
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

*******************

ด ้วยองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดฉะเช ิงเทรา จะร ับสม ัครสรรหาและเล ือกสรรบ ุคคล 
เพ่ือเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๖ ตำแหน่ง รวม ๓๐ อัตรา

ดังน้ัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ (๑) ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด จ ังหวัดฉะเช ิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก ี่ยวก ับพนักงานจ้าง ลงวันที่ เร่๑ 
กันยายน ๒๕:๔๗ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ 

(๑) กองช่าง
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน ๓ อัตรา

(๒) กองสาธารณสุข
- พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
(๑) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- คนงาน จำนวน ๒ อัตรา
- ภารโรง จำนวน ๒ อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑ อัตรา

(๒) สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา

(๓) กองช่าง
- คนงาน จำนวน ๔ อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๔ อัตรา

(๔) กองการสืกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- คนงาน จำนวน ๒ อัตรา

(๔) กองทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
- คนงาน จำนวน ๓ อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๔ อัตรา

(๖) โรงเรียน...
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(๖) โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร)
- นักการ จำนวน ๑ อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารแบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา)
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๒.® คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๔ ของประกาศ ก.จ.จ. 

ฉะเชิงเทรา เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕:๔๗ ดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี 
(๓) ไม่เปีนบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรีอ 

จิตฟ้นเทืเอน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้

(๔.๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(๔.๒) โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๔.๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๔.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๔.๔) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นขัดหรือรุนแรงและ 

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด 
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารห้องถ่ิน คณะผู้บริหารห้องถ่ิน สมาชิกสภาห้องถิ่น 
(๗) ไม ่เป ็นผู้เคยต ้องรับโทษจำคุกโดยพ ิพากษาถึงท ี่ส ุด ให ้จำคุกเพราะกระทำ 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 

ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาบหรือลูกจ้างของราชการ 
ส่วนห้องถ่ิน

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับ 

การรับสมัครแต่ละตำแหน่งให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๓. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอใบสมัครหรือดาวน์โหลด 
ใบสมัครได้ที่ http://w w w .cpao.§o.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๐๙-๓๗๑๑-๔ ต่อ ๑๒๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๓๐ สิงหาคม ๒๔๖๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ สำหรับภิกษุ 
หรือสามเณร นักพรตหรือนักบวฃไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

๔. เอกสาร...

http://www.cpao.%c2%a7o.th
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๔. เอกฝึารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายครั้งเด ียวกัน 

ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ 
๔.๔ หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๔.๖ สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย โดยต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์เป็น 

เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ (กรณีสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงาน 
ขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก)

๔.๗ สำเนาหนังส ือร ับรองประสบการณ ์ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในงาน 
ท ี่จะปฏ ิบ ัต ิ โดยจะต ้องม ีห น ังส ือร ับ รองจากน ายจ ้างห ร ือห น ่วยงาน  แล ะม ีระยะ เวล าก ำห น ด ต าม  
เอกสารแนบท้ายประกาศ จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ (กรณีสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง 
พนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก)

๔.๘ สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ (กรณีสมัคร 
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

๔.๙ ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ (ฉบับจริง) ซึ่งแสดงว่า 
ไม่เปีนโรคต้องห้าม ตังนี้

(๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเปีนที่รังเกียจแก่สังคม
(๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๔) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท ี่ปรากฏอาการเด่นขัดหรือรุนแรงและเปีน 

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกลางช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด 
(สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ได้ที่ h ttp://w w w .cpao.go.th)

๔.๑๐ หลักฐานอ่ืนๆ เซ่น สำเนาใบเปลี่ยนขื่อตัว ข่ือสกุล สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน ๑ ขุด 
พร้อมต้นฉบับ เอกสารต้นฉบับที่นำมายื่นในการสมัคร เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจถูกต้องกับสำเนาแล้วจะคืนต้นฉบับ 
ให้ในวันรับสมัครน้ัน

๔.๑๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราไม่รับสมัครและไม่ให้เช้ารับการสรรหา 
และเลือกสรร สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร

หมายเหตุ สำเนาเอกสารที่ย ื่นในการสมัคร ผู้สมัครฯ ต้องลงนามรับรองเอกสารด้วย
ตนเองทุกฉบับ

๔. เงื่อนไขในการสมัคร
๔.๑ การสมัครเช้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาตันี้ ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือ 

ซื่อสมัครและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใบใบสมัครถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากผู้สมัครจงใจ 
กรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

๔.๒ ผู้สมัคร...

http://www.cpao.go.th
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ate). การจัดจ้าง
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการพิจารณาจัดจ้างให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การ'บริหาร 

ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามลำดับที่ในบัญชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา และจะต้องทำส ัญญาจ้างก ับองค ์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศ ณ วันท่ี < ร / สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

m
(นายกหต เป ิา เโพ ท ร ้ห ์พ ์)

นายทองศ์การบริหารส่วนจังทวัตฉะเชิงเท■ ท
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๕.๒ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง 
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศ 
รับสมัคร โดยผู้สม ัครต้องกรอกรายละเอ ียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถ ูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครหรือ 
ตรวจพบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร 
ให้ลือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
ในครั้งนี้โดยให้ถือเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

๖. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร ในอัตรา ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน)
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะประกาศให้ทราบก่อนการดำเนินการสรรหา 
และเลือกสรร ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ให้เป็นหน้าที่ชองผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายซื่อเอง โดยจะปิดประกาศไว้ 
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ชององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือทางเว็บไซต์ http://vw vw .cpao.go.th

๘. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร
คณะกรรมการจะทำการเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ไนประกาศ ก.จ.จ. 

ฉะเชิงเทรา เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
๙. ประกาศวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร

วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร จะประกาศให้ทราบก่อนดำเนินการเลือกสรรไม่น้อยกว่า 
๕ ว ันทำการ โดยจะป ิดประกาศไว้ ณ ป ้ายประซาส ัมพ ันธ ์ขององค์การบริหารส ่วนจังหวัดฉะเช ิงเทรา 
หรือทางเว็บไซต์ http://w w w .cpao.go.th

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ลือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรฯ จะต้องเป็นผู้ที่ไต้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑๑ . การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบ 
โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ และบัญชีผู้ผ่านการ 
เลือกสรรกำหนดขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ซึ่งจะปิดประกาศไว้ 
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือทางเว็บไซต์ http://www.cpao.go.th 
หากมีป้ญหาติดต่อสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา หมายเลขโทรศัพท์ 
๐-๓๘๐๙-๓๗๑๑-๕ ต่อ ๑๒๘

๑๒. การจัดจ้าง...

http://vwvw.cpao.go.th
http://www.cpao.go.th
http://www.cpao.go.th


เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
เร่ือง ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลงวันท่ี < ^  สิงหาคม ๒๕๖๕ 
*******************

พนักงานจ้างตามภารกิจ ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี 
๑. ตำแหน่งพนักงาบขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน ๓ อตรา

ตำแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกล 

ขนาดหนักชนิดใดชนิดหนี่ง ท้ายมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนี้ หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น 
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ส่วนราชการ กองช่าง จำนวน ๓ อัตรา
(เลขทตำแหน่ง 0๕-๑๙๕-๑๓, ๐๕-๑๙๕-๑๔ และ ๐๕-๑๙๕-๑๕)

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และ
ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือเป็นพนักงานขับ 

เครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ
๒. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลา 

ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
๓ .มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบ ัต ิไม ่ต ํ่ากว่า๕ ปีโดยจะต้องมีหนังส ือรับรองจาก 

นายจ้างหรือหน่วยงาน
๒. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

ตำแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว 

หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว 

หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ส่วนราชการ กองสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา

(เลขที่ตำแหน่ง ๐๖-๑๙๒-๐๑)
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท

คุณสมบัติ...



