
 
 

   
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
เรื่อง   การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
.......................... 

 

ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ได้ประกาศรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  รายละเอียดตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ลง
วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๒   
 

  บัดนี้   การด าเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  และภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) สอบ
สัมภาษณ์ ตลอดจนการประมวลผลคะแนนสอบตามหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ ตามประกาศรับสมัครฯ 
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนั้น   
   

  อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   
(และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง พ.ศ. ๒๕๔๒) และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง 
หลักเกณฑ์ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ข้อ ๑๘ – ๒๓  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างว่าด้วยการจ้างพนักงานจ้าง ข้อ ๑๘ - ๒๓    
จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เรียงตามล าดับคะแนนสูงสุด ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ได้ก าหนดเงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้ง       
ตามประกาศ  ดังต่อไปนี้ 
    

  ๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน  ๑  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน
อย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศนี้  เป็นอัน
ยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัว  เพ่ือรับการบรรจุ  ไปแล้วก่อน
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีอายุเกิน  ๑  ปี  หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี  ก็ให้การขึ้น
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศนี้ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๓๐  วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ  ๑  ปี  หรือวันที่ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่  แล้วแต่กรณี 
 

  ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นเจ้าของบัญชีสอบแข่งขันนี้ และมีอ านาจพิจารณา
อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หรือส่วนราชการอ่ืน  ที่มีความ
ประสงค์จะขอใช้บัญชีสอบแข่งขันนี้เพ่ือแต่งตั้งสายงานเดียวกันในส่วนราชการนั้น  ส าหรับการเรียกตัวผู้สอบ
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  เพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ ที่สอบแข่งขันได้ตามบัญชี
การสอบ    
 

/๓ ผู้ใด... 
 

 
 



 
 

-  ๒  - 
 
  ๓.  ผู้ใดได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  คือ 
     ๓.๑  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
    ๓.๒  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว  หรือผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งก าหนด  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่ง
ทางไปรษณยี์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน  นับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
   ๓.๓  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
   ๓.๔  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้น
บัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขัน 
 

  ๔.  ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปแล้ว  ถ้าบัญชีนี้ยังไม่ยกเลิก และ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  พิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีนี้เป็น
ล าดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไปตามเดิมก็ได้  ส าหรับผู้ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี  เนื่องจากไปราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  เมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย  และประสงค์จะ
เข้ารับราชการในต าแหน่งที่สอบได้  และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ยังไม่ยกเลิกจะขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็น
ล าดับแรกท่ีจะบรรจุในครั้งต่อไป 
 

  ๕.  การสอบแข่งขันครั้งนี้  ผู้สอบแข่งขันได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  ทั้งนี้  หากพบว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้  แม้ว่าจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้แล้ว  หรือได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งแล้วก็ตาม  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ   โดยจะไม่บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในกรณีที่ถึงล าดับ
ที่ที่บรรจุหรือจะพิจารณาให้ออกจากราชการในกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 
 

  ๖.  ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันให้ยื่นค าร้องขอทราบผลคะแนน
ของตนเองได้  โดยยื่นต่อประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่
วันที่มีประกาศฉบับนี้ 
 

  ๗.  ส าหรับวัน เวลา ในการเรียกตัวผู้สอบที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่จะบรรจุแต่งตั้งนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะเรียกบรรจุก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.จังหวัดมหาสารคาม) ก่อน และจะแจ้งให้ทราบในล าดับต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๘   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
   
 
 
          (นายหนูคล้าย   ค ามุลนา) 

        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 



 
 
 
 

ประกาศผลการสอบแข่งขัน   
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  

ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ลงวันที่  ๒๘  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ  

๑. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :   ส าหรับวันและเวลา ในการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   
                 จะได้แจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๐๑  นางสาวมัทนา     สารเมืองโฮม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐  

ทั้ง ภาค ก, ข และ ค 


