
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง 
เรื่อง  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น 

พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป 
***************************** 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือสรรหา 
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  6 ต าแหน่ง 8  อัตรา  ดังนี้ 
   1.   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา         จ านวน 1  อัตรา 

2.   ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(คุณวุฒิ)  จ านวน 3  อัตรา 
   3.   ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ            จ านวน 1  อัตรา 

4.   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป(กองการศึกษาฯ)         จ านวน 2  อัตรา 
   5.   ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา(กองช่าง)       จ านวน 1  อัตรา 

6.   ต าแหน่ง ขับรถบรรทุกน้ า(ส านักปลัด)   จ านวน 1  อัตรา 
 

และได้ด าเนินการสอบคัดเลือก (ภาค ก –ข) ในวันที่  23  กุมภาพันธ์  2564 และสอบคัดเลือก (ภาค ค.) ในวันที่ 
24  กุมภาพันธ์  2564  นั้น 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 19 (1)  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
ศรีสะเกษ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2547  ข้อ  18,19   
และข้อ  20  จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล เลขประจ าตัว ผลคะแนน หมายเหตุ 

1 นายพรประสิทธิ์ ตรีแก้ว 01001 76.2  
  

2. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(คุณวุฒิ) 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล เลขประจ าตัว ผลคะแนน หมายเหตุ 

1 นางสาวรมิตา ศรปัญญา 02003 79.9  
2 นางสมรัก ศรีวัง 02001 76.9  
3 นางสาวสุปราณี โพธิ์งาม 02002 76.4  

 

3. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล เลขประจ าตัว ผลคะแนน หมายเหตุ 

1 นายชนาสิน แก้วยอดลา 03001 78  
 

4. ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป(กองการศึกษาฯ) 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล เลขประจ าตัว ผลคะแนน หมายเหตุ 

1 นางสาวกาญจนา  ขาวสะอาด 04001 83.5  
 

5. ต าแหน่ง  พนักงานผลิตน้ าประปา(กองช่าง) 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล เลขประจ าตัว ผลคะแนน หมายเหตุ 

1 นายวีระ บุญร่วม 05001 73.4  
..../6. ต าแหน่ง  ขับรถบรรทุก 
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6. ต าแหน่ง  ขับรถบรรทุกน้ า(ส านักปลัด) 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล เลขประจ าตัว ผลคะแนน หมายเหตุ 
1 นายอุทัย สีพะนัด 06001 74.5  

 

ทัง้นี้  องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง  ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ทราบว่า 
1.  ให้ผู้ที่สอบได ้ล าดับ ที่ 1 ทุกต าแหน่ง ยกเว้น ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(คุณวุฒิ) ผู้สอบได้ 

ล าดับ ที่ 1 - 3  ตามประกาศนี้  ให้มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ภายหลังจากท่ี ก.อบต.
จังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ความเห็นชอบ   

2. ผู้สอบคัดเลือกได้ ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกล้วยกว้าง 1 ปี ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 

 2.1  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การสั่งจ้างและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
 2.2  เหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะสั่งจ้างและ 

         แต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
3.  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ตรง

ตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณวุฒิที่รับสมัครสอบ  ก.อบต.  มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับ
สมัครสอบถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2564 

 

   
                                                                        ( นายไพบูลย์  เชื้อทอง ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง 
 

 


