ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองขอน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 และกาหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร
........................................................................................................
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขอน อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ได้ป ระกาศรับ สมัครบุ คคลเพื่อ การสรรหาและเลื อกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 จานวน 4 อัตรา นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ประกอบกับเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 18 และข้อ ๑๙
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และกาหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร ดังรายละเอียด
ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9

(ลงชื่อ) ทองแดง มณีพงษ์
( นายทองแดง มณีพงษ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองขอน

-2บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองขอน ประกาศ ณ วันที่ 6 ม.ค. 2559
1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
1.1 พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 4 อัตรา
- ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
เลขประจาตัวสอบ
หมายเหตุ
1
นางราตรี บุญทวี
001
2
นางทัศนีย์ อร่ามศรี
002
3
นางสาวสุมาลี สบายใจ
003
4
นางสาววิชุตา นนทะการ
004
5
นางสาวกาญจนา ครองยุติ
005
6
นางสาววนิดา มูลมั่ง
006
7
นางสาวเสาวลักษณ์ ชารีโสม
007
8
นายเสกสิทธิ์ เจริญสุข
008
9
นางสาวลลิตา ขันธุลา
009
10
นางสาวธารทิพย์ สูงสุด
010
11
นางสาวจุฑามาศ พันธ์วัตร์
011
12
นางสาวพิมลรัชต์ ปวงสุข
012
13
นายอนุศักดิ์ ขันตีสาย
013
14
นายอธิปศร สุขปาน
014
15
นางสาวพรวิภา สมัษวงศ์
015
16
นางสาวภัทรวี บุตรชัยภูมิ
016
17
นางสาวสุพิศ พูลเพิ่ม
017
18
นางสาวสุวรรณา เพิ่มพูน
018
19
นางสาวอภิติฎา อนันต์
019
20
นางสาววิพาภรณ์ วรบุตร
020
21
นางสุพรรษา ลัทธิรมย์
021
22
นางสาวเพ็ญพักตร์ จันเขียว
022
23
นายพิทักษ์พงศ์ นันทรักษ์
023

24
25
26
27
28
29
30
31

นางสาวธัญยภรณ์ กาลพันธา
นางศิริรัตน์ บุญชิต
นางสาวเพ็ญนภา สุขสาย
นางสาวสุพัตรา ภาษิต
นางสาวพณณกร มั่นวงค์
นางอมรรัตน์ เหวนอก
นางสาวนฤมล พรหมชุณห์
นางสาวหทัยรัตน์ ใยบัว

024
025
026
027
028
029
030
031
/ลาดับที่31...

-3ลาดับที่
32
33
34
33
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุพัตรา พูลจิต
นางสาวนิภาดา บุญเต็ม
นางสาววันทนา เหล่าโก๊ก
นางสาวจิรรัตน์ ชมฤดี
นางสาวเกศรินทร์ บรรทะโก
นางสาวลักษณวีร์ สืบสิงห์
นางสาวอภิญญา แนวจาปา
นายรณกร มณีโคตร
นางสาวสุมาลี ประพรม
นางสาวมัทนา จันทร์รัตน์
นางสาวภาวิณี สุดสังข์
นางสาวสุดคน บุญลือ
นางสาวนิตยาพร ปัดทะมา
นางสาวศิริพร เนกอนันต์
นางสาววรรณภา เหลากลม
นางสาวกิรติกา พลภูงา
นางสาวจิราภรณ์ ปันลา

เลขประจาตัวสอบ
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048

หมายเหตุ

/2. กาหนดวัน...
-42. กาหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร
ลาดับ
ที่
1

วันที่ / เวลา / สถานที่

วิธีการเลือกสรร

13 ม.ค.2559
เวลา 09.00-10.00 น.

1. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) แบ่งออกเป็น
ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
- วิ ช าความสามารถในการศึ ก ษา
บริหารส่วนตาบลหนองขอน เรื่องราว วิเคราะห์เหตุการณ์ สรุปเหตุผลทาง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและสรุปเหตุผล โดย
อาศั ย ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ในการตอบ
แบบทดสอบ

หมายเหตุ
คะแนนเต็ม 100
คะแนน

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
หน้าที่ เช่น
- พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
2

13 ม.ค.2559
เวลา 10.30-12.00 น.

2. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่ง (ภาค ข.) โดยการทดสอบภาคทฤษฎี
ดังนี้
ณ ห้องประชุมสภาองค์การ - ภาคฤษฎี (ข้ อ เขี ย น) วั ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจ
บริหารส่วนตาบลหนองขอน เกี่ ย วกั บ การรั บ ผิ ด ชอบเป็ น ผู้ ช่ ว ยผู้ ดู แ ลเด็ ก
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ก่ อ นเกณฑ์
ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยของเด็กเล็ก
สอนให้ความรู้เบื้องต้นแก่เด็กก่อนประถมศึกษา
และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา

คะแนนเต็ม 100
คะแนน

3

14 ม.ค.2559
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คะแนนเต็ม 100
คะแนน

3. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) (ภาค ค.) โดยเบื้องต้นพิจารณาจาก
3.1 ประวัติส่วนตัว (ผลการศึกษา/วุฒิการศึกษา/

ณ ห้องประชุมสภาองค์การ พื้นฐานทางครอบครัวที่เหมาะสมกับงาน)
3.2 ประสบการณ์ (เคยฝึกงานและทางานที่
บริหารส่วนตาบลหนองขอน

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่รับเข้าทางาน/เคยมีผลงาน
สร้างสรรค์ดีเด่นในอดีต)
3.3 ความรู้ / ความสามารถพิเศษ (ความรู้
ความชานาญในอุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องในตาแหน่งที่
รับเข้าทางาน/ความรู้ความสามารถพิเศษทั่วไป(การ
จาลองสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจ
เกิดขึ้นได้))
3.4 บุคลิกลักษณะ (รูปร่าง/ท่าทางเหมาะสมกับ
งาน)
3.5 ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง (ความเป็นผู้
ใฝ่หาความรู้ ทักษะเพิ่มเติม/ความมานะพยายาม อดทน/
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์)

/3. ระเบียบ...
-53. ระเบียบปฏิบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตามวัน เวลา และสถานที่กาหนด ดังนี้
3.1 การแต่งกาย ใส่ชุดสุภาพ (สวมเสื้อคอปกแขนสั้นหรือแขนยาว กางเกงผ้าขายาวสีดาหรือสีกรมท่า
สวมรองท้องหุ้มส้น) และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
3.2 ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชนมาในวันเข้ารับการเลือกสรร เพื่อแสดงตน
ต่อคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ หากไม่มีบัตรดังกล่าวคณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่
ประจาห้องสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการเลือกสรรฯ ได้
3.3 กาหนดการรายงานตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ (สอบข้อเขียนภาค ก. และภาค ข.)
ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 08.40 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี และหากผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ ไม่มารายงานตัวในวัน
เวลาและสถานที่ที่กาหนด คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จะถือว่าสละสิทธิเข้ารับการ
เลือกสรร
3.4 กาหนดการรายงานตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ (สอบสัมภาษณ์ ภาค ค.)
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 08.40 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี และหากผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ ไม่มารายงาน
ตัวในวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนด คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จะถือว่าสละสิทธิเข้ารับ
การเลือกสรร
4. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขอน จะประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่
15 มกราคม พ.ศ.2559 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองขอน หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 045-344056
..........................................................................................