- ๒ -

คุณลมบัติเจพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. มีความรู้ความสามารถและความขำบาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ตํ่ากว่า ๕ ปี โดยจะต้องมีหนังลือรับรองจาก 

นายจ้างหรือหน่วยงาน

พนักงานจ้างทั่วไป ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี
๑. ตำแหน่งคนงาน 

ตำแหน่งประเภท
จำนวน ๑๑  อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒ อัตรา

(เลขทตำแหน่ง 0๑-๒๙๗-0๕ และ 0๑-๒๙๗-0๖)
กองช่าง จำนวน ๔ อัตรา
(เลขทตำแหน่ง 0๕-๒๙๗-0๓, 0๕-๒๙๗-0๔, 0๕-๒๙๗-0๕ และ 0๕-๒๙๗-0๖)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๒ อัตรา
(เลขทีตำแหน่ง 0๘-๒๙๗-0๓ และ 0๘-๒๙๗-0๗)
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ อัตรา
(เลขทีตำแหน่ง ๒0-๒๙๗-0๕, ๒0-๒๙๗-0๗ และ ๒0-๒๙๗-0๙)

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙ ,0 0 0  บาท
คุณฝ็มบัติเจพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๒. ตำแหน่งภารโรง 
ตำแหน่งประเภท

จำนวน ๒ อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
เปิด - ปิด สำนักงาน ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ มิให้สูญหาย หรือ 

งานอื่นใดที่เกี่ยวช้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปิด - ปิด สำนักงาน ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ มิให้สูญหาย หรือ 

งานอื่นใดที่เกี่ยวช้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ส่วนราชการ...



ลู่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒ อัตรา
(เลขทตำแหน่ง 0๑-๒๙๘-0๑ และ 0๑-๒๙๘-0๓)

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙ ,0 0 0  บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาบในหน้าที่ มีความเทางฃ่าง'โม้ ช่างปูนที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุ 

ครุภัณฑ์ได้
๓. ตำแหน่งนักการ จำนวน ๑ อัตรา

ตำแหน่งประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
รับ - ส่งหนังสือ เดินหนังสือในสำนักงานและนอกสถานที่และปฏิบัติงานอื่นใด ซื่งมิใช่งานเกี่ยวกับการ 

หนังสือหรือวิฃาชีพ หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับ - ส่งหนังสือ เดินหนังสือในสำนักงานและนอกสถานที่และปฏิบัติงานอื่นใด ซึ่งมิใช่งานเกี่ยวกับการ 

หนังสือหรือวิชาชีพ หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ส่วนราชการ โรงเรียนวัดลัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) จำนวน ๑ อัตรา

(เลขทีตำแหน่ง 0๘-๒๙๒-0๑)
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙ ,0 0 0  บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

๔. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา
ตำแหน่งประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว 

หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว 

หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒ อัตรา

(เลขทีตำแหน่ง 0๒-๑๙๓-0๑ และ 0๒-๑๙๓-0๓)
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙ ,0 0 0  บาท
คุณลมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

๕. ตำแหน่ง...



๕. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑๐ อัตรา
ตำแหน่งประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดขอ,แ
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจบบำรุงรักษาและแกไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาด 

เบาขนิดใดชนิดหนึ่ง ท้ายมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนี้ หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ผู้บงคบบัญชามอบหมาย 

ส่วนราชการ ลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ อัตรา
(เลขที่ตำแหน่ง ๑๐-๑๙๘-๐๑)
กองช่าง จำนวน ๕ อัตรา
(เลขทีตำแหน่ง 0๕ -๑๙๘-๐๑, ๐๕-๑๙๘-๐๒, ๐๕-๑๙๘-๐๓, ๐๕-๑๙๘-๐๕ 
และ ๐๕-๑๙๘-๐๗)
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ อัตรา
(เลขทตำแหน่ง ๒๐-๑๙๘-๐๒, ๒๐-๑๙๘-๐๓, ๒๐-๑๙๘-๐๕ และ ๒๐-๑๙๘-๐๖)

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เนินอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย


