
 
 
 
 
 
 

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด 
 เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 

…………………………………………………… 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีประกาศ เรื่อง 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  30  มีนาคม  2564  เพื่อสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งและสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
จำนวน  5  ตำแหน่ง รวมทั้งหมด 5  อัตรา นั้น    

  บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครและการตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 3  มาตรา 25 วรรคท้าย  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวั ด      
ศรีสะเกษ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2547  องค์การบริหาร   
ส่วนตำบลตองปิด  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้ 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  สังกัด สำนักงานปลัด           
ลำดับ 

ที ่
ชื่อ – สกุล เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
หมายเหตุ 

1 นายธีระวัฒน์  กาทอง 001  

2 นายพงศ์พิสิฐ  สุระ 002  

3 นางสาวดวงพร  ลุนสิน 003  
 
 
 
 
 

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัด สำนักงานปลัด  
ลำดับ 

ที ่
ชื่อ – สกุล เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
หมายเหตุ 

1 นางสาววนิดา  ออมชมภู 001  
2 นางสาวอรอนงค์  พุทธิชนม์ 002  

 
 
 
 
 
 

3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(งานกิจการสภาฯ)  สังกัด สำนักงานปลัด 
ลำดับ 

ที ่
ชื่อ – สกุล เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
หมายเหตุ 

1 นายธีรวัฒน์  เจริญศิลป์ 001  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. . พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เลขประจำตัว 
ผู้สมัคร 

หมายเหตุ 

1 นางสาวอรนุช  กันเทพา 001  
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5. พนักงานจ้างท่ัวไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ลำดับ 

ที ่
ชื่อ – สกุล เลขประจำตัว 

ผู้สมัคร 
หมายเหตุ 

1 นายปิยวัฒน์  อินธิเดช 001  

2 นายอัษฎาวุธ  คุณบุตร 002  

 

ทั้งนี ้การตรวจสอบคุณสมบัติข้างต้นได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากใบสมัครผู้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครต่างๆ ที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด  ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ      
รับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด  ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  
ในวันพฤหัสบดี ที่  29   เมษายน  2564   ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตองปิด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)   

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ วันที่    23   เมษายน   พ.ศ. ๒๕64 

  

 
       

(นายวรวิทย์  บุญรักษา) 
                                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

      
                                เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด 

      เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
    ลงวันที่   23   เมษายน  2564 

 
1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกฯ 

วันที่ รายงานตัว เวลาสอบ วิชาสอบ สถานที ่
  
 
 
 
29  เมษายน  2564 

 
 
 
 

08.30 – 09.30 น. 

 
09.30 – 11.00น. 

ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก) 

 
ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตองปิด 
(สอบข้อเขียน)  

11.00 - 12.00 น. 
ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตำแหน่ง   
(ภาค ข) 

13.30 น. เป็นต้นไป 
 

ภาคความเหมาะสม
กับตำแหน่ง (ภาค ค) 

ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตองปิด 
(สอบสัมภาษณ์) 

 

2. ระเบียบวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก 
 2.1 ในวันสอบคัดเลือก ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกแต่งกายด้วยชุดสุภาพ  สีสุภาพ  ห้ามใส่เสื้อไม่มีแขน
(ชายสวมกางเกงขายาว สีสุภาพ/หญิงสวมกระโปรง สีสุภาพ)  ไม่สวมหมวก ใส่รองเท้าหุ้มส้น 
 2.2  เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก ที่จะต้องทราบเลขประจำตัวผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก วัน 
เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 2.3 ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกไปถึงสถานที่สอบเพื่อรายงานตัวก่อนถึงกำหนดเวลาสอบคัดเลือก  ผู้ไม่
มารายงานตัว ในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้  หรือผู้เข้ารับ
การสอบคัดเลือกที่มารายงานตัวภายหลังจากดำเนินการสอบไปแล้ว เกินกว่า 30 นาที จะไม่ให้เข้ารับการสอบ
คัดเลือก ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 2.4 การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)  ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกไปถึงสถานที่สอบ
ตามวัน เวลา ที่กำหนด  ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การดำเนินการสอบได้ดำเนินการไปแล้ว  คณะกรรมการ
ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสอบคัดเลือกได้ 
 2.5 ให้ผู้เข้าสอบไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับฟังคำชี้แจงตามเวลาที่กำหนด  โดยต้องแสดงบัตรประจำตัว      
ผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชนในการรายงานตัว 
 2.6 ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องเชื่อฟัง  และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบอย่างเคร่งครัด 
 2.7 อนุญาตให้ผู้เข้าสอบสามารถนำปากกา ดินสอ และยางลบ เข้าห้องสอบได้ และให้ใช้ ปากกาลูกลื่น 
สีน้ำเงินหรือดำ เท่านั้นในการทำข้อสอบ           
 2.8 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำคู่มือสอบ ตำรา  เครื่องคิดเลข  เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ โดย
เด็ดขาด  หรือหากผู้ใดจงใจทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบต่อไปหรืออาจไม่ได้รับ
การพิจารณาตรวจให้คะแนนในการสอบคัดเลือกครั้งนี้      
 2.9 หากผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อย ให้ผู้เข้าสอบยกมือเพื่อแจ้งคณะกรรมการควบคุมการสอบ
ตรวจสอบก่อน ห้ามผู้เข้าสอบลุกจากท่ีนั่งและออกจากห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต 
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 2.10 เมื่อหมดเวลาทำข้อสอบ กรรมการควบคุมการสอบสั่งให้ผู้เข้าสอบหยุดทำข้อสอบ ให้ผู้เข้าสอบหยุด
ทำข้อสอบทันที ห้ามผู้เข้าสอบลุกจากท่ีนั่งไปส่งกระดาษคำตอบ ให้นั่งรอกรรมการควบคุมการสอบ 
 2.11 ห้ามผู้เข้าสอบคัดเลือกกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู ้เข้าสอบอื่น  ผู้ใดไม่ ปฏิบัติตาม
ระเบียบและวิธีการสอบนี้  อาจไม่ได้รับอนุญาตให้สอบต่อไป 

3. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนน ดังนี้ 
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  จะต้องได้รับคะแนนในแต่ละภาควิชาที่สอบ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  โดยเรียง
ตามลำดับผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดมายังผู้ได้คะแนนต่ำกว่าตามลำดับ กรณีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้คะแนนรวม
เท่ากันจะให้ผู้ที่ผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้คะแนนมากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า กรณีที่ได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับทีสู่งกว่า 

4. กำหนดวันประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ 
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่  30  เมษายน  2564  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล   
ตองปิด  อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ  และทางเว็บไซต์ www.tongpidlocal.go.th 
 อนึ่ง การกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
เป็นไปตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
กำหนด   
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