
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

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

    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี   มีความประสงค์ 
จะรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้าง และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 5 ต าแหน่ง 5 อัตรา อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน- 
ส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี ลงวันที่  ๒2  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
หมวด  4  การสรรหาและการเลือกสรร  ข้อ  18,  ข้อ  19  และข้อ  20  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหา
และเลือกสรรฯ  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

 

ประเภทของพนักงานจ้าง   ชื่อต าแหน่ง   และรายละเอียดการจ้าง 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  2  ต าแหน่ง  2  อัตรา 
  1.1 ส านักปลัด อบต. 
   1.1.1 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป   จ านวน  1  อัตรา 
  1.2 กองช่าง 
   1.2.1 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   จ านวน  1  อัตรา 
2. พนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน  3  ต าแหน่ง  3  อัตรา  

   2.1 ส านักปลัด 
    2.1.1 คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานบันทึกข้อมูล) จ านวน  1  อัตรา 
 2.1.2 ภารโรง     จ านวน  1  อัตรา 

   2.2 กองช่าง 
    2.2.1 คนงานทั่วไป    จ านวน  1  อัตรา 
       3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา 
และการเลือกสรร 
   3.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
   ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปี 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม   
เบื้องต้นส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 

(๖)   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
 

(7) ไม่เป็น ... 
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(๗)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า 
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9)   ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต 
(10)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

               หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็น 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น  
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง 
ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

   3.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
            ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ 

การสมัครแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

  4. การรับสมัคร 
   4.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 รับสมัครระหว่างวันที่  1  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  10  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 
ณ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวัน และเวลาราชการ 
   4.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง 
ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมด้วยหลักฐาน ซ่ึงผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับ 
ไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วยตนเอง โดยผู้สมัครฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100. - บาท 
(ค่าธรรมเนียมในการสมัครฯจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ) หากตรวจสอบภายหลังพบว่าหลักฐานไม่ถูกต้อง 
หรือเป็นหลักฐานเท็จ จะท าการด าเนินการเลิกจ้าง โดยมีรายละเอียดหลักฐานประกอบการสมัคร  ดังนี้ 
 (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา  ขนาด  ๑  นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน      
ไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป  (ให้เขียนชื่อ - สกุล  ด้านหลังรูป) 
 (2)  บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 (3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 (4)  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น  ๑  สาขาเวชกรรม  แสดงว่าไม่เป็นโรค         
ที่ต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑   เดือน 
 (5)  หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส ฯลฯ 
พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ  (กรณีท่ีชื่อตัว  ชื่อสกุล  ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 
 (6)  หนังสือรับรองความรู้   ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ 
จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ (ถ้ามี)  
 
 
 
 

/4.3 เงื่อนไข ... 
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         4.๓ เงื่อนไขในการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
และรับรองตนเองว่าเป็นผู ้มีคุณสมบัติทั ่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศ 
รับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษา 
ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
 

5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรร   
   4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2566 ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย และที่เว็บไซต์ www.niyomchai.go.th 

   เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบในการตรวจดูรายชื่อของตนว่าเป็นผู้มีสิทธิรับการสรรหา
และเลือกสรร  และเข้าสอบ  ตามวัน  เวลาและสถานที่ที่ก าหนด 

  6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
   6.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   วิธีการคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น 3 ภาค ดังนี้ 
    6.1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 100 คะแนนเต็ม 
    6.1.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  100 
คะแนนเต็ม 
    6.1.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 100 คะแนนเต็ม 
   6.2 พนักงานจ้างทั่วไป 
   วิธีการคัดเลือกจะแบ่งตามต าแหน่ง ดังนี้ 
    6.2.1 คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานบันทึกข้อมูล) 
     (1) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 100 
คะแนนเต็ม 
     (2) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 100 คะแนนเต็ม 
    6.2.2 ภารโรง 
     (1) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 100 คะแนนเต็ม 
    6.2.3 คนงานทั่วไป 
     (1) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 100 คะแนนเต็ม 

7. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
   7.1 คณะกรรมการด าเนิ นการสรรหาและเลื อกสรร จะด าเนินการในรู ป 
ของคณะกรรมการโดยยึดหลักสมรรถนะ  ความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการ  ความรู้  
ความเสมอภาค และความเป็นธรรมเป็นหลัก  
 
 
 
 

/7.2 ผู้ผ่าน ... 
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   7.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
    7.2.1 พนักงานจ้างตามภารกิจทุกต าแหน่ง 
     (1) จะต้องได้รับคะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
     (2) จะต้องได้รับคะแนนในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง(ภาค ข.) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
     (3) จะต้องได้รับคะแนนในภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  **[ต้องได้รับคะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
และจะต้องได้รับคะแนนในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข.) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) ]*** 
    7.2.2 พนักงานจ้างทั่วไป เฉพาะต าแหน่ง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ - 
งานบันทึกข้อมูล) 
     (1) จะต้องได้รับคะแนนในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง(ภาค ข.) ไมต่่ ากว่าร้อยละ 60  
     (2) จะต้องได้รับคะแนนในภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  **[ต้องได้รับคะแนนในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข.)  ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) ]*** 
    7.2.3 พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ภารโรง และ ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
     (1) จะต้องได้รับคะแนนในภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค) 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
   7.3 การด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
   7.4 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  โดยเรียงล าดับตามคะแนน
รวมสูงสุดลงมายังผู้สอบผ่านที่ได้รับคะแนนต่ ากว่าตามล าดับ   
   7.5 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ก าหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 
1 ปี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ได้ในต าแหน่งเดียวกันใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งดังกล่าวในครั้งก่อน 
เป็นอันยกเลิก 
  8. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
   คณะกรรมการจะท าการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย ในส่วนรายละเอียดอ่ืน ให้ตรวจสอบจากประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ 
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  

  9. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ตามล าดับคะแนนสอบที่ได้  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย 
อ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อครบก าหนด 1 ปี  
นับวันขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
และบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิกไป ตามกรณใีดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   9.1 ผู้ ผ่ านการสรรหาและเลื อกสรรขอสละสิทธิ์ รับการจ้ า งในต าแหน่ ง 
ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ 

/9.2 ผู้ผ่าน ... 
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   9.2 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไม่มารายงานตัว เพ่ือรับการจ้างภายในเวลา 
ที่ก าหนด 
   9.3 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมีเหตุไม่มาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลา 
ที่จะจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ 
        9.4 องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย  ขอสงวนสิทธิ์ประกาศยกเลิกบัญชีก่อนก าหนด
ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย  ประกาศให้มีการสรรหา 
และเลือกสรรขึ้นใหม่ในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้แล้วแต่กรณี  

  10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย จะจัดจ้างผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร
ตามล าดับที่ประกาศขึ้นบัญชีไว้ และท าสัญญาจ้าง ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่เกินคราวละ  3  ปี 
ส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป ไม่เกินคราวละ 1 ปี 

  11. การรับค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนดังนี้ 
   อัตราค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ(ส าหรับผู้มีคุณวุฒิ) ดังนี้ 
    - ปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท 
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11 ,500.- บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
ตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีก าหนด 
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีลักสูตรก าหนด
ระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี 
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- บาท 
และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีก าหนด 
   อัตราค่าตอบแทน พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ 
    - อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท  และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
ตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีก าหนด   
  

  การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไปตามประกาศนี้  ด าเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการ โดยยึดสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ทางราชการเป็นส าคัญ 
ด้วยกระบวนการที่ยุติธรรม โปร่งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
อย่าหลงเชื่อ หรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  
และหากผู้ใดทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพ่ือให้สอบคัดเลือกได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ เพ่ือจักได้ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  23  มกราคม  พ.ศ. ๒๕66  
 
