
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 

 ……………………………………………….. 

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์        
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
    1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
    (1)  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา    จ านวน     1  อัตรา 
          สังกัด  งานควบคุมอาคาร  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  กองช่าง 
    (2)  ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)จ านวน     1 อัตรา 

            สังกัด  งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    1.2 พนักงานจ้างท่ัวไป 
    (1)  ต าแหน่ง  ภารโรง      จ านวน     1 อัตรา 
          สังกัด  งานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัด อบต. 
    (2)  ต าแหน่ง  พนักงานจดมาตรวัดน้ า    จ านวน     2 อัตรา 
          สังกัด  งานพัฒนารายได้  กองคลัง 
    (3)  ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ    จ านวน     1 อัตรา 
          สังกัด งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
     ๒.๑  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี  และไม่เกิน ๖๐ ปี   
 (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน                

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้ 
 
 
 

/(ก) โรคเรื้อน... 
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     (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม 
     (ข)  โรควัณโรคในระยะอันตราย 
     (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
     (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
     (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  (๕)   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะการกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง  

     ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
               ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

   ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัด อบต. 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง  เลขที่ 53/2 หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
โทรศัพท์ 0-3496-6723  ระหว่างวันที ่ 8 – 17 กันยายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ          

๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก 
     ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ 

           (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน          
๖ เดือน  จ านวน ๓  รูป  

     (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองส าเนา จ านวน  ๑  ฉบับ   
     (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมรับรองส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
     (๔)  ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบัน  จ านวน  ๑  ฉบับ  (ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓ เดือน) 

               (๕) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาว่าเป็นผู้มีความรู้และความสามารถส าหรับต าแหน่ง       
ที่สมัครสอบพร้อมรับรองส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
                          (๖) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล , ใบแสดงผ่านการเกณฑ์ทหาร , ใบทะเบียนสมรส 
พร้อมรับรองส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๕.  ค่าธรรมเนียมการสอบ 
     ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบในต าแหน่งที่สมัครสอบต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท 

 
 
 
 

/6. หลักสูตร... 
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๖.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 

           องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยแบ่งออกเป็น ๓ ภาค  ได้แก ่
      ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
          ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยค านึงถึงระดับความรู้และความสามารถท่ีต้องการ
ของต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก  โดยวิธีสอบข้อเขียน 
      ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
          ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
โดยวิธีสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ 
      ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
          ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่างๆ โดยพิจารณา       
ความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และบุคลิกภาพ         
โดยการสอบสัมภาษณ์  ทั้งนี้  อาจใช้วิธีการอื่นใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น  
ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ทัศนคติ  จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกภาพในด้านอ่ืน เป็นต้น 

๗.  การประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ 
     ๗.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564                  

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง และทางเว็บไซต์  www.Banyang-npt.go.th 
     ๗.๒ สอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป          

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 
     ๗.๓  ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ที่ท าการ         

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง  และทางเว็บไซต์  www.Banyang-npt.go.th 

๘.  เกณฑ์การตัดสิน  
       ผู้ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า ๖๐%            
โดยจะเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบ
ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ตัดสินจากล าดับที่มาสมัครก่อน 

๙.  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชผีู้สอบคัดเลือกได้ 
                     บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใช้ไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกส าหรับ
ต าแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกไว้แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งแรกเป็นอนัยกเลิก 

๑๐.  การบรรจุและแต่งตั้ง 
         ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามล าดับที่ในบัญชี           
ผู้สอบคัดเลือกได้ 
 
 
 

/11. เงื่อนไข... 



4 
๑๑.  เงื่อนไขการจ้าง 

         ๑๑.๑  การท าสัญญาจ้าง การค้ าประกัน ปฏิบัติตามระเบียบที่องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านยางก าหนด  

       ๑๑.๒ ในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย เสียหาย และบกพร่องต่อหน้าที่     
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยางจะด าเนินการเลิกจ้างตามระเบียบทางราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่   1  กันยายน  พ.ศ. 2564 

       

          (นายบุญมี  สอนพ่วง) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 
ลงวันที่  1  กันยายน  2564 
………………………………………. 

ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
- ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งส าหรับผู้มีคุณวุฒิ)        

จ านวน 1 อัตรา  
สังกัด งานควบคุมอาคาร  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  กองช่าง  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา  ส ารวจ 
สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้ 
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม 
โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชา 
หรือทางเทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม 
โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
  1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  

1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ 1  
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ระดับ 1  
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ 1  
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ 1  
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน       ระดับ 1  
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้      ระดับ 1  
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  2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  

2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์       ระดับ 1  
2.2 ทักษะการประสานงาน       ระดับ 1  
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ 1  
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล       ระดับ 1  

  3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
 3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์       ระดับ 1  
 3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1 
  3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน     ระดับ 1 
 3.1.4 การบริการเป็นเลิศ      ระดับ 1 
 3.1.5 การท างานเป็นทีม      ระดับ 1  
3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
 3.2.1 การมุง่ความปลอดภัยและการระวังภัย    ระดับ 1  
 3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์      ระดับ 1 
 3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ   ระดับ 1 
 3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน   ระดับ 1 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้      
ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ  

