ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
...........................................................
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ ตาบลหัวเรือ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจาปีงบประมาณ 2563 ตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน 3 ตาแหน่ง 3 อัตรา ประกอบด้วย
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2 ตาแหน่ง 2 อัตรา
1.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จานวน
1
อัตรา
1.2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน
1
อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา
2.1 ตาแหน่งคนงานทั่วไป ปฏิบตั หิ น้าที่ขับรถยนต์
จานวน 1
อัตรา
รับสมัครระหว่างวันที่ 15 - 24 กันยายน 2563 นัน้
บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว อาศัยอานาจแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 จึงประกาศรายชื่อ บุคคลที่มีสิทธิ
เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริการส่วนตาบลหัวเรือ ดังนี้
1.รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 8 ราย

เลข
ประจาตัว
001
002
003
004
005
006
007
008

ชื่อ-สกุล
นางสุธิดา อุ่นทอง
นางสาวแคทริกา หวังผล
นางสาวสุชาดา พิมพ์หล่อ
นางสาวศิรินภา ยังมี
นายรัฐพงศ์ จันทร์พวง
นางสาวเกวลี ธิมาทาน
นางสาวศุภากร เสื่อมใส
นางสาวรัตนาวดี บูชาพันธ์

หมายเหตุ
ลาดับที่ 006 และ 007
เนื่องจากไม่สามารถทราบได้ว่าวุฒิวิชาทางคอมพิวเตอร์มีกี่
หน่วย ต้องรอให้ทางสถาบันเป็นผูร้ ับรองวุฒิ ว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามประกาศ อบต.หัวเรือ ) แต่จะให้มีสิทธิเข้าสอบ
ก่อน ( แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหัวเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ) ลงวันที่
1 กันยายน 2563 ข้อ 5 วันเวลาและสถานทีส่ มัคร
5.3.4 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผูม้ ี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วย
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผสู้ มัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้ง
นี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

/ตาแหน่ง...

-2ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จานวน 7 ราย

เลข
ประจาตัว
001
002
003
004
005
006
007

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

นางสาวธัญวรัตน์ สมบูรณ์
นางสาวขวัญตา สมดี
นางสาวชลดา อบอุ่น
นายสุรยิ าวุธ พลศักดิ์
นางสาวศิริรตั น์ มาตขาว
นายภานุวัฒน์ ลาดวนหอม
นายอดิศร บุดดาวงค์

รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทัว่ ไป
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ จานวน 3 ราย
เลข
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
ประจาตัว
001
002
003

นายพิชิตพล เพิ่มพูล
นายจักรี เดชรักษา
นายภูมินทร์ จันทรภรณ์

3.กาหนดวัน เวลา และสถานที่ดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
กาหนดการ สอบข้อเขียน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก ) เวลา 09.00 น. - 11.00 น.
- ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ( ภาค ข ) เวลา 13.30 น. – 15.30 น.
กาหนดการ สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563
- ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ( ภาค ค ) สอบสัมภาษณ์
เวลา 09.00 น. - 10.00 น. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เวลา 11.00 น. - 12.00 น. ตาแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
สถานที่สอบ ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
4.ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร
ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1.แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวมกางเกงขา
สั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
2.ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลักที่ชัดเจน และบัตรประจาตัวสอบมาแสดงเพื่อเข้าสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวหรือใช้บัตรอื่นมา
แสดง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
/3.ผู้เข้าสอบ...

-33.ผู้เข้าสอบไปถึงห้องสอบ หลังจากเวลาเริ่มสอบภาค ก. หรือ ภาค ข. ไปแล้ว 30 นาที จะไม่
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
4.ผู้ เข้าสอบจะต้องนั่งตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสนามสอบที่คณะกรรมการดาเนินการสอบ
กาหนดให้
5.ผู้เข้าสอบต้องจัดหา ปากกา ดินสอ และยางลบ เพื่อใช้ในการสอบ นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษ
หรือวัสดุอุปกรณ์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือจัดไว้โดยเฉพาะ
6.ห้ ามผู้ เข้าสอบนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสาร อุปกรณ์ ที่ใช้ในการคานวณ เครื่อง
บันทึกข้อมูลทุกชนิด หรือวัสดุอื่นใด รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท เข้าไปในห้องสอบและระหว่างดาเนินการ
สอบ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะถือว่าทุจริตในการสอบ ยกเว้นวัสดุอุปกรณ์ที่คณะกรรมการสอบแข่งขันฯกาหนดให้
นาเข้าห้องสอบได้
7.ห้ามผู้เข้าสอบนาแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวเรือจัดให้ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
8.ภายใน 30 นาที่ นับแต่เวลาเริ่มสอบของแต่ละภาค ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
9.ถ้าผู้เข้าสอบทาข้อสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์ที่จะสอบต่อไป ให้ยกมือขึ้นเพื่อให้
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ เมื่อส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบแล้ว
ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้
10.เมื่อหมดเวลาสอบ และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทาคาตอบ ผู้เข้าสอบจะต้อง
หยุ ด ท าค าตอบทั น ที ห้ า มลุ ก จากที่ นั่ ง สอบ รอจนกว่ า กรรมการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ คุ ม สอบเก็ บ แบบทดสอบ
กระดาษคาตอบ และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว จึงจะออกจากห้องสอบได้ ผู้ฝ่าฝืนอาจไม่ได้รับการ
ตรวจให้คะแนนสาหรับภาคนั้น
11.เมื่อผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว ต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบอื่น ผู้
เข้าสอบผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระทาการทุจริตในการสอบ อาจ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และ/หรือ คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะ
วิชาใดวิชาหรือหรือทุกวิชาก็ได้
ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขการสมัครสอบ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ข้างต้น นี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จ จริงที่ผู้ สมัครสอบได้ยื่ น และรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบ ดัง นั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสรร
หาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวเรือ ฯ ครั้งนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ)
( สุชาติ วรรณภูชา )
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร

