
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          ประกาศเทศบาลต าบลยะรัง 
    เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   

..................................................... 
 

               ด้วยเทศบาลต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี   มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีทักษะ)  จ านวน 1 อัตรา  ซึ่งเป็น
ต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563   

          จึงอาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 2 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ข้อ 4, ข้อ 18, ข้อ 19,                  
ข้อ 20 และข้อ 23  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทพนักงานจ้าง ชื่อต าแหน่ง  ลักษณะงาน ความรับผิดชอบของต าแหน่ง             

1.1. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
(1)  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  สังกัด  ส านักปลัดเทศบาล  เลขท่ีต าแหน่ง ภ 01-012   

จ านวน 1 อัตรา 
1.2 ลักษณะงาน ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  
ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  สังกัด  ส านักงานปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบล   

ยะรัง  รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ขับรถรถยนต์ส่วนกลาง  งานบริการยานพาหนะยนต์ส่วนกลาง  และหรือขับ
รถยนต์ราชการของเทศบาลต าบลยะรัง  รับผิดชอบ ดูแล  บ ารุง  รักษา  ซ่อม รถยนต์เบื้องต้น  หรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของราชการเทศบาลต าบลยะรังอาจมีค าสั่งมอบหมาย
การปฏิบัติงานเป็นพิเศษนอกเหนือหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ก็ได้  และพนักงานจ้างต้องยินยอมปฏิบัติ
ตามค าสั่งโดยถือเป็นหน้าที่และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติด้วย 

1.3 อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
   (1) ค่าตอบแทนครั้งแรกที่จ้าง อัตราเดือนละ  9,400 บาท 
   (2) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว อัตราเดือนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมกับ
ค่าตอบแทนให้ได้รับไม่เกิน 13,285 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
   (3) เงินค่าพ้ืนที่เสี่ยงภัย เดือนละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   (4) สิทธิประโยชน์ อ่ืนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี                    
เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม)  
 

  1.4 ระยะเวลาการจ้าง 
    ท าสัญญาจ้างได้ไม่เกินคราวละ 4 ปี (ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง) 
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       2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
                    2.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ แห่งประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๔๗  ดังนี้ 

 (๑) มีสัญชาติไทย 
                 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันรับสมัคร) 
                 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงาน
เทศบาล  ดังนี้ 

 ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อ ในระยะที่ปรากฏเป็นอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
 ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
 ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

                 (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

                 (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิน่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
                 (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                 (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่อออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
                 (๙) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างในส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ในวันท าสัญญาจ้าง) 
   หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น   

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง      
 (1) มีทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ไม่ต่ ากว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือ
ส่วนราชการ  
  (2) มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายก าหนด (ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 

หรือ ใบอนุญาตขับรถยนต์ทุกประเภท) 
  (3) มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ท างานในหน้าที่เป็นอย่างดี 
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 3. การรับสมัคร  
 3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลยะรัง  ตั้งแต่วันที่  19 - 27 
กุมภาพันธ์  2563  ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) และสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7343 – 9497  
        3.2 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ยื่นพร้อมใบสมัคร 
   ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยการกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาความถูกต้องและลงชื่อก ากับ  ส าเนาเอกสารทุกชนิดใช้กระดาษ เอ ๔ น ามา
ยื่นในวันสมัครสอบ  ดังต่อไปนี้ 
    (1) ส าเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)              จ านวน ๑  ฉบับ 

   (2) หนังสือรับรองทักษะประสบการณ์การท างาน 5 ปี                        จ านวน 1  ฉบับ 
                            (พนักงานจ้างตามภารกิจ/ผู้มีทักษะ)  จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ     

     (3) ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ ใบอนุญาตขับรถยนต์ทุกประเภท 
                             จ านวน  1  ฉบับ 

    (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน             จ านวน  ๑  ฉบับ 
    (5) ส าเนาทะเบียนบ้าน              จ านวน  ๑  ฉบับ 
      (6) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศ  
                        กทจ. ก าหนด ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันรับสมัคร               จ านวน  ๑  ฉบับ  

