
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบ และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

........................................................... 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ต าบลหัวเรือ  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  2563  ตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  ลงวันที่  1  กันยายน  2563   เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2563  จ านวน  3  ต าแหน่ง   3  อัตรา  ประกอบด้วย   
  1.พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา 
   1.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน     จ านวน  1 อัตรา  
   1.2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน  1 อัตรา 
  2.พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 
   2.1 ต าแหน่งคนงานท่ัวไป ปฏิบตัหิน้าท่ีขับรถยนต์    จ านวน 1 อัตรา  

รับสมัครระหว่างวันท่ี  15 - 24 กันยายน  2563   นัน้ 
บัดนี้  การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว  อาศัยอ านาจแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 

จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันท่ี  30  มิถุนายน  2547  จึงประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ
เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริการส่วนต าบลหัวเรือ  ดังนี้ 
1.รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 8   ราย 

เลข
ประจ าตัว 

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

ล าดับที่ 006 และ 007  
เนื่องจากไมส่ามารถทราบได้ว่าวฒุิวิชาทางคอมพิวเตอร์มีกี่
หน่วย ต้องรอให้ทางสถาบันเป็นผูร้ับรองวุฒิ   ว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามประกาศ อบต.หัวเรอื )  แต่จะให้มีสิทธิเข้าสอบ
ก่อน ( แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเรือ เรื่อง  การรบัสมคัรบคุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ) ลงวันท่ี  
1  กันยายน  2563   ข้อ 5  วันเวลาและสถานท่ีสมัคร  
5.3.4  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองว่าเป็นผูม้ี
คุณสมบัติทั่วไป  และคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตาม
ประกาศรับสมคัรจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมคัรให้ถูกต้องครบถ้วย  
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกดิจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตผุลใด 
ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษา  ไมต่รงตามคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งท่ีสมัครอันเป็นผลท าให้ผูส้มัครไมม่ีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมคัรดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้ง
นี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแตต่้น   
 

/ต าแหน่ง... 
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ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จ านวน 7  ราย 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ-สกุล หมายเหตุ  
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นางสาวธัญวรตัน์  สมบูรณ ์
นางสาวขวัญตา    สมด ี
นางสาวชลดา  อบอุ่น 
นายสุรยิาวุธ  พลศักดิ ์
นางสาวศิริรตัน์  มาตขาว 
นายภานุวัฒน์  ล าดวนหอม 
นายอดิศร  บุดดาวงค ์
 

 

 
รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทัว่ไป  
ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์  จ านวน  3  ราย 

เลข
ประจ าตัว 

ชื่อ-สกุล หมายเหตุ  
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นายพิชิตพล  เพิ่มพูล 
นายจักรี  เดชรักษา 
นายภูมินทร์  จันทรภรณ ์
 

 

3.ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
ก าหนดการ สอบข้อเขียน  ในวันพฤหัสบดีที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2563 

- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก ) เวลา 09.00 น. - 11.00 น. 
- ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ( ภาค ข ) เวลา 13.30 น.  – 15.30 น.  

ก าหนดการ สอบสัมภาษณ์  ในวันศุกร์ที่  2   ตุลาคม   พ.ศ.2563 
- ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ( ภาค ค ) สอบสัมภาษณ์  

เวลา 09.00 น. - 10.00 น.   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
เวลา 10.00 น. - 11.00 น.   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
เวลา 11.00 น. - 12.00 น.   ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ 

สถานที่สอบ  ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
4.ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร 

ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
  1.แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวมกางเกงขา
สั้น   เสื้อไม่มีแขน  หรือรองเท้าแตะ  จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
  2.ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลักที่ชัดเจน  และบัตรประจ าตัวสอบมาแสดงเพ่ือเข้าสอบ  หากไม่มีบัตรดังกล่าวหรือใช้บัตรอ่ืนมา
แสดง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด 

/3.ผู้เข้าสอบ... 
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  3.ผู้เข้าสอบไปถึงห้องสอบ หลังจากเวลาเริ่มสอบภาค ก. หรือ ภาค ข. ไปแล้ว  30 นาที จะไม่
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
  4.ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งตามที่นั่งสอบ  ห้องสอบ และสนามสอบที่คณะกรรมการด าเนินการสอบ
ก าหนดให ้
  5.ผู้เข้าสอบต้องจัดหา  ปากกา  ดินสอ  และยางลบ เพ่ือใช้ในการสอบ นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษ
หรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือจัดไว้โดยเฉพาะ 
  6.ห้ามผู้เข้าสอบน าต ารา  หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณ  เครื่อง
บันทึกข้อมูลทุกชนิด  หรือวัสดุอ่ืนใด รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท เข้าไปในห้องสอบและระหว่างด าเนินการ
สอบ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะถือว่าทุจริตในการสอบ ยกเว้นวัสดุอุปกรณ์ที่คณะกรรมการสอบแข่งขันฯก าหนดให้
น าเข้าห้องสอบได ้
  7.ห้ามผู้เข้าสอบน าแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเรือจัดให้ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
  8.ภายใน 30 นาที่ นับแต่เวลาเริ่มสอบของแต่ละภาค ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
  9.ถ้าผู้เข้าสอบท าข้อสอบเสร็จก่อนหมดเวลา  หรือไม่ประสงค์ที่จะสอบต่อไป ให้ยกมือขึ้นเพ่ือให้
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ  เมื่อส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบแล้ว  
ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ 
  10.เมื่อหมดเวลาสอบ  และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าค าตอบ ผู้เข้าสอบจะต้อง
หยุดท าค าตอบทันที  ห้ามลุกจากที่นั่ งสอบ รอจนกว่ากรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบ 
กระดาษค าตอบ และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว  จึงจะออกจากห้องสอบได้ ผู้ฝ่าฝืนอาจไม่ได้รับการ
ตรวจให้คะแนนส าหรับภาคนั้น 
  11.เมื่อผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว ต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบอ่ืน  ผู้
เข้าสอบผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้  หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระท าการทุจริตในการสอบ  อาจ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และ/หรือ คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน  จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะ
วิชาใดวิชาหรือหรือทุกวิชาก็ได้  

ทั้งนี้  การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขการสมัครสอบ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
ข้างต้นนี้  ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามประกาศรับสมัครสอบ  จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสรร
หาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ฯ ครั้งนี้  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   28   กันยายน  พ.ศ.  2563 
 
 
      (ลงชื่อ) 
           ( สุชาติ  วรรณภูชา ) 
       ประธานคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


