
 
 

 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่ง  ยาม 

-------------------------------------------------------------- 

          ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะด าเนินการสรร
หาบุคคลโดยวิธีสอบแข่งขันเพ่ือเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   เพ่ือปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
จ านวน   ๑  ต าแหน่ง ๑ อัตรา 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง       
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕47 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างทั่วไปดังต่อไปนี้ 

 

๑. ชื่อต าแหน่งที่รับสมัคร 
 ต าแหน่ง ยาม สังกัด ส านักปลัด  จ านวน ๑  อัตราค่าตอบแทน ๙,๐๐๐.-บาท/เดือน    

ค่าครองชีพ  ๑,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.-บาท 
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร 
๒.๑  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 

   (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า   ๑๘  ปีและไม่เกิน๖๐ปี 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

   (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล 
   (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่      ใน
พรรคการเมือง 
   (๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  
   (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
   หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น   

 



 
-๒- 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ , รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

๒.๒พระภิกษุ  สามเณร  นักพรต  ชี  หรือพราหมณ์  ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหา
และการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งได้  ทั้งนี้  ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี  ฝ่ายบริหาร  ที่ นว.
๘๙/๒๕๐๑     ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๔๘  และตามความในข้อ  ๕  ของค าสั่งกรมมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  
๒๒  กันยายน  ๒๕๒๑ 

๒.๓  ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่า  เป็นผู้
มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งสมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน  เวลา  และสถานที่ก าหนดในกรณีที่มีการ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐาน  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถูกตัด
สิทธิ ในการเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันได้  และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 

๒.๔  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ตรงมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งจะไม่มีสิทธิรับการแต่งตั้ง   

๓. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ดูแล รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและทรัพย์สินของทางราชการ สอดส่องตรวจตรา 

ป้องกันเหตุ อัคคีภัย โจรกรรม วินาศกรรม ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ   (ปฏิบัติงานทุกวัน ๑๖.๓๐ น. 
ของวัน- ๐๘.๓๐น.ของวันถัดไป) ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดมีค าสั่ง
มอบหมายให้พนักงานจ้างปฏิบัติงานอื่นได้ 

๔. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
๑. ดูแล รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและทรัพย์สินของทางราชการ 
๒. สอดส่องตรวจตรา ป้องกันเหตุ อัคคีภัย โจรกรรม วินาศกรรม 
๓. ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
๔. เชิญธงชาติลงสู่ยอดเสาทุกวัน (เวลา ๑๘.๐๐น.) 
๕. เปิด – ปิดไฟภายนอกกายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลและบริเวณอ่ืนที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลก าหนด 
๖. รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชา,แจ้งและรายงานเหตุฉุกเฉินต่อหัวหน้าหน่วยงานและ/ผู้ที่

เกี่ยวข้อง  
๗. หรืองานอื่นใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๕. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๑. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๒. ความรู้ความสามารถในการต่อสู้ป้องกัน หรือการป้องกันภัย 
๓. มีสุขภาพและร่างกายแข็งแรง 
๔. ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 

๖. ก าหนดการรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบล  โคกสะอาด  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่  2๐  มิถุนายน  – ๒๘ 
มิถุนายน  ๒๕๖5 ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๔๔-๐๕๖๐๙๖  



-๓- 

๗.หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมกับใบสมัคร 
๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ นิ้วถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี 

(นับถึงวันสมัคร) จ านวน ๓ รูปและให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปถ่ายด้วย 
๒)  ส าเนาวุฒิการศึกษาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน ๑ ฉบับ 
๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน ๑ ฉบับ 
๔)  ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   จ านวน ๑ ฉบับ 
๕)  ส าเนาใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑  ฉบับ 
๖)  ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน 

          ๗)  ส าเนาหลักฐานอื่นเช่นเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือ
แสดงประสบการณ์ในต าแหน่งที่สมัคร(ถ้ามี)พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

๘. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครจ านวน  ๑๐๐  บาท 

๙. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ 
ดังนี้ 

๙.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันพุธที่ ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖5 ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

๙.๒ วัน เวลา และสถานที่สอบ แข่งขันในวันพฤหัสดีที่  ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖5 ณ ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   อ าเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ 

๑๐. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรจะด าเนินการเลือกสรรโดยวิธีการประเมินสรรถนะ  ดังนี้ 
- สอบภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)    
๑๐.๑ ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในวันศุกร์ ที่  1  กรกฎาคม  ๒๕65  ณ ที่ท า

การองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  

๑๑. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนการประเมินในแต่ละภาคไม่

ต่ ากว่า  ร้อยละ  ๖๐  โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้    

 1๒. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
1๒.๑  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงล าดับจากผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด

ลงมาตามล าดับ ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ผู้สอบได้คะแนนมากกว่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่า 
1๒.๒  บัญชีผู้สอบคัดเลือกก าหนดให้บัญชีมีอายุ  ๑  ปี นับจากวันที่ประกาศขึ้นบัญชีแต่

ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้เป็นอัน
ยกเลิก 

       1๓. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปเมื่อนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลออกค าสั่งจ้างและจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดก าหนด  
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖5 
                                                              
   
 

                                                         (นายสุภาพ     เหล่าภักดี) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 



 
(ภาคผนวก)   

ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครฯ วันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ลงวันที่  1๓   มิถุนายน  25๖5 

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

วัน-เดือน-ปี ก าหนดการ หมายเหตุ 
1๓ มิถุนายน 25๖5 ประกาศรับสมัครสอบฯ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
2๐-๒๘ มิถุนายน 25๖5 รับสมัครสอบฯ 
๒๙  มิถุนายน  25๖5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ  
๓๐  มิถุนายน  25๖5 สอบสัมภาษณ์  
1    กรกฎาคม  25๖5 ประกาศผลสอบฯ  

 
                             (ตารางสอบ) 

 
วัน-เดือน-ปี/และเวลา วิชาที่สอบ หมายเหตุ 

๓๐  มิถุนายน  25๖5 
เวลา ๐๙.30 น. เป็นต้นไป 

สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(ภาค ค.) 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 

ค.  ภาคความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 
๑.  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรมและคุณธรรม ๒๐ คะแนน 
๒.  ประสบการณ์ความสามารถพิเศษ ๒๐ คะแนน 
๓.  การควบคุมอารมณ์  อุปนิสัย  ท่วงท่าวาจา  การแต่งกาย ๒๐ คะแนน 
๔.  ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐ คะแนน 
๕.  มนุษย์สัมพันธ์  การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน  ร่วมสังคม  ๒๐ คะแนน 

 
 

 

 


