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ผู�สมัครต�องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง ดังน้ี 

สังกัด สํานักปลัดเทศบาลตําบลถํ้าใหญ� 

พนักงานจ�างตามภารกิจ  (ผู�มีคุณวุฒิ) 

1.ชื่อตําแหน�ง  ผู�ช�วยนักทรัพยากรบุคคล 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบหลัก  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบติังาน ที่ต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการ 
ในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต�การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได�รบัมอบหมาย  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต�างๆ ดังน้ี 
1. ด�านการปฏิบัติการ  
 1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห0ข�อมูล เพ่ือประกอบการวางระบบ การจัดทํามาตรฐานหรือ
หลักเกณฑ0เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค0กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  
 1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห0ข�อมูลบุคคล จัดทําระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ
เพ่ือให�เป6นป7จจุบันและประกอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 1.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห0ข�อมูล เพ่ือประกอบการกําหนดความต�องการและความจําเป6นใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก�าวหน�าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ4ายทอด ความรู�และการ
จัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร0การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
องค0กรปกครองส4วนท�องถ่ิน และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝ<กอบรม  
 1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห0ข�อมูลด�านจําแนกตําแหน4งและประเมินผลกําลังคนต4างๆ ที่เกี่ยวข�อง 
เพ่ือไปประกอบการจัดทําโครงสร�างองค0กร โครงสร�างหน�าที่ความรับผิดชอบของแต4ละหน4วยงานและการแบ4ง
งานภายในให�มีประสิทธิภาพ เป6นธรรม และสอดคล�องตามวัตถุประสงค0ขององค0กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  
 1.5 ศึกษา รวบรวมข�อมูลและวิเคราะห0งาน เพ่ือประกอบการกําหนดตําแหน4งและการวางแผน
อัตรากําลังขององค0กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  
 1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห0ข�อมูลด�านการจัดทําหน�าที่ความรับผิดชอบ ทักษะ สมรรถนะของ
ตําแหน4งและการกําหนดระดับตําแหน4งให�สอดคล�องตามหน�าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือความชัดเจนและ
เหมาะสม ในหน�าที่ความรับผิดชอบของแต4ละตําแหน4งงาน  

1.7 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห0ข�อมูล เพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑ0การบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการบริหารค4าตอบแทน  

1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข�อมูล ถ�อยคํา ข�อเท็จจริง เพ่ือประกอบการดําเนินการทางวินัย การ
รักษาวินัยและจรรยา  

1.9 ศึกษา วิเคราะห0ข�อมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษ0คุณธรรม  
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1.10 ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ต้ังแต4การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การ
สอบแข4งขัน การโอน การย�าย การเลื่อนระดับ เป6นต�น เพ่ือบรรจุและแต4งต้ังผู�มีความรู�ความสามารถให�ดํารง
ตําแหน4ง  
 1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค0ความรู�ใหม4ๆ กฎหมายและระเบียบต4างๆ ที่เกี่ยวข�องกับงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนํามาประยุกต0ใช�ในการปฏิบัติงานได�อย4างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ด�านการวางแผน วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร4วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน4วยงาน หรือ 
โครงการ เพ่ือให�การดําเนินงานเป6นไปตามเปJาหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด  
3. ด�านการประสานงาน  

3.1 ประสานการทํางานร4วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน4วยงาน เพ่ือให�เกิดความร4วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด  

3.2 ช้ีแจงและให�รายละเอียดเกี่ยวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก4บุคคลหรือหน4วยงานที่เกี่ยวข�อง เพ่ือสร�าง
ความเข�าใจหรือความร4วมมือในการดําเนินงานตามที่ได�รับมอบหมาย  
4. ด�านการบริการ  

4.1 ให�คําแนะนํา ช้ีแจง ตอบป7ญหาเบื้องต�นแก4หน4วยงานที่เกี่ยวข�อง เอกชน ข�าราชการ พนักงาน
หรือเจ�าหน�าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร�างความ
เข�าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององค0กรปกครองส4วนท�องถ่ิน  

4.2 ให�บริการข�อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุน ภารกิจของ
บุคคลหรือหน4วยงานและใช�ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ0และมาตรการต4าง ๆ  

4.3 ดําเนินการจัดสวัสดิการและการส4งเสริมสภาพแวดล�อมในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  
 ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย4างอื่นที่เทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ ปกครอง 
การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร0 กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร0การบริหารทรัพยากรบุคคล 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว4าใช�เป6นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน4งน้ีได�  
คุณสมบัติอ่ืน 
 มีความรู�ความสามารถด�านคอมพิวเตอร0 
ระยะเวลาการจ�าง 
 ตามที่เทศบาลตําบลถํ้าใหญ4กําหนด โดยระยะเวลาการทําสัญญาจ�างครั้งแรกไม4เกิน 4 ปP และอาจ
พิจารณาต4อสัญญาจ�างออกไปอีกคราวละไม4เกิน 4  ปP หากมีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานอยู4ในระดับดี 

อัตราค�าตอบแทน 

 ได�รับค4าตอบแทนเดือนละ  15,000  บาท 
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2. ชื่อตําแหน�ง   ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ 
หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�นซึ่งไม�จําเป�นต�องใช�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด�านธุรการ สารบรรณ บันทึกข�อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย�าง ข้ันตอน และวิธีการ
ที่ชัดเจน ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได�รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต�างๆ ดังน้ี 

๑. ด�านการปฏิบัติการ 
๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได�แก� การรับ–ส�งหนังสือ การลงทะเบียนรับ

หนังสือ การร�างโต�ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข�อมูล การจัดทําฎีกาเบิกจ�ายเงิน และการพิมพ9
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต�างๆ การเตรียมการประชุม เป�นต�น เพ่ือสนับสนุนให�งานต�างๆ ดําเนิน
ไปด�วยความสะดวกเรียบร�อยตรงตามเป<าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได� 
 ๑.๒ จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกต�อการ
ค�นหา และเป�นหลักฐานทางราชการ 

๑.๓ รวบรวมข�อมูล จัดเก็บข�อมูลสถิติ เช�น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายช่ือพนักงาน ข�อมูลจํานวน
บุคลากร เอกสารอื่นๆ ที่เป�นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต�อการค�นหาสําหรบัให�เป�นหลกัฐาน
ตรวจสอบได� 

๑.๔ ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต�องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับการ
ดําเนินงาน เพ่ือให�แน�ใจว�าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต�อง ครบถ�วน และปราศจากข�อผิดพลาด 

๑.๕ จัดทําและแจกจ�าย ข�อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือแจ�งให�
หน�วยงานต�างๆ ที่เกี่ยวข�องรับทราบ หรือดําเนินการต�างๆ ต�อไป 

๑.๖ ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ9ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน�วยงาน เช�น การจัดเก็บ
รักษา การเบิกจ�ายพัสดุครุภัณฑ9 การจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ9 การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ 
เพ่ือให�การดําเนินงานด�านพัสดุครุภัณฑ9 ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป�นไปอย�างถูกต�อง และมีความพร�อม
ใช�งานอยู�เสมอ 

๑.๗ การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช�น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และ
เอกสารที่เกี่ยวข�องกับการตรวจ เพ่ือนําไปใช�ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

๑.๘ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพ่ือให�การประชุมเป�นไป
ด�วยความเรียบร�อย และมีหลักฐานในการประชุม 

๑.๙ จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับการประชุม การฝJกอบรมสัมมนา 
นิทรรศการ และโครงการต�างๆ เพ่ือให�เอกสารที่ถูกต�อง ครบถ�วน และพร�อมใช�ในการดําเนินงานต�างๆ อย�างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต�อเวลา 
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๑.๑๐ ปฏิบัติงานศูนย9ข�อมูลข�าวสาร เช�น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปLดเผย ตาม พ.ร.บ.ข�อมูล 

ข�าวสาร เพ่ือให�ผู�ที่ต�องการข�อมลูข�าวสารรับทราบข�อมูลข�าวสาร 
๑.๑๑ อํานวยความสะดวก ติดต�อ และประสานงานกับทุกส�วนงานของหน�วยงาน ในเรื่องการประชุม 

และการดําเนินงานต�างๆ ตามที่ได�รับมอบหมาย เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป�นไปตามกําหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค9 

๑.๑๒ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค9ความรู�ใหม�ๆ กฎหมาย และระเบียบต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับงาน
สารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ9 งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ9 และงานประชุม เพ่ือนํามาประยุกต9ใช�ในการปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. ด�านการบริการ 
๒.๑ ให�คําปรึกษาและแนะนําในเบื้องต�นแก�บุคลากร  ประชาชน  ผู�ที่มาติดต�อ  และหน�วยงานต�างๆ ที่

เกี่ยวข�อง เพ่ือให�มีความรู�ความเข�าใจที่ถูกต�อง และสามารถนําไปปฏิบัติได�อย�างถูกต�อง 
๒.๒ ติดต�อประสานงานกับบุคคลภายในหน�วยงานเดียวกันหรือหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง  เพ่ือให�การ

ปฏิบัติงานเป�นไปด�วยความราบรื่น 

๒.๓ ให�บริการข�อมูลแก�ผู�มาติดต�อราชการ เพ่ือให�ได�รับข�อมูลที่จะนําไปใช�ประโยชน9ได�ต�อไป 

๒.๔ ผลิตเอกสารต�างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน�วยงาน และปฏิบัติ 

หน�าที่อื่นทีเ่กี่ยวข�องตามที่ได�รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
 1. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย4างอื่นที่เทียบได�ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร0มาไม4น�อยกว4า 6 หน4วยกิต หรือผ4านการฝ<กอบรมทางด�าน
การใช�คอมพิวเตอร0จากหน4วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได�รับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน4วยงานของรัฐที่ใช�เวลาการฝ<กอบรมไม4น�อยกว4า 12 ช่ัวโมง 
 2. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย4างอื่นที่เทียบได�ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร0มาไม4น�อยกว4า 6 หน4วยกิต หรือผ4านการฝ<กอบรม
ทางด�านการใช�คอมพิวเตอร0จากหน4วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได�รับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน4วยงานของรัฐที่ใช�เวลาการฝ<กอบรมไม4น�อยกว4า 12 ช่ัวโมง 
 3. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอย4างอื่นที่เทียบได�ไม4ตํ่ากว4าน้ี ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร0มาไม4น�อยกว4า 6 หน4วยกิต หรือผ4านการฝ<กอบรมทางด�าน
การใช�คอมพิวเตอร0จากหน4วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได�รับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน4วยงานของรัฐที่ใช�เวลาการฝ<กอบรมไม4น�อยกว4า 12 ช่ัวโมง 
คุณสมบัติอ่ืน 
 สามารถอุทิศเวลาให�กับงานได�อย4างเต็มที่ 
 
 

/ระยะเวลา... 
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ระยะเวลาการจ�าง 
 ตามที่เทศบาลตําบลถํ้าใหญ4กําหนด โดยระยะเวลาการทําสัญญาจ�างครั้งแรกไม4เกิน 4 ปP และอาจ
พิจารณาต4อสัญญาจ�างออกไปอีกคราวละไม4เกิน 4 ปP หากมีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานอยู4ในระดับดี 
 
อัตราค�าตอบแทน 
 1. คุณวุฒิ ปวช. ได�รับค4าตอบแทนเดือนละ  9,400  บาท 
 2. คุณวุฒิ ปวท. ได�รับค4าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท 
 3. คุณวุฒิ ปวส. ได�ร�บค4าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท 
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ตําแหน�งพนักงานจ�างท่ัวไป 
1. ชื่อตําแหน�ง   คนงานท่ัวไป  
สังกัด  สํานักปลัดเทศบาล จํานวน  2  อัตรา 
หน�าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ต�องใช�แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามทีผู่�บังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
 มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน�าที ่
คุณสมบัติอ่ืน 
 สามารถอทุิศเวลาให�กับงานได�อย4างเต็มที ่
ระยะเวลาการจ�าง 
 ระยะเวลาการจ�างไม4เกินคราวละ 1 ปP 
อัตราค�าตอบแทน 

 ได�รับค4าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท  
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2. ชื่อตําแหน�ง   คนงานท่ัวไป  
สังกัด  กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล�อม จํานวน  1  อัตรา      
หน�าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ต�องใช�แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามทีผู่�บังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
 มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน�าที ่
คุณสมบัติอ่ืน 
 สามารถอทุิศเวลาให�กับงานได�อย4างเต็มที ่
ระยะเวลาการจ�าง 
 ระยะเวลาการจ�างไม4เกินคราวละ 1 ปP 
อัตราค�าตอบแทน 

 ได�รับค4าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท   
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