
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุศกร
เร่ือง การรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงพนักงานตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหนง

และพนักงานจางท่ัวไป    จํานวน 2 ตําแหนง  ประจําปงบประมาณ 2554
--------------------------------------------------

ดวยองคการบริหารสวนตําบลกุศกร อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงคจะรับสมัคร
สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลใหดํารงตําแหนงพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ ตามกรอบอัตรากําลัง
พนักงานจางประจําป พ.ศ. 2554 (ปรับปรุงกรอบอัตรากําลัง 2552-2555) โดยใหปฏิบัติหนาที่ในสังกัด องคการบริหาร
สวนตําบลกุศกร  จึงประกาศรับสมัคร  ดังตอไปนี้

1. ตําแหนงท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก
1.1 ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ

1.1.1 ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่การเงิน และบัญชี  สังกัดสวนการคลัง จํานวน 1 อัตรา
- อัตราเงินเดือนๆ ละ 5,760 บาท  ระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ 4 ป
- มีสิทธิ  หรือ  สวัสดิการอ่ืนที่พึงไดรับตามกฎหมายบัญญัติไว

1.1.2 ตําแหนงผูชวยนักวิชาการศึกษา  สังกัด  สวนการศึกษา   จํานวน 1 อัตรา
- อัตราเงินเดือนๆ ละ 7,940 บาท  ระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ 4 ป
- มีสิทธิ  หรือ   สวัสดิการอ่ืนที่พึงไดรับตามกฎหมายบัญญัติไว

1.2 ประเภทพนักงานจางท่ัวไป
1.2.1 ตําแหนงพนักงานจางทั่วไป / คนงานทั่วไป (ปฎิบัติงานชางไฟฟา) จํานวน 1 อัตรา

- อัตราเงินเดือนๆ ละ 5,080 บาท  ระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ 1 ป
- มีสิทธิ  หรือ   สวัสดิการอ่ืนที่พึงไดรับตามกฎหมายบัญญัติไว

1.2.2 ตําแหนงพนักงานจางทั่วไป / คนงานจางทั่วไป (ปฎิบัติหนาที่ดูแลเด็กเล็ก) จํานวน 1 อัตรา
- อัตราเงินเดือนๆ ละ 5,080 บาท  ระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ 1 ป
- มีสิทธิ  หรือ   สวัสดิการอ่ืนที่พึงไดรับตามกฎหมายบัญญัติไว

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิสมัครสอบ
2.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป  ผูที่จะไดรับการจางเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม  ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไมตํ่ากวา 18 ปและไมเกิน 60 ป
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย



(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
หรือเปนโรคตามที่กําหนดใชในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามสําหรับพนักงานสวนตําบล  ดังนี้

(ก) โรคเร้ือนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเร้ือรัง

(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกบริหารทองถิ่น
(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดอาญา

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ (9) ไม

เปนขาราชการ หรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือ
ลูกจางของราชการสวนทองถิ่น

2.2 คุณสมบัติตําแหนงท่ีสอบคัดเลือก
2.2.1 พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบเทาไดไมตํ่ากวานี้ทางบัญชี พาณิชยการ

เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ตอง
ศึกษาวิชาบัญชีมาไมนอยกวา 6 หนวยกิจ หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
- ตรวจสอบใบสําคัญที่ไมมีปญหา หรือกฎระเบียบที่ชัดแจงอยูแลวลงทะเบียนและเก็บรักษา

หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสําคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน  ทําใบเบิก  และใบนําสงเงิน
ชวยทําฎีกาเบิกเงินชวยนําเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร ชวยตรวจนับและรับจายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงินชวยรวบรวม
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ  และการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณชวยทําบัญชีแยกประเภท บัญชีรับจายเงิน
บัญชีพัสดุ  เปนตน   และปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย

2.2.2 พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
- ผูที่มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไป สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือ

ปฐมวัยหรือปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาไดไมตํ่ากวานี้ทุกสาขาที่ ก .อบต.,ก.พ.หรือ
ก.ค.รับรอง



ลักษณะงานท่ีปฎิบัติ
ปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานการศึกษาปฐมวัยงานกิจกรรมพัฒนา เด็กเยาวชน การสงเสริมอาชีพ งานกํากับดูแลคุณภาพ

การจัดการศึกษาปฐมวัยใหเปนไปตามมาตรฐาน มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการและอาชีพ ใผหาความรูและพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ ปฎิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของ และปฎิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

2.2.3 พนักงานจางท่ัวไป / ตําแหนงคนงานท่ัวไป (ปฎิบัติหนาท่ีดูแลเด็กเล็ก)
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

- ผูที่มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเทาไดไมตํ่ากวานี้ทุกสาขา ที่ ก.อบต กพ.หรือ ก.ค. รับรอง

ลักษณะงานท่ีปฎิบัติ
- ปฎิบัติงานเปนผูชวยครูดูแลเด็กเล็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กปฎิบัติหนาที่ตามภารกิจของเด็ก

เพื่อใหเด็กมีความเจริญเติมโตมีพัฒนาการทุกดานตามวัย
2.2.4 พนักงานจางท่ัวไป / ตําแหนงคนงานท่ัวไป (ปฎิบัติงานชางไฟฟา)

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
-ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางชางไฟฟาหรือ
ทางอ่ืนที่ ก.อบต. กพ. หรือ ก.ค. รับรอง

ลักษณะงานท่ีปฎิบัติ
- ชวยในการติดต้ัง  ประกอบ  ดัดแปลง  ปรับ  บํารุงรักษา  ซอมเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ  เคร่ืองใชที่

เกี่ยวกับไฟฟา   เบิกจาย  จัดเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  และวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฎิบัติงาน
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานในหนวยงาน  และปฎิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ

3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
3.1 ผูที่สนใจติดตอขอรับเอกสารการสมัครสอบ ที่องคการบริหารสวนตําบลกุศกร ตําบลกุศกร  อําเภอ

ตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี ต้ังแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เปนตนไป
3.2 กําหนดการรับสมัครสอบแขงขัน ต้ังแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ณ

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกุศกร ในวันและเวลาราชการ
3.3 เอกสารในการรับสมัคร

ผูสมัครสอบตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวน
พรอมสําเนาหลักฐานและรับรองความถูกตองจํานวน 1 ชุด  ดังนี้

(1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายคร้ังเดียวกันไมเกิน 6 เดือนจํานวน 3
แผน (เขียนชื่อ – นามสกุลไวดานหลังภาพทุกใบ)

(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนการศึกษาที่จบสูงสุด จํานวน 1 ฉบับ



(5) ใบรับรองแพทย  ที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลกําหนด  ซึ่ง
ออกไมเกิน 1 เดือน นับต้ังแตวันตรวจรางกาย

(6) เอกสารอ่ืน ๆ เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถาม)ี

หมายเหตุ ใหนําเอกสารหลักฐานฉบับจริงมาตรวจสอบในวันสมัครดวย

4. คาธรรมเนียมในการสมัคร
ใหผูสมัครสอบเสียคาธรรมเนียมสอบ จํานวน 100 บาท

5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน ใน วันที่ 7 มิถุนายน 2554 ณ  องคการบริหารสวน

ตําบลกุศกร  ตําบลกุศกร  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี
6. วิธีการสอบแขงขัน คะแนน 100 คะแนน  แบงเปน

การสอบแขงขันแบงออกเปน 3 ภาค  คือ
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป 35 คะแนน

- ความรูความสามารถทั่วไปใน วิชาภาษาไทย และการคิดวิเคราะหและสรุปเหตุผล
ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 35 คะแนน

- ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน

- กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
ค. ความเหมาะสมกับตําแหนง

- ทดสอบตามแบบคัดสรรทรัพยากรมนุษย(สัมภาษณ) คะแนน 30 คะแนน
7. การสอบแขงขัน  การประกาศผลการสอบแขงขัน  การบรรจุแตงตั้ง

7.1 องคการบริหารสวนตําบลกุศกร จะจัดใหมีการสอบแขงขันในวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ดังนี้
ภาค ก. ความรู ความสามารถทั่วไปและภาค ข. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  เวลา 10.00 น. ณ  หองประชุม
องคการบริหารสวนตําบลกุศกร

7.2 ทดสอบภาค ค. ในวันที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ  องคการบริหารสวน
ตําบลกุศกร

7.3 การประกาศผลการสอบคัดเลือก  องคการบริหารสวนตําบลกุศกร จะประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่
15 มิถุนายน 2554 ณ  องคการบริหารสวนตําบลกุศกร โดยผูที่สอบผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ
60 คะแนนรวมทั้งหมด

7.4 การบรรจุแตงต้ัง  และการขึ้นบัญชีผูที่ผานการสอบแขงขัน
องคการบริหารสวนตําบลกุศกร จะบรรจุแตงต้ังผูที่ผานการสอบแขงขันไดคะแนนรวมสูงสุดตามลําดับ

หลังจากไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี



องคการบริหารสวนตําบลกุศกร  จะขึ้นบัญชีผูผานการสอบแขงขันใหเปน เวลา 1 ป  นับต้ังแตวันที่ประกาศ
ผลการสอบแขงขัน

จึงไดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ  วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(ลงชื่อ)
(นายอุดร       ประสมสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุศกร



พฤษภาคม ๒๕๕๔

เร่ือง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป

เรียน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

สิ่งที่สงมาดวย ๑. สําเนาประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุศกร จํานวน ๑ ชุด

ดวยองคการบริหารสวนตําบลกุศกร จะดําเนินการรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปน
พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน ๒ ตําแหนง   และ พนักงานจางทั่วไป จํานวน ๒ ตําแหนง ประจําป ๒๕๕๔
(ปรับปรุงกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง ๔ ป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ ) ตามรายละเอียดสิ่งที่สงมาพรอมนี้

องคการบริหารสวนตําบลกุศกร จึงขอความอนุเคราะหปดประกาศและประชาสัมพันธใหบุคคลที่สนใจ
รับทราบตอไป  หวังวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดีเหมือนเชนเคย  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดร        ประสมสุข )
นายกองคการบริหารสวนตําบลกุศกร

สํานักปลัด อบต.กุศกร
โทร ๐๔๕- ๒๓๗๐๔๒

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกุศกร
อําเภอตระการพืชผล       อบ ๓๔๑๓๐

ที่ อบ ๗๕๑๐๑/



เลขที่ผูสมัคร.........../2554 หมายเลขประจําตัวผูสมัคร.................

