
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
*******************************************

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๕/ ๕ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไซเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๗ 
ตำแหน่ง ๑๗ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๕ อัตรา ดังนี้ 

๑.) ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา
- ฝ่ายทางหลวงชนบท สังกัดกองช่าง จำนวน ๑ อัตรา

๒.) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
- ฝ่ายสำรวจและออกแบบ สังกัดกองช่าง จำนวน ๒ อัตรา
- ฝ่ายทางหลวงชนบท สังกัดกองช่าง จำนวน ๒ อัตรา 

๑.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มี,ทักษะ) จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๙ อัตรา ดังนี้
๑.) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลชนาดหนัก

- ฝ่ายเครื่องจักรกล สังกัดกองช่าง 
๒.) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลชนาดกลาง

- ฝ่ายเครื่องจักรกล สังกัดกองช่าง 
๓.) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

- ฝ่ายเครื่องจักรกล สังกัดกองช่าง
- ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สังกัดกองช่าง
- ฝ่ายทางหลวงชนบท สังกัดกองช่าง 

๔.) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
- ฝ่ายอำนวยการ สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒ อัตรา
- โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐)

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๓ อัตรา ดังนี

๑.) ตำแหน่งคนงาน (คนพิการ) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๓ อัตรา ดังนี
- ฝ่ายสวัสดิการสังคม สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จำนวน ๒ อัตรา
- ฝ่ายทางหลวงชนบท สังกัดกองช่าง จำนวน ๑ อัตรา

จำนวน ๑ อัตรา

จำนวน ๑ อัตรา

จำนวน ๒ อัตรา 
จำนวน ๑ อัตรา 
จำนวน ๑ อัตรา

๒. ..-



๒. คุณสมบดและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะไต้รับการจ้าง
๒.๑ ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบติและไม่มืลักษณะต้องห้าม

ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญ'ซาติ'ไทย
(๒) มีอายุไม่ตากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟ้นเพืเอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม 
เบื้องต้น สำหรับข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง

(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๙) ไม่เป็นข้าราฃการหรือลูกจ้างของส่วนราขการ พนักงานหรือลูกจ้างของ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราขการส่วนท้องถิ่น

๒.๒ ผู้สมัครตำแหน่งคนงาน (คนพิการ) ต ้องเป ็นคนพิการตามประเภทความพิการ 
ตามข้อ ๓ (๓) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย แห่งประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความ 
มั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๒ และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๔

๒.๓ ผู้สมัครต้องมีค ุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่กำหนด รายละเอ ียดตรงตาม 
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)

ในวันที่ทำสัญญาจ้าง ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเม ือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท ี่ในพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรตหรือนักบวช ไม่มืสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

-๒-

๓. -..



-๓-

๓. ระยะเวลาจ้าง
๓.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ มีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี และประเมินผล 

การปฏิบัติงาน ปีละ ๒ คร้ัง ตามปีงบประมาณ
๓.๒ พนักงานจ้างทั่วไป ม ีระยะเวลาการจ ้างคราวละไม ่เก ิน ๑ ปี และประเมินผล 

การปฏินัติงาน ปีละ ๒ คร้ัง ตามปีงบประมาณ

๔. อัตราค่าตอบแทน
การกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศๆ นี้ 

๕. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถสมัครได้โดย 

ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๘ 
ตุลาคม ๒๔๖๔ ในวันและเวลาราขการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๔ ๖๒๔๓ 
ต่อ ๔๐๔ หรือทางเว็บไซต์ ^ .กล^เา๐กร!.ฐอบเา

๖. การสมัคร
๖.๑ เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 

๖.๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
(๑) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
(๒) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 

(เฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา)
(๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาตำ ขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๓ รูป 

(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันสมัคร)
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนด ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ 
(๗) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนขื่อตัว-ซื่อสกุล ใบสำคัญการ 

สมรส ใบสำคัญการหย่า อย่างละ ๑ ฉบับ (ในกรณีหลักฐานไม่ตรงกัน)
๖.๑.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
(๑) สำเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สมัศร

จำนวน ๑ ฉบับ
(๒) หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน หรือส่วนราชการ ซ่ึงระบุ 

ลักษณะงานตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สมัคร และระยะเวลาที่ได้ปฎิบีติงานดังกล่าว จำนวน ๑ ฉบับ 
ดังนี้

. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
ก. เคยขับเครื่องจ ักรกลขนาดหนักมาแล้วเป ็นเวลาไม่น ้อยกว่ว ๑ บี และเปน 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ บี หร ือเปนพน ักงานข ับเดร ืองจ ักรกบาด 
เบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ

ข. เคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ 0  ปี
ตำแหน่ง -..



