BITUMINOUS DISTRIBUTER) 
 5. รถลากพ่วง ขนาดตั้งแต่ 20 ตันลงมา      
 6. รถตีเส้น (ROAF MARKER) 
 7. รถบดไอน้ า ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 
 8. รถบดสั่นสะเทือน ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป  
 9. รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป  
 10. รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป  
 11. รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป  
 12. รถบดล้อยางชนิดขับเครื่องด้วยตนเอง ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป  
 13. รถยกชนิดงาแชะ (FORK LIFT) เกินกว่า 5 ตัน 
 14. รถยกชนิดแครีครน ( KARRY CRANE) เกินกว่า 5 ตัน 
 15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

ระยะเวลาการจ้าง   
 ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี โดยอาจจะมีการต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกินคราวละ 4 ปี  (ไม่ก่อนวันที่ 
ก.จ.จ. ยะลาให้ความเห็นชอบให้ท าสัญญาจ้าง)  

 

อัตราค่าตอบแทน   
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท 
 



(ต าแหน่งเลขที่ 05) 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
ลงวันที่  5  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

……………………….…………… 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ   (ประเภทผู้มีทักษะ) 
ชื่อต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จ านวน  1   อัตรา 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. เป็นผู้มีความรู้ความ สามารถและความช านาญงานในหน้าที่  
 2. มีทักษะในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ
โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน  (การรับรองการท างาน จะต้องเป็นกรณีรับรองการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย คือ ผู้ขับรถยนต์จะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามประเภทและชนิดที่กฎหมาย
ก าหนดให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้ปฏิบัติงานในการขับรถยนต์ดังกล่าวจริง) 
 3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถยนต์จากกรมขนส่งทางบก ซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือถูกเพิกถอน  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์
ดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมายไปติดต่อราชการทั้งในเขตจังหวัด และ
ต่างจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. จัดท ารายงานการใช้รถยนต์ในการไปราชการไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 
 ๓. ดูแล รักษารถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ของรถยนต์ให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อยและพร้อมที่ใช้ปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา 
 ๔. ตรวจสอบซ่อมแซมรถยนต์ในส่วนที่บกพร่อง และอยู่ในวิสัยที่พนักงานขับรถยนต์สามารถจะแก้ไขได้
ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
 ๕. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ระยะเวลาการจ้าง   
 ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี โดยอาจจะมีการต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกินคราวละ 4 ปี (ไม่ก่อนวันที่ 
ก.จ.จ. ยะลาให้ความเห็นชอบให้ท าสัญญาจ้าง)  

 

อัตราค่าตอบแทน   
 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท 
 

 
 
 
 
 



(ต าแหน่งเลขที่ 06) 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
ลงวันที่  5  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

……………………….…………… 
 

พนักงานจ้างท่ัวไป  
ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป จ านวน  1   อัตรา 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าหน่ง 
 มีสภาพร่างกายแข็งแรง และมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปะซ่อมผิวจราจร เครื่องหมายจราจร เสาหลักโค้ง สะพานไหลทาง ท่อระบายน้ า  
ร่วมปฏิบัติงานด้านโยธา  ส ารวจ  กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหลักในด้านดังกล่าว   
 3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
 

ระยะเวลาการจ้าง   
 ท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี โดยอาจจะมีการต่อสัญญาจ้างได้ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น
ของ อบจ.ยะลา 
 

อัตราค่าตอบแทน   
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.- บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


