










ภาคผนวก ก. 

บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งพนักงานจ้าง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง รบัสมคัรบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ลงวันที่ 26  สิงหาคม  2564 
------------------------------ 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป   จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ     
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (กรณีไม่ผ่าน 
การประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการท างานปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการภายในส านักงานและการบริหารราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่  
จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติ การรายงานงาน ช่วยวางแผนและ
ติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม 
จดบันทึก และเรียบเรียบรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งหัวหน้า
ส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้าน เช่น งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน 
งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ สารบรรณ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งส าหรับข้าราชการองค์การบริหารจังหวัดเกี่ยวข้อง  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาที่  ก.จ., ก.ท. หรือ  
ก.อบต. รับรอง    
 
2. ชื่อต าแหน่ง    ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข   จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี  และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ     
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (กรณีไม่ผ่าน 
การประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง) 

 
/หน้าที่... 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย 
ส ารวจ รวบรวมข้อมูลทางสถิติและวิชาการเบื้องต้นที่ ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข วินิจฉัยปัญหา
พัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล และการควบคุมโรค เป็นต้น 
เพ่ือเสนอนโยบาย วางแผนงาน และด าเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล ควบคุมติดตามและ
ประเมินผลงานด้านสาธารณสุข การสอนและอบรมด้านสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารจังหวัดเกี่ยวข้อง   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในลักษณะเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และ
อนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์ การกีฬา 
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์            
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่า      
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
3. ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน  1  อัตรา  
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ     
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณละ 2 ครั้ง กรณีไม่ผ่าน  
การประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือด้านวิจัยจราจร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย 
จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ และจัดท าเอกสารรายงาน 
ต่าง ๆ ทางด้านการจราจร ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
การคมนาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และโครงการระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เช่น รวบรวม วิเคราะห์และประมวลนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวง สถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารจังหวัด
เกี่ยวข้อง 

/คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ  
ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้   
 
4. ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน    จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ     
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (กรณีไม่ผ่าน 
การประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
ด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดท าแผนงาน สนับสนุนการรวมกันการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ ก าหนด
มาตรการและกลไกในการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้และการส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดท าแผนชุมชน เสนอแนะแนวทาง  
การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการ
พัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร 
ติดตามผลงานและจัดท ารายงานต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการ
องค์การบริหารจังหวัดเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง 
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  
 
5. ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยพยาบาล     จ านวน  3  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ     
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (กรณีไม่ผ่านการ
ประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง) 

/หน้าที่... 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ เช่น ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 
คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ 
การพยาบาลได้อย่างถูกต้องทันสถานการณ์และทันเวลา ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน 
หรือการบริการอ่ืนๆ ทางด้านสุขภาพของประชาชน วางแผน ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา การช่วยเหลือทุกกลุ่มวัย 
ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารจังหวัดเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการพยาบาล 
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
 
6. ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน  8  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)    อัตราเดือนละ      9,4000 บาท 
   2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเดือนละ     10,840  บาท 
   3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   อัตราเดือนละ     11,500  บาท 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ     
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (กรณีไม่ผ่านการ
ประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยมีลักษณะงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล 

หรือบริหารทั่วไป เช่น การรับ-ส่งหนังสือ การลงทะเบียนรับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ รวบรวมข้อมูล 
จัดเก็บข้อมูลสถิติ ตรวจสอบและสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือและจดหมายต่างๆ จัดท าและ
แจกจ่ายข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทราบหรือด าเนินการ ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น  
การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนคุม  การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน  
การเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม ผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ให้ค าปรึกษาและ  
แนะน าเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของข้าราชการองค์การบริหารจังหวัดเกี่ยวข้อง 

 
 
 

/คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
   1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน        
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับ
การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
   2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับ
การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
   3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับ
การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
 
7. ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์   จ านวน  2  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)     อัตราเดือนละ     9,400  บาท 
   2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  อัตราเดือนละ   10,840  บาท 
   3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    อัตราเดือนละ   11,500  บาท 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ     
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (กรณีไม่ผ่านการ
ประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติในการฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ได้แก ่รวบรวม

ข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร รายงานและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน
ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ส ารวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ และ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินงาน ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ในการติดต่อ ต้อนรับ ชี้แจงทั่วไป 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจอันดี เกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือ
ผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาล แก้ไขปัญหา ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ ประสานงาน และอ านวยความสะดวกแต่ผู้มาติดต่องาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารจังหวัดเกี่ยวข้อง 
  
 
 

/คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน         
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน 
ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ 
สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้  
          2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน 
ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ 
สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ ไม่ต่ ากว่านี้  
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน 
ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ 
สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้
 
8. ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล   จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)     อัตราเดือนละ     9,400 บาท 
   2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเดือนละ   10,840 บาท 
   3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    อัตราเดือนละ   11,500 บาท 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ     
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (กรณีไม่ผ่านการ
ประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ได้แก่ การ

ตรวจสอบ บ ารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุงเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล 
เพ่ือให้พร้อมใช้อยู่เสมอ ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง 
ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ท าการส ารวจ รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติ 
ประวัติการบ ารุงรักษา ควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ จัดเก็บ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารจังหวัดเกี่ยวข้อง 
 
 
 

/คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน        
ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล 
ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืน
ที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล 
ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืน
ที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ ไม่ต่ ากว่านี้  
ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล 
ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืน
ที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 
9. ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ   จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)     อัตราเดือนละ     9,400 บาท 
   2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  อัตราเดือนละ   10,840 บาท 
   3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    อัตราเดือนละ   11,500 บาท 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ     
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (กรณีไม่ผ่าน 
การประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ได้แก่ ส ารวจ 

ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่าง ๆ ศึกษาข้อมูลวัสดุก่อสร้าง เพ่ือน ามาใช้ในงานเขียนแบบ ประมาณราคา
งานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ เพ่ือใช้ในการเปิดสอบราคา ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่  ๆ 
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ของข้าราชการองค์การบริหารจังหวัดเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

/คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน            
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมหรือ  
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมหรือ  
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
  3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในไม่ต่ ากว่านี้  
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมหรือ  
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
 
10. ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข  จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน  

1. วุฒิประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี  อัตราเดือนละ   9,400 บาท 
  2. วุฒิประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี  อัตราเดือนละ 10,840 บาท 
  3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)       อัตราเดือนละ 11,500 บาท 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ     
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (กรณีไม่ผ่าน 
การประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานให้บริการ

ทางสาธารณสุข เช่น การบริการออกตรวจสุขภาพร่างกาย ให้ค าแนะน าช่วยเหลือสงเคราะห์ การให้ภูมิคุ้มกันโรค
แก่ผู้ป่วยหรือช่วยเหลือประชาชน การให้ความรู้เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขอนามัยแม่และ
เด็ก งานทันตสาธารณสุข การควบคุมป้องกันโรค เป็นต้น งานส ารวจ รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานสถิติ  
เพ่ือใช้งานส่งเสริมสุขภาพ ด้านส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้านสุขาภิบาล งานให้ค าแนะน าและสาธิตวิธีการและ
แนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล การป้องกันอุบัติเหตุ งานสุขาภิบาลที่พักอาศัย
และชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม การวางแผนครอบครัว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น จัดท าโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ จัดฝึกอบรมและทบทวนความรู้ในงานส่งเสริมสุขภาพแก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการองค์การ
บริหารจังหวัดเกี่ยวข้อง 

 
/คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย  

ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

2. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย 
พยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่า  
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือ 
ทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแทพย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. 
หรือ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

 
11. ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   จ านวน  2  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)     อัตราเดือนละ    9,400 บาท 
   2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  อัตราเดือนละ  10,840 บาท 
   3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    อัตราเดือนละ  11,500 บาท 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ     
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (กรณีไม่ผ่านการ
ประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ได้แก่ ส ารวจ 

เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บ ารุงรักษา และ 
ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและ
โทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร 
ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานภายในและภายนอก จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผน
บ ารุงรักษา เปรียบเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารจังหวัด
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

/คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

   1.1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและ     
ปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็น
และปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได้  
   1.2 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและ  
ปรับอากาศ ไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า  ช่างเครื่องเย็น
และปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้