* ตำแหน่งพนักงานขับเคร่ืลงจักรกลขนาดกลาง
ก. เคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และเป็น 

พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
ข. เคยขับเคร่ืองจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี

* ตำแหน่งพนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา เคยขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้ว
ไม่ต่ําก'ว่า ๔ ปี

* ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เคยขับรถยนต์มาแล้วไม่ต่ํากว่า ๔ ปี
(๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๓ รูป 

(ถ่ายคร้ังเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันสมัคร)
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประขาซน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ จำนวน ๑ ฉบับ 
(๔) ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีกำหนด ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) สำเนาหลักฐานเก่ียวกับการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ 
(๗) สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ เซ่น ใบสำคัญการเปล่ียนซ่ือตัว-ซ่ือสกุล ใบสำคัญการสมรส 

ใบสำคัญการหย่า อย่างละ จำนวน ๑ ฉบับ (ในกรณีหลักฐานไม่ตรงกัน)
๖.๑.๓ พนักงานจ้างท่ัวไป
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา 

คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งขาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการย่ืนคำฃอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 
การออกบัตร และการกำหนดเจ้าหน้าท่ีผู้มีอำนาจออกประจำตัวคนพิการ การกำหนดสิทธิหรือการเปล่ียนแปลง 
สิทธิ และการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ. ๒๔๔๖ จำนวน ๑ ฉบับ

(๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไมใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๓ รูป 
(ถ่ายคร้ังเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันสมัคร)

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔) ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีกำหนด ออกให้ไม่เกิน ๑

เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ เซ่น ใบสำคัญการเปล่ียนซ่ือตัว-ซ่ือสกุล ใบสำคัญการ 

สมรส ใบสำคัญการหย่า อย่างละ ๑ ฉบับ (ในกรณีหลักฐานไม่ตรงกัน)
๖.๒ โดยมีเง่ือนไขการสมัคร ดังน้ิ

(๑) ผู้สมัครต้องย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง และสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเห่าน้ัน 
(๒) ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารฉบับจริงให้เจ้าหน้าท่ีรับสมัครตรวอสอษใมว้น่สมัครส้รย 
(๓) สำเนาเอกสารท่ีใซในการสมัครทุกฉบับให้ใช้กระดาษ ๔ และสำเนารับรอง

ความถูกต้องโดยผู้สมัคร
๗. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราซ กำหนดให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการ 
สมัครตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท และจะไม่จ่ายคืนให้เม่ือได้มีการรับสมัครเสรอเรียบร้อยแส้ว



-๕-
๘. หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาและเลือกสรร

๘.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานใบตำแหน่งที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนด ซ่ึงประกอบด้วย

๘.๑.๑ ความรู้ของบุคคลในเร่ืองต่างๆท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
๘.๑.๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเร่ืองต่างๆท่ีจำเป็นต่อการปฏิปตงาน
๘.๑.๓ คุณลักษณะอ่ืนๆชองบุคคลซ่ึงจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

๘.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้าง 
ด้วยวิธีการท่ีสอดคล้องและเหมาะสม ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ช.)

๙. ประกาศรายขื่อผู้มึสิทธิเช้ารับการเลือกสรรและวันเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเช้ารับการเลือกสรร 

พร้อมกำหนดวัน เวลาและสถานที่เลือกสรรให้ทราบก่อนวันดำเนินการเลือกสรรไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ 
โดยปีดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๕ ๖๒๕๓ 
ต่อ ๔๐๕ หรือทางเว็บไซต์ ผผผ.กล^เา๐กร!.5๐.-เก โดยการประกาศดังกล่าว ให้ถือเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครต้อง 
ตรวจสอบด้วยตนเอง

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ท่ีถือว่าผ่านเกณฑ์การเลือกสรร จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐

๑๑. ประกาศรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจะประกาศรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

ให้ทราบ โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๕ 
๖๒๕๓ ต่อ ๔๐๕ หรือทางเว็บไซต์ ผผพ.กล^เา๐กร!.ฐ0.ไ:ห

๑๒. การขึ้นบัญชีรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๑๒.๑ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามลำดับที่จากผู้ผ่านการ 

เลือกสรรท่ีได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ท่ีได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็น 
ผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า

๑๒.๒ บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรกำหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับตงแต่วันท่ี 
ประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
ไดํใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคร้ังน้ีถือว่าเป็นอันยกเลิก

๑๓. เง่ือนไขการจ้าง
๑๓.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามลำดับที่อยู่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 

ตามตำแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรา8ซ
๑๓.๒ การจ้างพนักงานจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการช้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อน จึงจะทำสัญญาจ้างได้ 
ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้าง
- พนักงานจ้างตามภารกิจ มีสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี
- พนักงานจ้างท่ัวไป มีสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี

๑๓.๓ .-.



-๖-

๑๓.๓ เม ื่อได้ร ับการจ้างเป ็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นครศรีธรรมราชแล้ว หากประสงค์จะขอลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

อน่ึง สำหรับการสรรหาและเสือกสรรพนักงานจ้างในคร้ังน้ี ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรอง 
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครที่กำหนดไว้ 
หากภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าผู้เช้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดเป็นผู้ชาดคุณสมบัติ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขอสงวนสิทธิในการเลือกสรรและทำสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีท่ี 
ได้ทำสัญญาจ้างแล้ว

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี (4' กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางกนกพร เดชเดโช)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรร่มราช



แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราซ 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันท่ี (ช(สิ' กันยายน ๒๔๖๔

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวฒิ)

(๑) ซ่ือตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง  ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา ซี่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา การค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติ 
ต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงการก่อสร้างในสาขา 
วิศวกรรมโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบท่ีเก่ียวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา ซ่ึงงานดังกล่าวข้างต้นน้ี 
ต้องมีลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม 
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 

ทำงาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับ 
มอบหมายโดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุม 

งานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับ 
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

๑.๒ รวบรวมข้อมูล ว ิเคราะห ์ เสนอปรับปรุงงาน และสร ุปข ้อม ูลเก ี่ยวก ับงาน 
วิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีดีตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้ 
งานของอาคารหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย

๑.๓ สำรวจ ออกแบบ เชียบแบบ และวางผังโครงการ และโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาต่างๆ 
เช่น อาคาร ถนน สะพาน ชลประทาน เป็นต้น เพ่ือให้ได้แผนผังโครงการ และโครงสร้างท่ีถูกต้องเหมาะสม 
และสอดคล้องตามมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา

๑.๔ คำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา ประมาณราคา และจัดทำราคากลาง เพื่อเป็น 
ข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดำเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิด 
ประโยชน์อย่างสูงสุด

๑.๕ ศึกษา สำรวจ จัดทำเอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม โยธา 
รวมทั้งฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยขน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้าน 
วิศวกรรมโยธาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

๑.๖ วิเคราะห์ ทดลอง และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ท่ีใช้ใน 
งานวิศวกรรมโยธา เพ่ือให้ได้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพและ 
เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดตามสัญญา



๑.๗ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ กำหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับ 
วิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๘ ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใข้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน 
เพ่ือให้มีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ

๑.๙ ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัย รวมถึงการ 
แก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพ่ือให้งานมีคุณภาพเปึนไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด

๑.๑๐ ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาแก่บุคลากร ประชาขน และหน่วยงาบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เพ ื่อให ้ม ีความรู้และความเข้าใจที่ถ ูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติประยุกต์ใข้ให้เกิดประโยขน์ใน 
การปฏิบัติงาน

๑.๑๑ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ท่ี 
เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานด้านวิศวกรรมโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย หรือร่วมดำเนินการวาง 

แผนการทำงานของหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านวิศวกรรม 
โยธาเปีนไปตามเบีาหมาย และผลส้มโ),ทธ้ีท่ีกำหนด'ไว้ 

๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ 

เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธ้ีตามท่ีกำหนดไว้
๓.๒ ประสานงานด้านวิศวกรรมโยธากับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ 

ดำเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบร่ืน
๓.๓ ข้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี เก่ียวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ให้คำแนะนำ ข้ีแจง ตอบบีญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรม โยธา 

และโครงสร้างพื้นฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องด้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกซนและประชาขน 
ท่ัวไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ต่าง  ๆ ท่ีเบีนประโยชน์ รวมท้ังการมีส่วนร่วม

๔.๒ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ท่ี 
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และ 
ใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดํในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก. 
อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งน้ีได้

ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี



อัตราค่าตอบแทน
๑. ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกบาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ

(ริ)๕,๘๐๐.-'บาท
๒. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี และปริญญาตรีที่มีหลักสูตร 

กำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ต่อจากปวส. และปวท.)ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,000.-1]าท

(๒) ซ่ือตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลักษณะงานทั่วไป
ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซ่ึงได้แก่งานช่างสำรวจ งานช่าง รังวัด งานช่างเขียนแบบ และงาน 

ช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบต้านช่างโยธา การคำนวณแบบด้าน 
ช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงาน ด้านช่างโยธา การให้ 
คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบท่ีเก่ียวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเปีนต้องใข้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ตรงตาม 

หลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณท่ีได้รับ
๑.๒ ตรวจสอบ แก่ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพ่ือให้ 

การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ถอดแบบ เพ่ือสำรวจปริมาณวัสดุท่ีใข้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคา ค่าก่อสร้าง 
๑.๔ ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ไต้รับ 

มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกำหนด
๑.๕ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 
๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำแนะนำ ตอบบีญหาและปีกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดขอบแก่ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกซน หรือประขาชนท่ัวไปเฟือให้ผู้ทีสนใจ 
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

๒.๒ ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกซนหรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอ 
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ ทำงาน 
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย

๒.๓ ประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกให้กับประขาซน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เฟือให้ 
เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ



-๑๐-

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้'รับประกาศนียบัตรวิชา'ชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบ’1ด้ระดับเดิยวกัน ในสาขาวิซาหรือ 

ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธาสำรวจ สถาปัตยกรรม 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอืนที ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตํๅแหน่งน๋ีได้

ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี

อัตราค่าตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙1๔๐๐.-บาท

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มี'ทักษะ)

(๓) ขื่อตำแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก

หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบำรุงรักษาและแก่ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อย  ๆ ของ 

เคร่ืองจักรกลขนาดหนักขนิดใดขนิดหน่ึง ดังต่อไปน้ี
๑.๑ รถแทรคเตอร์ฃนาดเคร่ืองยนต์ ขนาดต้ังแต่ ๑๔๐ บี.เอข.พี. ข้ึนไป
๑.๒ รถปาดดินขนิดขับเคล่ือนด้วยตนเอง
๑.๓ รถกะบะเท ความจุต้ังแต่ ๑๐ ลูกบาศก์หลาข้ึนไป
๑.๔ รถขุดดินทุกชนิด ทุกขนาด
๑.๔ รถลาก รถพ่วง ขนาดต้ังแต่ ๒๐ ดันข้ึนไป
๑.๖ เคร่ือง'ปูแอส-พีสทํผสมเสร็จ (80ผ88 หรือ 8เผเ5แ88)
๑.๗ รถยกชนิดทรัคเครน ขนาดเกิน ๔ ตันข้ึนไป
๑.๘ เคร่ืองผสมดินชนิดขับเคล่ือน (รธแ^ 8 80 ?ธแแธร 57/31811288)
๑.๙ รถเกล่ีย (8/0788 68/088) ขนาดต้ังแต่ ๑๔๐ บี.เอซ.พี. ข้ึนไป 
๑.๑๐ รถตักทุกขนิด (1 0 /0 88  / 1I I  7788) ขนาดต้ังแต่ ๑๔๐ บี.เอซ.พี. ข้ึนไป 

๒. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
๑. ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าท่ี และเคยขับ 

เคร่ืองจักรกลขนาดหนักมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายและ
ข) เป็นพนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือเป็น 

พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ
๒. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าท่ี และเคยขับเคร่ืองจักรกล 

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี

อัตราค่าตอบแทน ให้ได้'รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๔,๐๐๐.-บาท



- ( ร ิ) ( ร ิ) -

หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ขับเครืองจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อย  ๆ ของ 

เคร่ืองจักรกลขนาดกลางขนิดใดขนัดหน่ึง ดังต่อไปน้ี
๑.® รถแทรคเตอร์ขนาดเคร่ืองยนต์ ขนาดตาก'ว่า ๑๔๐ บี.เอข.พี. ลงมา 
๑.๒ รถดักทุกขนัด (ชว/\0 ^  /\แ1 "ก'เ^ร)
๑.๓ รถกะบะเท ความจุต้ังแต่ ๔-๑๐ ลูกบาศก์หลา 
๑.๔ รถพ่นยาง (ธโโบเฬเแอบ5 □เรา"ฒธนา■ธ̂ )
๑.๔ รถลาก รถพ่วง ขนาดต้ังแต่ ๒๐ ดันลงมา 
๑.๖ รถตีเส้น (กว/\อ &)
๑.๗ รถบดไอน้ํา ขนาดต้ังแต่ ๘ ตันข้ึนไป 
๑.๘ รถบดส่ันสะเทือน ขนาดต้ังแต่ ๘ ตันข้ึนไป 
๑.๙ รถบดล้อเหล็ก ๒ ล้อ ขนาดต้ังแต่ ๘ ตันข้ึนไป 
๑.๑๐ รถบดล้อเหล็ก ๓ ล้อ ขนาดต้ังแต่ ๘ ดันข้ึนไป 
๑.๑๑ รถกล้ิงตีนแกะขนัดขับเคล่ือนด้วยตนเอง ขนาดต้ังแต่ ๘ ตันข้ึนไป 
๑.๑๒ รถบดล้อยางขนัดขับเคล่ือนด้วยตนเอง ขนาดต้ังแต่ ๘ ตันข้ึนไป 
๑.๑๓ รถยกขนัดงาแซะ (โ(วโ^ นกโ) เกินกว่า ๔ ตัน 
๑.๑๔ รถยกขนัดแครืเครน (เ^โ!ก*' (ะโ ! /^ )  เกินกว่า ๔ ตัน 

