
 

  

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลตากออก 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปนพนักงานจางท่ัวไป  

ประจำป พ.ศ. 2563 
…………………………… 

 

ดวยองคการบริหารสวนตำบลตากออก  อำเภอบานตาก  จังหวัดตาก  ประสงคจะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง  ฉะนั้น  อาศัยตามความในมาตรา ๒๒  ประกอบกับ
มาตรา ๒๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดตาก  เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง  ขอ  19  ลง
วันท่ี  9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2547   นั้น 
 

  องคการบริหารสวนตำบลตากออก จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเปนพนักงานจางท่ัวไป  โดยปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตำบลตากออก  รายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ตำแหนงท่ีรับสมัครสรรหาและเลือกสรร 
   พนักงานจางท่ัวไป   จำนวน  2  ตำแหนง  3  อัตรา  ดังนี้ 
   สำนักปลัด 

- ตำแหนง คนงานประจำรถขยะ จำนวน   ๑   อัตรา 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ตำแหนง ผูดูแลเด็ก      จำนวน   2   อัตรา 

 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะตองหามของผูท่ีจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง  มีดังนี้ 

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

    (๑) มีสัญชาติไทย 

   (๒) มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ป  และไมเกิน  ๖๐ ป 

   (๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

   (๔) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง 

   (๕) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ  จนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถหรือ

จิตฟนเฟอน  ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.) กำหนด  ดังนี้ 

       (ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
       (ข) วัณโรคระยะอันตราย 
       (ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
 

/(จ) โรคติด......... 
 



-๒- 

 

     (ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
     (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 (๖) ไมเปนผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา 

ทองถ่ิน   

(๗) ไมเปนขาราชการ  หรือลูกจางประจำสวนราชการหนวยงานอ่ืน ๆ สำหรับพนักงานจาง  

สวนราชการตองมี หนังสือยินยอมจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด  อนุญาตใหมาสมัครสอบแขงขัน 

(๘) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม 

มาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑ และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตำบล ตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๙) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

   (๑๐) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

   (๑๑) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

   (๑๒) ไมเปนผูเคยตองโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด  ใหจำคุกเพราะกระทำผิด

อาญา    เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

   (๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ใหออก ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอ่ืน ๆ  

   (๑๔) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม

มาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑ และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตำบลตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน  

   (๑๕) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทำผดิวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป หรือ 

หลักเกณฑ และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตำบลตามกฎหมาย วาดวยระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน  

   (๑๖) ไมเปนผูเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
 

สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณรไมสามารถสมัครสอบ ไมอาจใหเขาสอบแขงขัน 

เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจได  ท้ังนี้ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี   

ฝายบริหาร ท่ี นว ๘๙ /๒๕๐๑  ลงวันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในขอ  ๕  ของคำสั่งมหาเถร

สมาคม  ลงวันท่ี ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘ 
 

  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 

    ผูสมัครสรรหาและเลือกสรรตองมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง   และลักษณะ

งานท่ีปฏิบัติ  ตามท่ีไดระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแตละตำแหนง (รายละเอียดตามภาคผนวก 

ก แนบทายประกาศฯ นี้) 

 

/3. การรับสมัคร......... 



-๓– 

 
 

๓. การรับสมัครสรรหาและเลือกสรร 

      ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสรรหาและเลือกสรร     

ผูประสงคสมัครสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางท่ัวไปขององคการบริหารสวนตำบลตาก
ออก  สมารถติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองไดท่ี  ท่ีทำการองคการบริหารสวน
ตำบลตากออก  อำเภอบานตาก  จังหวัดตาก   ตั้งแตวันท่ี  24 กุมภาพันธ – 4 มีนาคม 2563  ในวันและ
เวลาราชการ  เวนวันหยุดราชการ  หรือขอทราบรายละเอียดไดท่ีองคการบริหารสวนตำบลตากออก            
0 - 5559 - 1401 ในวันและเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต  www.takaok.go.th   

 

  ๓.๒ เอกสารและหลักฐานการสมัครสรรหาและเลือกสรร 

  ผูประสงคจะสมัครสรรหาและเลือกสรรจะตองยื่นใบสมัครสรรหาและเลือกสรรดวยตนเองตอ

เจาหนาท่ีรับสมัครพรอมดวยเอกสารหลักฐานการสมัคร  ซ่ึงผูสมัครสรรหาและเลือกรรไดรับรองสำเนาถูกตอง  

