
  
 
 
 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลคลองชลี้อม 
เรื่อง  การรบัสมัครบคุคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปน็พนกังานจ้าง 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๘  ข้อ ๑๙  และข้อ ๒๐ แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตรัง เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานจ้าง ประกาศ  ณ   วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและ
เลือกสรรโดยมรีายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

  1.  ประเภทของพนกังานจ้าง ชื่อตาํแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
  1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง่ผูช้ว่ยเจ้าหน้าทีบ่นัทึกข้อมูล จํานวน  1  อัตรา 
  1.2  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง่ผูช้ว่ยเจ้าหน้าที ่
         ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ    จํานวน  1  อัตรา 
  1.3 พนักงานจ้างทั่วไป  ตาํแหนง่พนักงานจดมาตรวัดน้ํา  จํานวน  1  อัตรา 
รายละเอียดแต่ละตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมคัรแนบท้ายประกาศน้ี 
 

  2. คุณสมบตัทิั่วไป และคณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหน่งของผู้มีสทิธิสมัครเข้ารบัการสรรหา
และการเลือกสรร 
              2.1 คณุสมบตัทิั่วไป 
        (1) มีสญัชาติไทย 
       (2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์   
        (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
        (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
        (5)ไม่เป็นผูม้ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ            
จิตใจฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล   ดังน้ี 
         ก.  โรคเรือ้นในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
         ข.  วัณโรคในระยะอันตราย 
         ค.  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
         ง.  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
         จ.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
        (6)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรอืเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
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        (7)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งบริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
        (8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่กระทาํโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ        
       (9)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
      (10) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รงัเกียจของสังคม 
      (11) ไม่เป็นขา้ราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ  รฐัวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

  หมายเหต ุ ผูท้ี่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทําสญัญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่
เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่น
ด้วย 

  2.2  คณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

   ผู้สมัครต้องมีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการ
รับสมัครแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศน้ี 

 3.  การรบัสมัคร 

  3.1  วันเวลาและสถานที่รบัสมัคร 

ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างให้ติดต่อขอรับ
ใบสมัครและยืน่ใบสมัครด้วนตนเอง ณ ที่ทาํการองค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม   ตั้งแต่วันที่   6  -  14 
พฤศจิกายน  2555      ณ  ที่ทําการองคก์ารบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  ( เว้น
วันหยุดราชการ)  ต้ังแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.  โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองชีล้อม  หรือโทรศพัท์หมายเลข  0- 7520- 7431 

 

3.2  หลกัฐานทีต่้องย่ืนพรอ้มใบสมัคร  
๑. รูปถ่าย (หน้าตรงไม่สวมหมวกและไมส่วมแว่นตาดํา) ขนาด ๑ x ๑.๕ น้ิว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 

หกเดือน จํานวน ๓ รูป  
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน ๑ ฉบับ  
๓. สําเนาบัตรประจาตัวประชาชน  จํานวน ๑ ฉบับ  
๔. สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน สด.๙/สด.๔๓ (ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ แล้ว) จํานวน ๑ ฉบับ  
๕. สําเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้าม)ี จํานวน ๑ ฉบับ  
๖. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม (ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน ) จํานวน ๑ ฉบับ  
๗. สําเนาหลักฐานการสําเร็จการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ  
๘. สําเนาเอกสารแสดงผลการเรียน จํานวน ๑ ฉบับ  
๙. หลักฐานอื่นๆ เช่นหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – สกุล(ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ 
 
 

/10. ให้ผู้สมัคร... 
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๑๐. ให้ผู้สมัครรับรองตนเองว่าได้ย่ืนหลักฐานเอกสารและมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ 
ตําแหน่งตรงตามประกาศองค์การบริหารสว่นตําบลคลองชีล้อม หากปรากฏว่าภายหลังผู้สมัครรายใดขาด
คุณสมบัติดังกล่าว ถือว่าไม่มีสิทธิจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม  
ตามประกาศฯ และองค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อมจะดําเนินคดีตามกฎหมาย  

 

  สําเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิด ให้ใช้กระดาษ  A4   เท่าน้ัน   ทั้งน้ี ในหลักฐานทุกฉบับให้
ผู้สมัครเขียนคาํรับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือกํากับไว้ด้วย 
 

3.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
     ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตําแหน่งละ 

100.-บาท  ผูส้มัครคนหน่ึงสามารถสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียว ผู้สมัครที่สมัครเกิน 1 ตําแหน่ง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองชีล้อม จะพิจารณาการสมัครเพียงตําแหน่งแรกตําแหน่งเดียว และองค์การบริหารส่วนตําบล สงวน
สิทธ์ิในการคืนเงินค่าสมัครทกุกรณี 

     3.4  เงื่อนไขในการสมัคร   

             ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคณุวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทําให้ผู้สมัครไมม่สีิทธิสมัครตามประกาศรับสมคัรดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลอืกสรรครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ันต้ังแต่ต้น 
 

   4.   การประกาศรายชื่อผูมี้สทิธเิข้ารบัการประเมินสมรรถนะ และกาํหนดวัน เวลา สถานทีใ่น
การประเมินสมรรถนะ 

       องค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อมจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน
วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2555  ณ ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม  อําเภอกันตัง  จังหวัด
ตรัง  หรือทางเว็บไซต์ www.klangchelom.go.th  

 5.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลือกสรร 
5.1  องค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน และ 

สอบสัมภาษณ ์โดยคณะกรรมการสรรหาเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม 
ในวันพฤหสับดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2555  ณ ทีท่าํการองคก์ารบรหิารส่วนตําบลคลองชีล้อม  อําเภอกนัตัง  
จังหวัดตรัง โดยเริ่มสอบข้อเขียนเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  และเริ่มสอบสัมภาษณ์  เวลา 14.00 เป็นต้นไป 

 

5.2  องค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม จะดําเนินการสรรหาเพ่ือเลือกสรรฯ โดยวิธีการสอบ 
ปฏิบัติ โดยคณะกรรมการสรรหาเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม  ใน 
วันศกุร์ ที ่30 พฤศจิกายน  ๒๕๕5  ณ ณ ทีท่าํการองค์การบรหิารสว่นตาํบลคลองชีล้อม  อําเภอกันตัง  
จังหวัดตรัง  โดยเริ่มสอบปฏิบัติ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย  

- ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) 5๐ คะแนน  
- ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) 10๐ คะแนน  
- ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) 50 คะแนน 
 

/ภาคความ... 
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ตําแหน่ง ผูช้่วยเจ้าหน้าทีบ่นัทึกข้อมูล 

- ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) 20 คะแนน  
- ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) 10๐ คะแนน  
- ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) 50 คะแนน 
- ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง สอบปฏิบัติ (ภาค ง.) 30 คะแนน (สอบเฉพาะตําแหน่งผู้ช่วย 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลต้องสอบปฏิบัติ) 
จะดําเนินการสอบสัมภาษณจ์ากคณะกรรมการสอบสรรหาเพ่ือเลือกสรรพนักงานจ้างของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม  ในเวลา 14.0๐ น. เป็นต้นไป เกณฑ์การให้คะแนนสอบสัมภาษณ์ 50 
คะแนน ผู้ที่จะผ่านการสรรหาเพ่ือเลือกสรรฯ จะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนแต่ละ
ภาค  

- ผู้สมัครสอบฯ การเข้าสอบในแต่ละภาค ต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลา ๒๐ นาที เมื่อเลย 
กําหนดเวลาเข้าสอบไปแล้ว ๑๕ นาที ถือว่าไม่มีสิทธิเข้าสอบ  

- ผู้สมัครสอบฯ จะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย สุภาพสตรี สวมกระโปรง รองเท้าหุ้ม ส้น สุภาพบุรุษ 
สวมกางเกงขายาวสุภาพเรียบร้อย (ห้ามสวมรองเท้าแตะ) 

5.3 ทําการประกาศผลสอบขอ้เขียน ผลการสอบสัมภาษณ ์และผลการสอบภาคปฏิบัติ ในวันที ่
 3 ธันวาคม ๒๕๕5 ณ ทีท่าํการองคก์ารบรหิารส่วนตําบลคลองชีล้อม  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 

 6.  หลกัเกณฑ์การตดัสิน 
       ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 60 โดยการดําเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ 
 

 7.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบญัชรีายชื่อผูผ้่านการเลือกสรร 
๗.๑ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม จะทําการประกาศผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน 

ในวันที ่3 ธันวาคม ๒๕๕5  ณ ทีท่าํการองค์การบรหิารส่วนตําบลคลองชีล้อม  อําเภอกนัตัง  จังหวัดตรงั 
หรือทางเว็บไซต์ www.klangchelom.go.th โดยจะประกาศข้ึนบัญชีเรียงลําดับจากผู้สอบได้จากคะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูส้อบได้คะแนนรวมเทา่กัน ให้ผู้ได้คะแนนสอบความความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับ
ตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า  

๗.๒ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม จะทําการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันที่สอบได้คะแนนร้อย 
ละ ๖๐ ไว้เป็นเวลา ๑ ปี หากมีการสอบในตําแหน่งเดียวกันน้ีก็ให้ยกเลกิผู้ที่สอบขึ้นบัญชีน้ีหรือแล้วแต่องค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองชีล้อมเห็นสมควร  

๗.๓ ผู้สอบแขง่ขันที่ขึ้นบัญชีน้ีไว้ให้ใช้บรรจุเป็นพนักงานจ้างได้เฉพาะในสังกัด องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองชีล้อม เท่าน้ัน  
 

8.  การจัดทาํสญัญาจ้างผูผ้า่นการเลือกสรร 
      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อมกําหนด

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม จะจ้างได้ต่อเมือคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดตรัง พิจารณาให้
ความเห็นชอบการจ้างแล้วเท่าน้ัน  

ประกาศ  ณ  วันที่   29  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2555 
 
 

             บุญศรี  สองเมือง 
 

(นางบุญศรี   สองเมือง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองชีล้อม 



 
 
 

 
รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัคร 

ตามประกาศรบัสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่  29  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2555 
 

1.  พนกังานจ้างตามภารกจิ 
2.  ตําแหน่ง   

2.1    ผู้ช่วยเจ้าหนา้ทีบ่นัทกึข้อมูล 
 

       หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตําแหน่ง 
เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานข้ันต้นเก่ียวกับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร  หรือกระดาษเทปหรือเทป

แม่เหล็กหรือจานแม่เหล็ก  เพ่ือใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ในลักษณะที่ไม่ยากภายใต้การกํากับตรวจสอบโดย
ใกล้ชิดหรือตามคําสั่ง  หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

3.  ระยะเวลาการจ้าง  ปีงบประมาณ 2556 
 

4.  อัตราว่าง 
  4.1  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   จํานวน  1 อัตรา 
 

5.  ค่าตอบแทน  เดือนละ  6,050.-บาท   เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ 2,950.-บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  9,000.-บาท 
 

6.  สทิธปิระโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล   จงัหวัดตรัง เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
     เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง    ลงวันที่ 10  มิถนุายน  2547   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัคร 
ตามประกาศรบัสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่  29  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2555 

 

1.  พนกังานจ้างตามภารกจิ 
2.  ตําแหน่ง   
 2.1  ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่สง่เสริมกีฬาและนนัทนาการ 
 

       หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตําแหน่ง 
เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม แนะนําการออกกําลังกายของประชาชนภายในชุมชนหมูบ้่านและ

ตําบล สอนกีฬาสากลขั้นพ้ืนฐานภายในชุมชน หมู่บ้านและตําบล จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและนันทนาการ แนะนํา
และเผยแพร ่กฎ กติกากีฬาสากล และกีฬาพ้ืนบ้าน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  

 

3.  ระยะเวลาการจ้าง  ปีงบประมาณ 2556 
 

4.  อัตราว่าง 
  4.1  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ จํานวน  1 อัตรา 
 

5.  ค่าตอบแทน  เดือนละ  6,800.-บาท   เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ 2,200.-บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  9,000.-บาท 
 

6.  สทิธปิระโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล   จงัหวัดตรัง เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
     เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง    ลงวันที่ 10  มิถนุายน  2547   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัคร 
ตามประกาศรบัสมัครพนักงานจ้าง  ลงวันที่  24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2555 

 

 
1.  พนกังานจ้างทั่วไป 
2.  ตําแหน่ง   

2.1    พนกังานจดมาตรวัดน้ํา 
 

       หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตําแหน่ง 
  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานจดเลขมาตรวัดนํ้า คํานวณปริมาตรนํ้าจากมาตรวัดนํ้าของผู้ใช้นํ้า และ
เก็บเงินค่าบริการนํ้าประปาประจําหมู่บ้าน หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
3.  ระยะเวลาการจ้าง  ปีงบประมาณ 2556 
 
4.  อัตราว่าง 
  4.1  พนักงานจดมาตรวัดนํ้า   จํานวน  1 อัตรา 
 
5.  ค่าตอบแทน  เดือนละ  5,340.-บาท   เงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว เดือนละ 3,660.-บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  9,000.-บาท 
 
6.  สทิธปิระโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล   จงัหวัดตรัง เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
     เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง    ลงวันที่ 10  มิถนุายน  2547   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายละเอียดคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ 
 
1.   ประเภทของพนักงานจ้าง  พนกังานจ้างตามภารกิจ 
      ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

 ลักษณะงานและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของตาํแหน่ง 
 หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
 ปฏิบัติงานข้ันต้นเก่ียวกับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร  หรอืกระดาษเทปหรือเทปแม่เหล็กหรือจานแม่เหล็ก  
เพ่ือใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ในลักษณะที่ไม่ยากภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคําสั่ง  หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
 แยกประเภทเอกสารข้อมูลให้ตรงกับชนิดของบัตรที่ได้วางรูปไว้แล้ว  หรอืให้ตรงกับกระดาษเทปหรือเทป
แม่เหล็ก  หรือจานแม่เหล็กทีจ่ําแนกไว้แล้ว  บันทึกข้อมูลลงในบัตร  หรือเทปหรือจานแม่เหล็กเพ่ือใช้กับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  โดยใช้เครื่องเจาะหรือเคร่ืองบันทึก  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

2.  คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทุกสาขาที ่ก.อบต.  ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง 

ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมคีวามสามารถใน การบันทึกขอ้มูลภาษาไทยไม่น้อยกว่า
นาทีละ 42 คํา และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คํา 

 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
1.  มีความรู้ในการใช้เครื่องเจาะหรือเคร่ืองบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  กฎหมาย  กฎ 
    ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติ 

               หน้าที่ 
4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา 
 

3.   หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  
   - ความรู้หลกัวิชาการที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ เช่น การใช้ภาษาไทย การ 
วิเคราะห์เหตุผล  
   - ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน  
  
     

50 
 
 
 

ใช้วิธีการสอบ
ข้อเขียน  
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
60)  

 
 



 
 
 
 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
2. ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)  
  1.1  รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 
  1.2  พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
         และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  1.3  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
         2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  1.4  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  1.5  พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     

50 
 
 
 

ใช้วิธีการสอบ
ข้อเขียน  
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
60) 

3.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) 
   3.1  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
   3.2  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
   3.3  มนุษย์สัมพันธ์ 
   3.4  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
   3.5  ความรู้  ความสามารถพิเศษ 

 
10 
10 
10 
10 
10 

 
 
โดยวิธีสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
60) 

4. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง(ภาค ง.)  
    - สอบการพิมพ์งานตามตัวอย่างที่คณะกรรมการกําหนด โดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์  

50 โดยวิธีสอบปฏิบัติ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
60) 

รวม 200  
 

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดงันี ้

1.  วันพฤหสับดี ที่  29  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2555 

- เวลา  09.00 น. – 12.00 น.  ประเมินความรู้โดยวิธีสอบข้อเขียน  

- เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  ประเมินคณุสมบัติส่วนบุคคลโดยวิธีสัมภาษณ์ 

 

2.  วันศุกร์ ที ่ 30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555 

- เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ทดสอบความสามารถหรือทักษะเฉพาะโดยวิธีสอบปฏิบัติ 

(จะประกาศรายช่ือผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ ณ ทีท่ําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองชีล้อม หรือทางเว็บไซต์  www.klangchelom.go.th  ในวัน ที่ 3 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2555  
เวลา  13.30 น.  เป็นตน้ไป) 

 
 
 



 
 
 
 
 

รายละเอียดคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ 
 

 

1.   ประเภทของพนักงานจ้าง  พนกังานจ้างตามภารกิจ 
      ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 

 ลักษณะงานและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของตาํแหน่ง 
เป็นผู้ปฏิบัติงานส่งเสริม แนะนําการออกกําลังกายของประชาชนภายในชุมชนหมู่บ้านและตําบล สอน

กีฬาสากลขั้นพ้ืนฐานภายในชุมชน หมู่บ้านและตําบล จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและนันทนาการ แนะนําและเผยแพร่ 
กฎ กติกากีฬาสากล และกีฬาพ้ืนบ้าน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

  
 

2. คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) อนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี 

ทางด้านพละศึกษา   วิทยาศาสตร์การกีฬา   หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 

  ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
 

1.  มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติหน้าที่ 

2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล กฎหมาย  กฎ 
ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติหน้าที่ 
4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยํา 
 

3.  หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  
   - ความรู้หลกัวิชาการที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ เช่น การใช้ภาษาไทย การ 
วิเคราะห์เหตุผล  
   - ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน  
  
     

50 
 
 
 

ใช้วิธีการสอบ
ข้อเขียน  
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
60)  

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 
2. ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)  
  1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
  1.2 พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
         และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  1.3  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
         2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

100 โดยวิธี สอบข้อเขียน 
ปรนัย  100 ข้อ   
100  คะแนน 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 

  1.4 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไข 
         เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจบัุน 
  1.4  พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   1.16 ความรู้ความสามารถ และความชํานาญในงานส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ 

  

   
   
3.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) 
   3.1  บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
   3.2  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
   3.3  มนุษย์สัมพันธ์ 
   3.4  ทัศนคติ  แรงจูงใจ 
   3.5  ความรู้  ความสามารถพิเศษ 

 
10 
10 
10 
10 
10 

 
 
โดยวิธีสัมภาษณ์ (ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 60) 

รวม 200  
 

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดงันี ้

1.  วันพฤหสับดี ที่  29  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2555 

- เวลา  09.00 น. – 12.00 น.  ประเมินความรู้โดยวิธีสอบข้อเขียน  

- เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  ประเมินคณุสมบัติส่วนบุคคลโดยวิธีสัมภาษณ์ 

 

(จะประกาศรายช่ือผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ ณ ทีท่ําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองชีล้อม หรือทางเว็บไซต์  www.klangchelom.go.th  ในวัน ที่ 3 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2555  
เวลา  13.30 น.  เป็นตน้ไป) 

 
 

 



 
รายละเอียดคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ 

 
1.   ประเภทของพนักงานจ้าง  พนกังานจ้างทั่วไป 
      ตําแหน่ง  พนักงานจดมาตรวัดนํ้า 
 

 ลักษณะงานและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของตาํแหน่ง 
          หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานจดเลขมาตรวัดนํ้า คํานวณปริมาตรนํ้าจากมาตรวัดนํ้าของผู้ใช้นํ้า และเก็บเงิน
ค่าบริการนํ้าประปาประจําหมู่บ้าน หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
 1.  ปฏิบัติงานจดเลขมาตรวัดนํ้า 
 2.  ปฏิบัติงานคํานวณปริมาตรนํ้าประปา 
 3.  ปฏิบัติงานเก็บเงินค่าบริการนํ้าประปาประจําหมู่บ้าน 
 4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  
2. คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตร ม.ศ. 3 , ม. 3 หรือเทียบเท่าและมีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
 
3. หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลอืกสรร 
    ต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลกัเกณฑ์ ดังน้ี 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  
   - ความรู้หลกัวิชาการที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ เช่น การใช้ภาษาไทย การ 
วิเคราะห์เหตุผล  
   - ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน  
  
     

50 
 
 
 

ใช้วิธีการสอบ
ข้อเขียนปรนัย 
50 ข้อ  
50 คะแนน  
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
60)  

2. ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)  
  1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
  1.2 พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
         และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
  1.3  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
         2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
1.4  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 
         2542 
  1.5  พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  1.6  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
         และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  
  1.7  พ.ร.บ.การประปาส่วนภูมิ ภาค พ.ศ. 2522 

100 โดยวิธี สอบ
ข้อเขียนปรนัย  
100 ข้อ   
100  คะแนน 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
60) 

 



 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
2. คุณสมบตัสิ่วนบคุคล  
  2.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
  2.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
  2.3 มนุษยสัมพันธ์ 
  2.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ 
  2.5 ความรู้ ความสามารถพิเศษ 

 
10 
10 
10 
10 
10 

โดยวิธี สัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60) 
 

รวม 200  
 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดงันี ้

1.  วันพฤหสับดี ที่  29  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2555 

- เวลา  09.00 น. – 12.00 น.  ประเมินความรู้โดยวิธีสอบข้อเขียน  

- เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  ประเมินคณุสมบัติส่วนบุคคลโดยวิธีสัมภาษณ์ 

 

(จะประกาศรายช่ือผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ ณ ทีท่ําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองชีล้อม หรือทางเว็บไซต์  www.klangchelom.go.th  ในวัน ที่ 3 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2555  
เวลา  13.30 น.  เป็นตน้ไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