    (7) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  
          ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน                                         จ านวน  ๓  รูป 
    (8) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)           จ านวน 1  ชุด                     
 

                                                                                                                                     

                   3.3 คา่ธรรมเนียมการสมัคร  
         ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

   3.4 เงื่อนไขในการสมัคร       

       ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นใบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ คุณสมบัติหรือคุณวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองไม่ตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
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4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการสรรหา และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหา 
 4.1 ก าหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  28 

กุมภาพันธ์  2563 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลยะรัง  และเว็บไซต์เทศบาลต าบลยะรัง   

4.2 ก าหนดวันสอบประเมินสมรรถนะ      
       -สอบประเมินสมรรถนะทักษะความรู้ความสามารถ (ทดสอบปฏิบัติ)  ในวันที่  2 มีนาคม  
2563  เวลา 09.00 น.  ณ บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลต าบลยะรัง    
   -สอบประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ทดสอบสัมภาษณ์)  ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 
เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลยะรัง  (ชั้น 2)  

                 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
                 ผู้สมัครต้องรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการเลือกสรร  
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  (เอกสารหมายเลข 1) 
  

  6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ                 

ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ในกรณีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน พิจารณาให้ผู้ที่มีคะแนนภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนน เท่ากันอีกก็ให้ผู้รับ
หมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า โดยการด าเนินการจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่
สอบได ้

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชี                ก                     
ก                     7.1 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร      
    เทศบาลต าบลยะรังจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่สอบได้                  
ในวันที่  4  มีนาคม  2563  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลยะรัง   และเว็บไซต์เทศบาลต าบลยะรัง 

7.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา      
    การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหา เทศบาลต าบลยะรังจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเป็นเวลา 1 ปี 
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อการเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันที่ขึ้น
บัญชี  หรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครใหมใ่นต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนีแ้ล้วแต่กรณี     
   ผู้ผ่านการเลือกสรรหาที่ได้ขึ้นบัญชี  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร         
    (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ         
    (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามก าหนด      
    (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนด 
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       8. การจ้างและการจัดท าสัญญาจ้าง      
    เทศบาลต าบลยะรังจะจ้างผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามล าดับที่ได้ประกาศ                   
ขึ้นบัญชีไว้ตามที่มีต าแหน่งว่าง และจะท าสัญญาจ้างได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดปัตตานีแล้ว โดยจะเรียกให้ไปรายงานตัวเป็นพนักงานจ้างและจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่
เทศบาลต าบลยะรังก าหนด ผู้มีคุณวุฒิสูงกว่าในการที่ได้ก าหนดไว้ตามประกาศนี้จะน ามาใช้เรียกร้องสิทธิใด ๆ 
เพ่ือประโยชน์ตนเองไม่ได้  
    

                                         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                                  
                                            ประกาศ  ณ   วันที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒563  
                                                        
 
 
                                                                 (นายอาแซ  วาแม) 
                                                            นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 
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  เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรการประเมินสมรรถนะ 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลยะรัง 

เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ลงวันที่  7  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

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

ผู้สมัครจะต้องรับการสอบประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

สมรรถนะ/ทักษะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) 
 

1. ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  เลขที่ต าแหน่ง ภ01-012 
  
1.1 ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  

(1) ทักษะความสามารถในการขับรถยนตส์่วนกลาง  30  คะแนน 
(2) การบันทึกขออนุญาตใช้รถ บันทึกการใช้รถ ขอเบิกน้ ามัน บันทึกการ 
ก   ขอซ่อมรถยนต์                                        20  คะแนน 

          (3) การแก้ไขปัญหาของรถยนต์หรือซ่อมเบื้องต้น     10  คะแนน 
 

1.2 ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

          (1) ความรู้                                               10  คะแนน 

          (2) ประสบการณ์ท างาน                               10  คะแนน 

          (3) ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ              10  คะแนน 

          (4) บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา                            5   คะแนน 

          (5) ทัศนคติ  แรงจูงใจในการท างาน                  5   คะแนน 
         
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ :  ทดสอบในแต่ละภาคต้องผ่านเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
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