๒. ปฏิบํตงานอ่ืนใดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

(๔) ขื่อตำแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
๑. ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าท่ี และเคยขับ 

เคร่ืองจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายและ 
ข) เป็นพนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ 

๒. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าท่ี และเคยขับเคร่ืองจักรกล 
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี

อัตราค่าตอบแทน ไหได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๔,๐๐๐.-บาท



-๑๒-

หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาและแกไขข้อขัดช้องเล็กๆ น้อย  ๆ ของ 

เคร่ืองจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหน่ึง ดังน้ี
๑.๑ รถกะบะ ความจุตํ่ากว่า ๕ ลูกบาศก์หลา 
๑.๒ รถฟาร์มแทรคเตอร์ทุกชนิด 
๑.๓ รถแทรคเตอร์ตัดหญ้า
๑.๔ รถบดล้อยางชนิดขับเคล่ือนด้วยตัวเองขนาดต่ํากว่า ๘ ดัน 
๑.๕ รถอัดฉีด 
๑.๖ รถบรรทุกน้ํา 
๑.๗ รถบรรทุกน้ํามัน 
๑.๘ รถไม้กวาด
๑.๙ รถยกขนิดงาแซะ ( 1 = 0 นก") ขนาดไม่เกิน ๕ ตัน
๑.๑๐ รถยกชนิดแครีเครน (เ^ เ^V  (1ฌ\ผ0 ขนาดไม่เกิน ๕ ตัน
๑.๑๑ รถบดไอน้ํา ขนาดต่ําก'ว่า ๘ ตัน
๑.๑๒ รถบดส่ันสะเทือน ขนาดต่ํากว่า ๘ ตัน
๑.๑๓ รถบดล้อเหล็ก ๒ ล้อ ขนาดต่ําก'ว่า ๘ ตัน
๑.๑๔ รถบดล้อเหล็ก ๓ ล้อ ขนาดต่ําก'ว่า ๘ ตัน
๑.๑๔ รถกล้ิงตีนแกะชนิดขับเคล่ือนด้วยตัวเอง ขนาดต่ําก'ว่า ๘ ตัน
๑.๑๖ รถยกชนิดทรัคเครน (713บ(ะ  ̂ฒ /\ผ 0
๑.๑๗ เคร่ืองทำลายคอนกรีต
๑.๑๘ รถยกกระเซ้า
๑.๑๙ รถบัสติดแอร์ขนาดเคร่ืองยนต์ต้ังแต่ ๑๔๐ บี.เอซ.พี. ข้ึนไป ช่วงยาวระหว่างล้อหน้า 

ถึงล้อหลังต้ังแต่ ๔.๔ เมตร และขนาดความยาวของรถท้ังหมดไม่ต่ํากว่า ๑๐ เมตร 
๑.๒๐ รถซ่อมบำรุง

๒. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
มีความรู้ ความชำนาญในการขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบาได้เปีนอย่างดี และเคยขับ 

เคร่ืองจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่ต่ํากว่า ๔ ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี

อัตราค่าตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙1๔๐๐.-บาท

(๕) ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา



-๑๓-

หน้าที่และความรับผิด,ชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้อง 

เล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา 
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานใบหน้าท่ี และเคยขับรถยนต์มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 

๕ ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ให้Iด้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐-.บาท

(๖) ซ่ือตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้างท่ัวไป

(๗) ซ่ือตำแหน่ง คนงาน (คนพิการ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป หรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และปฏิบัติงานตามท่ี 

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ลักษณะงาบที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป หรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และปฏิบัติงานตามท่ี 

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี และมีบัตรประจำตัวคนพิการ 

ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี 

อัตราค่าตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐00.-บาท



ภาคผนวก ข.

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันท่ี กันยายน ๒๕๖๔
รายละเอียดวิธีการสรรหาและเลือกสรร

“(5)(̂ -

ตำแหน่ง
วิธีการประเมินสมรรถนะ

การสัมภาษณ์ การทดสอบการปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง

พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างท่ี'วไป
คนงาน (คนพิการ)