 
 

  (นายชุมเมฆ  มหาโยธี) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย 



เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  

ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 
****************************  

สังกัด  ส านักปลัด 

ประเภทต าแหน่ง   พนักงานจ้างตามภารกิจ(ส าหรับผู้มีคุณวุฒิ) 

ต าแหน่ง    ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในส านักงาน และการบริหารราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่
ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ 
การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรอง และงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่อง
และเตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอ่ืนๆ 
ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ 
ที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหาร  ทรัพยากรบุคคล 
งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคาร สถานที่ 
งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน 
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ. , ก.ท. 
หรือ ก.อบต. รับรอง 
 

ระยะเวลาการจ้าง 

  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  3  ปี 

 อัตราค่าตอบแทน 

   ค่าตอบแทนเดือนละ   15,000.- บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  

ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 
****************************  

สังกัด  กองช่าง 

ประเภทต าแหน่ง   พนักงานจ้างตามภารกิจ(ส าหรับผู้มีคุณวุฒิ) 

ต าแหน่ง    ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม 
ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ เกี่ยวกับไฟฟ้า ค านวณราคาและ
ประมาณราคาในการด าเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ 
ไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็น 
และปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทาง อ่ืนที่  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้

  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ 
ไฟฟ้าก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็น  
และปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุ ณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับตาแหน่งนี้ได ้
 

ระยะเวลาการจ้าง 

  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  3  ปี 

 อัตราค่าตอบแทน 
   ส าหรับคุณวุฒิ ปวส. ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500.-บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว
ตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีก าหนด   
  ส าหรับคุณวุฒิ ปวช. ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.-บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว
ตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีก าหนด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  

ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 
****************************  

สังกัด  ส านักปลัด 

ประเภทต าแหน่ง   พนักงานจ้างทั่วไป 

ต าแหน่ง    คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานบันทึกข้อมูล) 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานทางการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศต่างๆ การจัดท ารายงานทางสถิติ งานดูแล
เว็บไซต์ขององค์กร ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศขององค์กรให้เป็นปัจจุบัน การรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลบันทึกลงระบบสารสนเทศ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

  1. ไม่จ ากัดคุณวุฒิทางการศึกษา 
  2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
 

ระยะเวลาการจ้าง 

  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  1  ปี 

 อัตราค่าตอบแทน 
   ค่าตอบแทนเดือนละ   9,000.- บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรี
ก าหนด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  

ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 
****************************  

สังกัด  ส านักปลัด 

ประเภทต าแหน่ง   พนักงานจ้างทั่วไป 

ต าแหน่ง    ภารโรง 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงาน เปิด-ปิด ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ท าความสะอาดบริเวณที่ท าการ 
จัดห้องประชุม ท าความสะอาดห้องประชุม ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้รอบบริเวณที่ท าการ บริเวณหอประชุม  
และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ และตัดหญ้า และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

  1. ไม่จ ากัดคุณวุฒิทางการศึกษา 
 

ระยะเวลาการจ้าง 

  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  1  ปี 

 อัตราค่าตอบแทน 
   ค่าตอบแทนเดือนละ   9,000.- บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรี
ก าหนด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  

ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 
****************************  

สังกัด  กองช่าง 

ประเภทต าแหน่ง   พนักงานจ้างทั่วไป 

ต าแหน่ง    คนงานทั่วไป 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น แบกหามสิ่งของ กวาดถนน ท าความสะอาดบริเวณ
อาคารสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการ ตัดต้นไม้ ลอกท่อระบายน้ า เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

  1. ไม่จ ากัดคุณวุฒิทางการศึกษา 
 

ระยะเวลาการจ้าง 

  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ  1  ปี 

 อัตราค่าตอบแทน 
   ค่าตอบแทนเดือนละ   9,000.- บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามที่มติคณะรัฐมนตรี
ก าหนด   

 