1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

1.3 ถอดแบบ เพื่อส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ 

มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง  
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2. ด้านการบริการ  

2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบ       
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้         
ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน  

2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท า งาน    
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  

2.3 ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ  

อัตราค่าตอบแทน 
  1 . ได้ รับประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่ าง อ่ืนที่ เที ยบ ได้ ใ นระดับ เดี ยวกัน             
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,400.-  บาท   
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน     
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  10,840.-  บาท   
  3. ได้ รับประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้ นสู งหรือคุณ วุฒิ อย่ างอ่ืนที่ เที ยบ ได้ ไม่ ต่ ากว่ านี้                    
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  11,500.-  บาท   

เงื่อนไขและระยะเวลาการจ้าง 
  ไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดนครปฐม ให้ความเห็นชอบ  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี 
และหากปฏิบัติงานไม่เหมาะสมจะพิจารณาเลิกจ้าง 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 
ลงวันที่  1  กันยายน  2564 
………………………………………. 

ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
- ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (รถบรรทุกขยะ)   (พนักงานจ้างตามภารกิจ       

ต าแหน่งส าหรับผู้มีทักษะ) จ านวน  1  อัตรา   
สังกัด งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  - ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
  - มีความรู้ความช านาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  และได้รับใบอนุญาตขับรถตาม
กฎหมายประเภท 2 ขึ้นไป ไม่ต่ ากว่า 5 ปี  
  - ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาติดต่อกันมาแล้ว     
ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน  ซึ่งระบุถึงลักษณะงาน         
และระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
            ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)  และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา บ ารุงรักษา ท าความสะอาดเครื่องจักรกลขนาดเบาที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย  พร้อมที่จะใช้ปฏิบัติ
ราชการได้ทุกเวลา แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้เครื่องจักรกลขนาดเบา ด าเนินการจัดท ารายงานการใช้
เครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) ในการไปราชการไว้เป็นหลักฐาน  จัดท าบันทึกเสนอข้อบกพร่อง            
ของเครื่องจักรกลขนาดเบาที่จ าเป็นจะต้องซื้อหรือจ้างเหมาเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม  และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   

อัตราค่าตอบแทน 
  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,400.-  บาท   

เงื่อนไขและระยะเวลาการจ้าง 
  ไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดนครปฐม ให้ความเห็นชอบ  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี 
และหากปฏิบัติงานไม่เหมาะสมจะพิจารณาเลิกจ้าง   
 

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

ต าแหน่งที่  2 



คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 
ลงวันที่  1  กันยายน  2564 
………………………………………. 

ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
- ต าแหน่ง ภารโรง  (พนักงานจ้างทั่วไป)     จ านวน  1  อัตรา   
สังกัด งานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัด อบต.  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  - ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
  - มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างด ี
  - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่  มีความรู้ทางช่างไม้  ช่างปูนที่จะ
ซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
            เปิด – ปิด ส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการมิให้
สูญหายหรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เปิด – ปิด ส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการมิให้

สูญหายหรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

อัตราค่าตอบแทน 
  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000.-  บาท   

เงื่อนไขและระยะเวลาการจ้าง 
  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี และหากปฏิบัติงานไม่เหมาะสมจะพิจารณาเลิกจ้าง 
 

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

ต าแหน่งที่  3 



คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 
ลงวันที่  1  กันยายน  2564 
………………………………………. 

ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
- ต าแหน่ง  พนักงานจดมาตรวัดน้ า  (พนักงานจ้างทั่วไป)        จ านวน  2  อัตรา   
สังกัด งานพัฒนารายได้  กองคลัง  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  - ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 – ม.3  หรือเทียบเท่า 
  - มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  พนักงานจดมาตรวัดน้ า 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
            ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจดเลขมาตรวัดน้ าและค านวณปริมาตรน้ าจากมาตรวัดน้ าของผู้ใช้น้ า       
และปฏิบัติงานอ่ืนทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจดเลขมาตรวัดน้ าและค านวณปริมาตรน้ าจากมาตรวัดน้ าของผู้ใช้น้ า       

และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

อัตราค่าตอบแทน 
  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000.-  บาท   

เงื่อนไขและระยะเวลาการจ้าง 
  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี และหากปฏิบัติงานไม่เหมาะสมจะพิจารณาเลิกจ้าง 
 

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

ต าแหน่งที่  4 



คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 
ลงวันที่  1  กันยายน  2564 
………………………………………. 

ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
- ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ  (พนักงานจ้างทั่วไป)    จ านวน   1   อัตรา   
สังกัด  งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  - ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
  - มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
            ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย  การน าขยะมูลฝอย
ไปท าลาย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย  การน าขยะมูลฝอย

ไปท าลาย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

อัตราค่าตอบแทน 
  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000.-  บาท   

เงื่อนไขและระยะเวลาการจ้าง 
  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี และหากปฏิบัติงานไม่เหมาะสมจะพิจารณาเลิกจ้าง 
 

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

ต าแหน่งที่  5 