1.3 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ 
ไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและ 
ปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องด าเนินการโดยผู้ได้รับ
หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 

12. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  จ านวน  4  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน อัตราเดือนละ  15,000  บาท 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ     
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (กรณีไม่ผ่าน 
การประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ 
ของเครื่องจักรกลขนาดหนักชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
   1.1 รถแทรคเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ ขนาดตั้งแต่ 150 บี.เอช.พี. ขึ้นไป 
   1.2 รถปาดดินชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง 
   1.3 รถกะบะเท ความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป 
   1.4 รถขุดดินทุกชนิด ทุกขนาด 
   1.5 รถลาก รถพ่วง ขนาดตั้งแต่ 20 ตันขึ้นไป 
 
 

/1.6 เครื่อง... 
 



- 11 -  
 
 
   1.6 เครื่องปูแอสฟัลท์ผสมเสร็จ (POWER หรือ FINISHER) 
   1.7 รถยกชนิดทรัคเครน ขนาดเกิน 5 ตันขึ้นไป 
   1.8 เครื่องผสมดินชนิดขับเคลื่อน (SELF PROPELLES STABILLIZER) 
   1.9 รถเกลี่ย (MOTER GRADER) ขนาดตั้งแต่ 150 บี.เอส.พี. ขึ้นไป 
   1.10 รถตักทุกชนิด (LOADER ALL TYPE) ขนาดตั้งแต่ 150 บี.เอส.พี. ขึ้นไป  

2. ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
  1. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 

2. ก) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนักมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และ 
       ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นพนักงาน  
ขับเครื่องจักรขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
  3. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกล
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย  
 
13. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  จ านวน  6  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน อัตราเดือนละ  15,000  บาท 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ     
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (กรณีไม่ผ่าน 
การประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ     
ของเครื่องจักรกลขนาดกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   1.1 รถแทรคเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ ขนาดต่ ากว่า 150 บี.เอช.พี. ลงมา 
   1.2 รถตักทุกชนิด (LOADER ALL TYPES) 
   1.3 รถกะบะเท ความจุตั้งแต่ 5 – 10 ลูกบาศก์หลา 
   1.4 รถพ่นยาง (BITUMINOUS DISTRIBUTER)  
   1.5 รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตันลงมา 
   1.6 รถตีเส้น (ROAD MARKER) 
   1.7 รถบดไอน้ า ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 
   1.8 รถบดสั่นสะเทือน ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 
   1.9 รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 
   1.10 รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 
 

/1.11 รถกลิ้ง... 
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   1.11 รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 
   1.12 รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง ขนาดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 
   1.13 รถยกชนิดงาแชะ (FORK LIFT) เกินกว่า 5 ตัน 
   1.14 รถยกชนิดแครีเครน (KARRY CRANE) เกินกว่า 5 ตัน  

2. ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
  1. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 

2. ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับในอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และ 
      ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
  3. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย  
 
14. ชื่อต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จ านวน  4  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน อัตราเดือนละ  9,400  บาท 

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ     
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (กรณีไม่ผ่าน 
การประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการ
ใช้รถยนต์ดังกล่าว หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
  1. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม
กฎหมาย  

3. ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมี
หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

/ประเภท... 
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ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป  

1. ชื่อต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง  จ านวน  7  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน อัตราเดือนละ  9,000  บาท  

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ     
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (กรณีไม่ผ่าน  
การประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบริการจากผู้ใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร จัดรถท่ีเข้าใช ้สถานีขนส่ง
จอดให้เป็นระเบียบ ลงเวลารถเข้า – ออกสถานีขนส่ง ดูแลรักษาและท าความสะอาดภายในห้องปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่  อยู่ เวรยามรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

สถานที่ปฏิบัติงาน  
 1. สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี หรือ 
 2. สถานีขนส่งผู้โดยสารล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
 โดยผู้สมัครที่ข้ึนบัญชีก่อนจะมีสิทธิเลือกสถานที่ปฏิบัติหน้าที่ก่อนตามล าดับ  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
  1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  
  2. มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง เช่น  
งานธุรการ การติดต่อประสานงาน งานประชาสัมพันธ์ และความรักในงานบริการ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

2. ชื่อต าแหน่ง   พี่เลี้ยง     จ านวน  3  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน อัตราเดือนละ  9,000  บาท  

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ     
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (กรณีไม่ผ่าน 
การประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานชั้นต้นในการดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ด้านการกินอยู่หลับนอน 
ตลอดจนการสุขาภิบาลและอนามัย การท าความสะอาดห้องพักและเครื่องใช้ต่างๆ ในที่พักอาศัย ตลอดจนเสื้อผ้าและ
เครื่องใช้ของผู้สูงอายุ ดูแล บ าบัดผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
 

/คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
  1. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
  2. ผ่านการอบรมพนักงานช่วยการพยาบาล หรือพ่ีเลี้ยง หรือได้รับการอบรมดูแลผู้ป่วยในสถานศึกษา
ของทางราชการหรือเอกชน หากยังไม่เคยได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวมาก่อน จะต้องเข้ารับการฝึกอบรม
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  

3. ชื่อต าแหน่ง   คนครัว     จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน อัตราเดือนละ  9,000  บาท  

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ     
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (กรณีไม่ผ่าน  
การประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ท าหน้าที่จัดเตรียมอาหาร ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับงานดังกล่าว หรือ
งานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องส าหรับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
  1. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
  2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่การครัวเรือน 

4. ชื่อต าแหน่ง   พนักงานช่วยการพยาบาล  จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน อัตราเดือนละ  9,000  บาท  

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ     
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (กรณีไม่ผ่าน  
การประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้การพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน และ
งานอ่ืนที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลภายใต้การควบคุมของแพทย์และพยาบาล 
  2. ดูแล ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  3. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
  ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 
มีประสบการณ์ด้านช่วยการพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

/5. ชื่อ... 
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5. ชื่อต าแหน่ง   ช่างไม้    จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน อัตราเดือนละ  9,000  บาท  

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ     
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (กรณีไม่ผ่านการ
ประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความช านาญในการสร้าง ซ่อม และประกอบครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ท าด้วยไม้หรือวัสดุอ่ืนใดที่ใช้ไม้แทน ตลอดจนท าอุปกรณ์เครื่องใช้งานทดลอง ท างานช่างไม้ประณีต 
ท าบล็อกไม้ ประมาณราคางานไม้ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
  - ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  

6. ชื่อต าแหน่ง   ช่างปูน    จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน อัตราเดือนละ  9,000  บาท  

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ     
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (กรณีไม่ผ่าน 
การประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความช านาญในการสร้าง ซ่อม ประกอบครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปูนและคอนกรีต ก่ออิฐ ฉาบปูน ผสมปูน ปูกระเบื้อง ซ่อมแซมอาคารเกี่ยวกับ 
งานปูนทั้งหมด และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
  - ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  
 

7. ชื่อต าแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์    จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน อัตราเดือนละ  9,000  บาท  

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ     
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (กรณี ไม่ผ่าน 
การประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง) 

/หน้าที่... 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก  ๆ น้อย ๆ 
ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
  1. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม
กฎหมาย หากเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน 
ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานมาแล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ  

8. ชื่อต าแหน่ง   คนงานเครื่องสูบน้ า    จ านวน  3  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน อัตราเดือนละ  9,000  บาท  

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ     
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (กรณี ไม่ผ่าน 
การประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานดูแล บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกี่ยวกับการสูบน้ าเพ่ือกิจการต่าง  ๆ 
ของทางราชการ เช่น ช่วยเหลือการเกษตร กิจการประปาชนบท การประมงหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
  1. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
  2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  

9. ชื่อต าแหน่ง   คนงานทั่วไป      จ านวน  9  อัตรา 
อัตราค่าตอบแทน อัตราเดือนละ  9,000  บาท  

ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ     
โดยในแต่ละปีงบประมาณจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรีก าหนด ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณละ 2 ครั้ง (กรณี ไม่ผ่าน 
การประเมินจะพิจารณาเลิกจ้าง) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น งานซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ งานลาดยางและซ่อมบ ารุงทาง 
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานตัดแต่งกิ่งไม้ งานขุดลอกคูคลอง งานดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ต่าง  ๆ ฯลฯ และ
ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
  1. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
  2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  
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