และลงลายมือชื่อกำกับไวในเอกสารทุกฉบับ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใบสมัครสรรหาและเลือกสรรท่ีลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบใหครบถวน  จำนวน  
1  ฉบับ 

(๒) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและสวมแวนตาดำ ขนาด ๑  นิ้ว  จำนวน  ๓ รูป 
(ถายครั้งเดียวกันไมเกิน  ๖เดือน  นับถึงวันสมัคร)  และใหผูสมครเขียนชื่อ - สกุล ตำแหนงท่ีสมัครไวหลังรป
ถายดวยตัวบรรจง 

(๓)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน ๑  ฉบบั 
(๔)  สำเนาทะเบียนบาน  จำนวน  ๑  ฉบับ  
(5)  สำเนาประกาศนียบัตรหรือวุฒิทางการศึกษา จำนวน ๑  ฉบับ  

          (๖) ใบรับรองแพทยตัวจริง  (ซ่ึงแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามท่ีกำหนดไวในประกาศ

กำหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตน  สำหรับพนักงานจาง)  ซ่ึงออกใหไมเกิน  ๑  เดือน  จำนวน ๑ ฉบับ 

             (7) สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน ใบทะเบียนสมรส ( เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง )         

ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ( กรณีท่ีชื่อ/นามสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไมตรงกัน )  อยางละ ๑ ฉบับ 
        (๙) หนังสือรับรองประสบการณปฏิบัติงานหนาท่ี (ถามี)        จำนวน  ๑  ฉบับ 
 

 ๓.๓ คาธรรมเนียมการสมัคร 
คาธรรมเนียมการสมัคร   ตำแหนงละ  ๑๐๐.- บาท  (-หนึ่งรอยบาทถวน-) 
( เม่ือสมัครสอบแลวคาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืนไมวากรณีใด ๆท้ังสิ้น) 
 

๓.๔ เง่ือนไขในการสมัคร 

 ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและ
เลือกสรร และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน 
หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกำหนดไวในประกาศรับ
สมัครสรรหาและเลือกสรรแลวใหถือวาผูสมัครสรรหาและเลือกสรรรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสรรหา
และเลือกสรร  และไมมีสิทธิในการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงท่ีสรรหาและเลือกสรร 

 
/4. การประกาศ... 

http://www.takaok.go.th/


-๔– 
 

๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรร  

องคการบริหารสวนตำบลตากออก  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร               
ในวันท่ี 6  มีนาคม  พ.ศ. 2563  ณ ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลตากออก  อำเภอบานตาก จังหวัด
ตาก และทางเว็บไซด www.takaok.go.th 

5. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
                        องคการบริหารสวนตำบลตากออก  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรท่ีจำเปนตองใชการ
ปฏิบัติงานตามตำแหนง (รายละเอียดตามภาคผนวก ข. แนบทายประกาศฯ นี้)  ประกอบดวย 

-  ตำแหนง  คนงานประจำรถขยะ  จำนวน  1  อัตรา 

- ตำแหนง  ผูดูแลเด็ก  จำนวน  2  อัตรา 

 รายละเอียดการประเมินสมรรถนะแตละตำแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
 

๖.  เกณฑการตัดสิน   

        6.1  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการสรรหาและเลือกสรรสำหรับตำแหนง ผูดูแลเด็ก  จะตองเปนผูท่ี
ไดรับคะแนนในภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนง (ภาค ข)  
และภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค)  ในแตละภาคไมต่ำกวารอยละ 60  การจัดจางจะเปนไป
ตามลำดับคะแนนรวมสูงสุดตามลำดับ  ในกรณีผูสอบไดคะแนนเทากันพิจารณาใหผูท่ีมีคะแนนภาคความเหมา
สะสมกับตำแหนง  (ภาค ค)  มากกวาเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา  หากคะแนนภาคความเหมาสะสมกับตำแหนง  
(ภาค ค)  เทากันอีก  จะพิจารณาใหผูท่ีไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนง (ภาค ข)  
มากกวาเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา  หากคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนง (ภาค ข)  เทากัน
อีก  จะพิจารณาจากผูสมัครสอบกอนเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา  โดยพิจารณาจากเลขประจำตัวสอบกอนเปนผู
อยูในลำดับท่ีสูงกวา 
 

/6.2 ผูท่ีถือวา.... 

วัน  เวลา   สอบ สมรรถนะ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันท่ี 16  มีนาคม 2563 
เวลา 13.30 น.  เปนตนไป 

-  สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง   ๑๐๐ สอบสัมภาษณ 

และการจำลอง
สถานการณ 

วัน  เวลา   สอบ สมรรถนะ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันท่ี 16  มีนาคม 2563 
เวลา ๐๙.๐๐  - ๑๒.๐๐ น. 
 

 
- สอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก.) 
- สอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข.) 

 
100 
100 

 

   สอบขอเขียน 

วันท่ี 20 มีนาคม  2563
เวลา ๐๙.๐๐  เปนตนไป 

 
 

- สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง  (ภาค ค.) 
(ผูท่ีมีสิทธิสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหนง  (ภาค 
ค.) จะตองผานการประเมินสมรรถนะ ในภาคภาคความรู
ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก.) และ ภาคความรู
ความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข.) ไมต่ำกวารอยละ 
60) 

 
 

๑๐๐ 

 
 

สอบสัมภาษณ 

http://www.takaok.go.th/
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  6.2  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการสรรหาและเลือกสรรสำหรับตำแหนง  คนงานประจำรถขยะ  
คะแนนสัมภาษณจะตองไมต่ำกวารอยละ  6  โดยเรียงลำดับจากผูท่ีไดคะแนนสูงสุดตามลำดับ  ถาไดคะแนน
สัมภาษณเทากัน  ใหผูสมัครหมายเลขประจำตัวสอบกอนเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวาโดยการดำเนินการจัดจาง
จะเปนไปตามลำดับคะแนนท่ีสอบได 
 

๗.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

องคการบริหารสวนตำบลตากออก จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลำดับคะแนน 

สอบท่ีได   ในวันท่ี  24  มีนาคม  พ.ศ.2563  ณ ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลตากออก  อำเภอบาน

ตาก จังหวัดตาก และทางเว็บไซด www.takaok.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุด

ผลไปเม่ือเลือกสรรครบกำหนด ๑ ป นับวันข้ึนบัญชี หรือนับแต   วันประกาศรับสมัครในตำแหนงท่ีมีลักษณะ

งานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 
 

๘. การจัดทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

ผูผานการสรรหาและเลือกสรร  จะไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานจาง  เม่ือผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัดตาก)  และองคการบริหารสวน
ตำบลไดมีคำสั่งจางแลว  ระยะเวลาการจางคราวละ  ไมเกิน 1 ป  หรือตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลกำหนด
ไวในสัญญาจางตามท่ีเห็นสมควร  และจะตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปท่ีผานมา  เพ่ือทำ
สัญญาจางในปถัดไป  โดยไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน  และเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว  ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล  และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดตาก 
    

๙.  คำเตือน 
              -  องคการบริหารสวนตำบลตากออก  ดำเนินการคัดเลือกดวยวิธีการสอบแขงขันในรูปแบบ
คณะกรรมการ  โดยยึดหลักความรูความสามารถและความเปนธรรม  อยาหลงเชื่อและยอมเสียทรัพยสินใหแก   
ผูท่ีอางวาสามารถชวยเหลือใหสอบได 
                   -  ประกาศตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลตากออก  ท่ีเก่ียวกับการสอบจะปดไว       
ณ  ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลตากออก อำเภอบ านตาก  จังหวัดตาก  และทางเว็บไซด  
www.takaok.go.th เปนหนาท่ีของผูสมัครจะตองสนใจติดตามประกาศทุกระยะดำเนินการ และปฏิบัติให
ถูกตองตามท่ีประกาศกำหนดไว จะอางวาไมทราบในภายหลังไมได 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  11   กุมภาพันธ   พ.ศ.   2563 

 
 
 

(นางแกวนี   จิ๋วปญญา) 

นายกองคการบริหารสวนตำบลตากออก 
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