ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
*********************
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคล
ทั่ว ไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนั กงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริห ารส่วนตาบลขอนยูง ลงวันที่ 11
กรกฎาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จานวน 4 ตาแหน่ง 4 อัตรา
ประกอบด้วย
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 3 ตาแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
-ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
จานวน 1 อัตรา
-ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
-ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา
1.2 พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
-ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
รับสมัครระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง ดังนี้
1. ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
เลขประจาตัวสอบ 001
นางสาวนภัสสร มีสัตย์
เลขประจาตัวสอบ 002
นางสาวประกายแก้ว สมศรี
2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เลขประจาตัวสอบ 001
นางจีรภา ศิริจริยวัตร
เลขประจาตัวสอบ 002
นางสาวภาณุมาส แก้วสุวรรณ์
เลขประจาตัวสอบ 003
นางสาวทิพย์วดี แก้วใส
3. ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เลขประจาตัวสอบ 001
นายอดุลย์ อินทรกง
เลขประจาตัวสอบ 002
นายจักรกฤษณ์ แก้วอาษา
เลขประจาตัวสอบ 003
นายพงษ์พัฒน์ จันทร์ศรีทอง
4. ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
เลขประจาตัวสอบ 001
เลขประจาตัวสอบ 002

นายอิสระ ราชพัฒน์
นายวชิระ มะลิวัลย์

-21. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
กาหนดการสอบ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3 ตาแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
1. ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3. ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
-เวลา 08.30 น. – 10.30 น. สอบข้อเขียน (ปรนัย)
-เวลา 11.00 น. – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์
พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
1. ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
-เวลา 08.30 น. – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง
2. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
คณะกรรมการดาเนินการสรรหาฯ จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
3. ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร
ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติ ตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวมกางเกง
ขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะฟองน้า จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๒) ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลข
ประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักที่ชัดเจน และบัตรประจาตัวสอบมาแสดงเพื่อเข้าสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าว หรือใช้
บัตรอื่นมาแสดง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
๓) ผู้เข้าสอบไปถึงห้องสอบ หลังจากเวลาเริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๔) ผู้เข้าห้องสอบจะต้องนั่งตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสนามสอบที่คณะกรรมการ
ดาเนินการสอบ กาหนดให้
๕) ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตนตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบโดยเคร่งครัดและเมื่ออยู่ในห้องสอบ ผู้เข้าสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
๖) ผู้เข้าสอบต้องจัดหา ปากกา ดินสอ และยางลบ เพื่อใช้ในการสอบ นอกนั้นจะต้องใช้
กระดาษหรือวัสดุอุปกรณ์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดไว้โดยเฉพาะ

-3๗) ห้ามผู้เข้าสอบนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการคานวณ
เครื่องบันทึกข้อมูลทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใด รวมทั้งเครื่องสื่อสารทุกประเภท เข้าไปในห้องสอบ และระหว่าง
ดาเนินการสอบ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะถือว่าทุจริตในการสอบ ยกเว้นวัสดุอุปกรณ์ที่คณะกรรมการสอบฯกาหนดให้
นาเข้าห้องสอบได้
8) ห้ามผู้เข้าห้องสอบนาแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลขอนยูงจัดให้ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
9) ภายในเวลา ๓๐ นาที นับแต่เวลาเริ่มสอบของแต่ละภาค ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๑0) ถ้าผู้เข้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์ที่จะสอบต่อไป ให้ยกมือขึ้นเพื่อให้กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ เมื่อส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบแล้ว ต้องได้รับ
อนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้
๑1) เมื่อหมดเวลาสอบ และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทาคาตอบ ผู้เข้าสอบจะต้อง
หยุดทาคาตอบทันที ห้ามลุกจากที่นั่งสอบ รอจนกว่ากรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ
และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว จึงจะออกจากห้องสอบได้ ผู้ฝ่าฝืนอาจไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
สาหรับการสอบภาคนั้น
๑2) เมื่อผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว ต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้า
สอบอื่น ผู้มีสิทธิเข้าสอบผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระทาการ
ทุจริตในการสอบอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ และ/หรือ คณะกรรมการดาเนินการสอบ จะพิจารณาสั่งงด
การให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕65
(ลงชื่อ)
( นายทองดี มังคุณ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง

