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เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตําบลถ้ําใหญ
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป,นพนักงานจาง ประจําป.งบประมาณ 2561
----------------------------------------------------ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังนี้
สังกัด สํานักปลัดเทศบาลตําบลถ้ําใหญ
พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ)
1.ชื่อตําแหนง
ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล
หนาที่และความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบตั ิงาน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ
ในการทํางาน ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ศึ กษา รวบรวม และวิ เคราะห0ขอมู ล เพื่ อ ประกอบการวางระบบ การจั ดทํามาตรฐานหรื อ
หลักเกณฑ0เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค0กรปกครองส4วนทองถิ่น
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห0ขอมูลบุคคล จัดทําระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ
เพื่อใหเป6นป7จจุบันและประกอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห0ขอมูล เพื่อประกอบการกําหนดความตองการและความจําเป6นใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางกาวหนาในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ4ายทอด ความรูและการ
จัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร0การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
องค0กรปกครองส4วนทองถิ่น และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝ<กอบรม
1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห0ขอมูลดานจําแนกตําแหน4งและประเมินผลกําลังคนต4างๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อไปประกอบการจัดทําโครงสรางองค0กร โครงสรางหนาที่ความรับผิดชอบของแต4ละหน4วยงานและการแบ4ง
งานภายในใหมีประสิทธิภาพ เป6นธรรม และสอดคลองตามวัตถุประสงค0ขององค0กรปกครองส4วนทองถิ่น
1.5 ศึ กษา รวบรวมขอมูล และวิ เคราะห0 งาน เพื่ อประกอบการกําหนดตํ าแหน4 งและการวางแผน
อัตรากําลังขององค0กรปกครองส4วนทองถิ่น
1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห0ขอมูลดานการจัดทําหนาที่ความรับผิดชอบ ทักษะ สมรรถนะของ
ตําแหน4 งและการกําหนดระดับตําแหน4ง ใหสอดคลองตามหนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อความชัดเจนและ
เหมาะสม ในหนาที่ความรับผิดชอบของแต4ละตําแหน4งงาน
1.7 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห0ขอมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ0การบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการบริหารค4าตอบแทน
1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบขอมูล ถอยคํา ขอเท็จจริง เพื่อประกอบการดําเนินการทางวินัย การ
รักษาวินัยและจรรยา
1.9 ศึกษา วิเคราะห0ขอมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ0คุณธรรม
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1.10 ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต4การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การ
สอบแข4งขัน การโอน การยาย การเลื่อนระดับ เป6นตน เพื่อบรรจุและแต4งตั้งผูมีความรูความสามารถใหดํารง
ตําแหน4ง
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค0ความรูใหม4ๆ กฎหมายและระเบียบต4างๆ ที่เกี่ยวของกับงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนํามาประยุกต0ใชในการปฏิบัติงานไดอย4างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ดานการวางแผน วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร4วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน4วยงาน หรือ
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเป6นไปตามเปJาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานร4วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน4วยงาน เพื่อใหเกิดความร4วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แก4บุคคลหรือหน4วยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ความเขาใจหรือความร4วมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
4.1 ใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบป7ญหาเบื้องตนแก4หน4วยงานที่เกี่ยวของ เอกชน ขาราชการ พนักงาน
หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสรางความ
เขาใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององค0กรปกครองส4วนทองถิ่น
4.2 ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน ภารกิจของ
บุคคลหรือหน4วยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ0และมาตรการต4าง ๆ
4.3 ดําเนินการจัดสวัสดิการและการส4งเสริมสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย4างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ ปกครอง
การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร0 กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร0การบริหารทรัพยากรบุคคล
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว4าใชเป6นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน4งนี้ได
คุณสมบัติอื่น
มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร0
ระยะเวลาการจาง
ตามที่เทศบาลตําบลถ้ําใหญ4กําหนด โดยระยะเวลาการทําสัญญาจางครั้งแรกไม4เกิน 4 ปP และอาจ
พิจารณาต4อสัญญาจางออกไปอีกคราวละไม4เกิน 4 ปP หากมีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานอยู4ในระดับดี
อัตราคาตอบแทน
ไดรับค4าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
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2. ชื่อตําแหนง
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติง านในฐานะผู ปฏิ บั ติง านระดั บ ตนซึ่ ง ไมจํ าเปนตองใชผู สํ าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ บันทึกขอมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการ
ที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ไดแก การรับ–สงหนังสือ การลงทะเบียนรับ
หนั ง สื อ การรางโตตอบหนั ง สื อ ราชการ การบั น ทึ ก ขอมู ล การจั ด ทํ า ฎี ก าเบิ ก จายเงิ น และการพิ ม พ9
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการตางๆ การเตรียมการประชุม เปนตน เพื่อสนับสนุนใหงานตางๆ ดําเนิน
ไปดวยความสะดวกเรียบรอยตรงตามเป<าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได
๑.๒ จัดเก็ บเอกสาร หนั ง สือ ราชการ หลั ก ฐานหนั ง สื อ ตามระเบียบวิธีป ฏิ บัติ เพื่อ สะดวกตอการ
คนหา และเปนหลักฐานทางราชการ
๑.๓ รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เชน สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ขอมูลจํานวน
บุคลากร เอกสารอื่นๆ ที่เปนหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกตอการคนหาสําหรับใหเปนหลักฐาน
ตรวจสอบได
๑.๔ ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน เพื่อใหแนใจวาเอกสารทั้งหมดมีความถูกตอง ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด
๑.๕ จัดทําและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจงให
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของรับทราบ หรือดําเนินการตางๆ ตอไป
๑.๖ ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ9ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหนวยงาน เชน การจัดเก็บ
รัก ษา การเบิก จายพั สดุ ครุ ภัณฑ9 การจั ดทําทะเบี ยนพั ส ดุครุ ภัณฑ9 การดู แลรั ก ษายานพาหนะและสถานที่
เพื่อใหการดําเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ9 ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เปนไปอยางถูกตอง และมีความพรอม
ใชงานอยูเสมอ
๑.๗ การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และ
เอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจ เพื่อนําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน
๑.๘ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพื่อใหการประชุมเปนไป
ดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม
๑.๙ จั ดเตรียม และดําเนินการผลิ ตเอกสารตางๆ ที่เ กี่ยวของกั บการประชุม การฝJกอบรมสั มมนา
นิทรรศการ และโครงการตางๆ เพื่อใหเอกสารที่ถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการดําเนินงานตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา
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-4๑.๑๐ ปฏิบัติงานศูนย9ขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปLดเผย ตาม พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสาร เพื่อใหผูที่ตองการขอมูลขาวสารรับทราบขอมูลขาวสาร
๑.๑๑ อํานวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงาน ในเรื่องการประชุม
และการดําเนินงานตางๆ ตามที่ไดรับ มอบหมาย เพื่ อใหการปฏิ บัติง านเปนไปตามกํ าหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค9
๑.๑๒ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค9ความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับงาน
สารบรรณ งานธุร การ งานบริหารทั่วไป งานการบริ หารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ9 งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ9 และงานประชุม เพื่อนํามาประยุกต9ใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ดานการบริการ
๒.๑ ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูที่มาติดตอ และหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
๒.๒ ติดตอประสานงานกับ บุคคลภายในหนวยงานเดี ยวกั นหรื อหนวยงานที่ เกี่ยวของ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น
๒.๓ ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะนําไปใชประโยชน9ไดตอไป
๒.๔ ผลิตเอกสารตางๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติ
หนาที่อื่นทีเ่ กี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย4างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร0มาไม4นอยกว4า 6 หน4วยกิต หรือผ4านการฝ<กอบรมทางดาน
การใชคอมพิวเตอร0จากหน4วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน4วยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝ<กอบรมไม4นอยกว4า 12 ชั่วโมง
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย4างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร0มาไม4นอยกว4า 6 หน4วยกิต หรือผ4านการฝ<กอบรม
ทางดานการใชคอมพิวเตอร0จากหน4วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทาง
ราชการหรือหน4วยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝ<กอบรมไม4นอยกว4า 12 ชั่วโมง
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย4างอื่นที่เทียบไดไม4ต่ํากว4านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร0มาไม4นอยกว4า 6 หน4วยกิต หรือผ4านการฝ<กอบรมทางดาน
การใชคอมพิวเตอร0จากหน4วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ
หรือหน4วยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝ<กอบรมไม4นอยกว4า 12 ชั่วโมง
คุณสมบัติอื่น
สามารถอุทิศเวลาใหกับงานไดอย4างเต็มที่
/ระยะเวลา...
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ระยะเวลาการจาง
ตามที่เทศบาลตําบลถ้ําใหญ4กําหนด โดยระยะเวลาการทําสัญญาจางครั้งแรกไม4เกิน 4 ปP และอาจ
พิจารณาต4อสัญญาจางออกไปอีกคราวละไม4เกิน 4 ปP หากมีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานอยู4ในระดับดี
อัตราคาตอบแทน
1. คุณวุฒิ ปวช. ไดรับค4าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
2. คุณวุฒิ ปวท. ไดรับค4าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
3. คุณวุฒิ ปวส. ไดรบค4าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท

-6ตําแหนงพนักงานจางทั่วไป
1. ชื่อตําแหนง
คนงานทั่วไป
สังกัด สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 2 อัตรา
หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามทีผ่ บัู งคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่
คุณสมบัติอื่น
สามารถอุทิศเวลาใหกับงานไดอย4างเต็มที่
ระยะเวลาการจาง
ระยะเวลาการจางไม4เกินคราวละ 1 ปP
อัตราคาตอบแทน
ไดรับค4าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
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-72. ชื่อตําแหนง
คนงานทั่วไป
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 อัตรา
หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามทีผ่ บัู งคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่
คุณสมบัติอื่น
สามารถอุทิศเวลาใหกับงานไดอย4างเต็มที่
ระยะเวลาการจาง
ระยะเวลาการจางไม4เกินคราวละ 1 ปP
อัตราคาตอบแทน
ไดรับค4าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
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