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา
ขององคการบริหารสวนตําบลกุศกร

อําเภอตระการพืชผล   จังหวัดอุบลราชธานี
**********************************

ก. ขอมูลสวนตัวของผูสมัคร
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).......................................นามสกุล...................................สัญชาติ............

เลขบัตรประจําตัวประชาชน
2. เกิดวันที่.............เดือน.........................................พ.ศ............อายุ.........ป................เดือน
3. สถานภาพ         โสด          สมรส หยาราง  มีบุตร.........คน   ชาย.........คน หญิง............คน
4. สามี หรือ ภรรยา  ชื่อ (นาย/นาง).........................................นามสกุล...........................................

อาชีพ.............................................สถานที่ทํางาน................................................
5. บิดาชื่อ (นาย).......................................นามสกุล........................................อาชีพ.......................
6. มารดาชื่อ (นาง)....................................นามสกุล........................................อาชีพ.......................
7. ภูมิลําเนาเดิม  เลขที่....... ถนน......................บาน.........................หมูที่............ตําบล.................

อําเภอ.................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย..................................
8. ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได  บานเลขที่...........ถนน................................บาน......................

หมูที่..............ตําบล........................อําเภอ..............................จังหวัด............................รหสัไปรษณีย................
ข. ขอมูลทางการศึกษา
1. จบการศึกษา        มัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา  สาขา/วิชาเอก........................................

จากสถาบัน/สถานศึกษา..................................สําเร็จการศึกษาเมื่อปการศึกษา.............คะแนนเฉลี่ย................
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. สาขา/วิชาเอก...............................................

จากสถาบัน/สถานศึกษา..................................สําเร็จการศึกษาเมื่อปการศึกษา.............คะแนนเฉลี่ย................
อนุปริญญา/ปวส. สาขา/วิชาเอก...............................................

จากสถาบัน/สถานศึกษา..................................สําเร็จการศึกษาเมื่อปการศึกษา.............คะแนนเฉลี่ย................
ปริญญาตรี             สาขา/วชิาเอก...............................................

จากสถาบัน/สถานศึกษา..................................สําเร็จการศึกษาเมื่อปการศึกษา.............คะแนนเฉลี่ย................
ค. ขอมูลพิเศษทั่วไป

1. ความสามารถพิเศษ           ขับรถยนต พิมพดีดภาษาไทย-อังกฤษ              การใชคอมพิวเตอร
ความสามารถอ่ืน ๆ....................................................................................

2. ประสบการณการทํางาน..................................................................ตําแหนง....................................
สถานที่ทํางาน...........................................................ระยะเวลา......................ป..................เดือน

สาเหตุที่ออกเพราะ...............................................................................................................................................



พรอมหนังสือการรับสมัครฉบับนี้  ขาพเจาไดนําเอกสารหลักฐานการรับสมัครพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง
คนงานทั่วไป พรอมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองไวแลวครบถวนและขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวน
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบที่ไดแจงไว และขอรับรองวาขอความที่ไดใหไวตามขางตนนี้ถูกตองและเปนความจริงทุก
ประการ  หากเกิดขอผิดพลาดประการใดในเอกสารหรือเอกสารไมครบในการรับสมัครคร้ังนี้  ขาพเ จาขอยอมรับในการ
พิจารณาตัดสิทธิการรับสมัครของคณะกรรมการทุกประการ

(ลงชื่อ) ผูสมัคร
(.................................................)

วันที่............เดือน............................พ.ศ...........
****************************************************************************************

4. สําหรับเจาหนาที่รับสมัคร
เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลกุศกร

- ไดตรวจหลักฐานการรับสมัครของ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................แลว
ปรากฎวา เอกสารครบถวนและมีคุณสมบัติถูกตอง  สามารถรับสมัครสอบคัดเลือกได

เอกสารไมครบ        ขาดเอกสาร..............................................................
คุณสมบัติไมถูกตองตามประกาศ  ไมสามารถรับสมัครสอบคัดเลือกได

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

ลงชื่อ เจาหนาที่ตรวจหลักฐานการรับสมัคร
( )

ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตําบลกุศกร
- พิจารณาแลวเห็นชอบตามเสนอ  และใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

(ลงชื่อ) ผูอนุมัติ
(นายอุดร      ประสมสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกุศกร


